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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 7/43. 

Ordinarie sammanträde den 1 december 1943. 

Närvarande: 12 heders- och arbetande ledamöter. 

1. Fastställdes tävlingsämnen för år 1944. 

2. Beslöt Sällskapet att iiven för år 1944 anslå en summa 
av högs.t Kr. 500: - a tt utdelas till prisbelönad författare, som 
C'nligt Sällskapels bedömande gjort sig förtjänt därav. 

3. Bes tämdes fö ljande a rb etsordning för år 1944, näm
ligen: 

högtidssa mmanträde onsdagen elen 15 november~, 
ordinarie sammanträden andra onsdagen i januari samt 

första onsdagen i envar av månad erna feb ruari, mars april, 
oktober , november och december. 

4. Valdes. till reYisorer för å r 19-!4 ledamöterna Schrö
·dcr och Sahliu mcu lecl:l moten Fredholm som suppleant. 

5. Vald es ledamol,en Lage rman Lill föredragande för år 
1944 i ,-e tcnskapsgrenen artill eri och handvapen med ledamo
ten Kolmodin som supplea nt. 
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6. Valdes ledamolen G. Holmberg till föredragande för 
år 1944 i velenskapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende 
med ledamoten Hult som suppleant. 

7. Föredrog ledamoten Kull årsbcrätlelsc 
grenen artilleri och handvapen. 

Karlskrona den 2 december 1943. 

vetenskaps-

B. Ramel. 
sekreterare. 

-3-

Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 1/44. 

Ordinarie sommanträde den 12 januari 1944. 

Niiruamnde: 13 heders- och arbetande ledamöter. 

l. rvledclelade ordföranden alt sedan senaste samnwn
lrädet arbetande ledamö terna Gisiko och Norselius med döden 
avg[ttt s-amt lyste frid över deras minne. 

2. Sedan ansökan om cntlediganLle fr o m den l januari 
1944 fn1n befallnir1gen såsom Siillskapets vice ordförande in
konunit fdm h edersledamolen \Yijkmark, som avflyttat från 
Karlskrona, vilken anhållan bifölls, skred Sällskapet till val 
av vice ordförande och valdes härtill ledamoten Odqvist för 
ticlen intill högtidssmmnantriidel 1H45. 

3. Valdes ledamoten Limlil lill föredragande för år 1944 
velenskapsgrenen Lorpcd v~iscndc med ledamot-en Sahlin som. 

suppleant. 

4. Föndrag ledamoten Fredholm inträdesanförande jäm
likt stadgarna § 31. 

5. Föredrag ledamot en Sahlin revisionshcrätlclsc för TIS. 
Redaktören meddelad es an<oYarsfrihct för år 1942. 

Karlskrona den 17 januari 1944. 

B. Ramel. 
SE'krl'terare. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlings:: 

ämnen för år 1944. 

1. Hur har, särskilt med hänsyn till svenska förhållanden , 
krigföringens utveclding återverkat på sjöstridskrafternas 
uppgifter och betydelse i riksförsvaret? 

2. Luftkrigföringens inverkan på sjökrigföl"'ingen i innanhav. 

3. Taktiska tendenser inom sjökrigföringen med ledning av 
hittills kända erfarenheter från nu pågående' krig. 

4. I vilka avseenelen kan tillkontsten av RE-anläggningar å 
stridsfartyg,en beräknas komma att påverka sjötaktiken? 

5. Synpunkter p~t basering av svenska flottans ubåtar (tor
pedbåtar) med hänsyn till såväl det n1.oderna flygvap
nets inverkan som tillkomsten av nya ubåts.typer (tor
pedbåtstyper). 

6. Riktlinjer för ö. v. torpedfartygs utnyttjande i vårt sjö
försvar. 

7. Riktlinjer för anordnande av luftvärnsbestyckning [i_ 

fartyg. 

8. Vilka krav ställer elen moderna nattaktiken å materielens 
utformning och personalens utbildning? 

9. 

5 -

Vilka krav ställer den moderna minkrigfö,ringen på mot
åtgärder såväl inom kustflottan som inom_ marindi
strilden? 

10. Kustartilleriförsvarets krigsberedskap samt därmed sam
manhängande organisations- och personalfrågor. 

11. Rörliga kustartilleriförhands uppgifter, betydelse och an
vändning i det svenska riksförsvaret 

12. Radioteknikens utnyttjancb och utvecklingsmöjligheter 
inom kustartillcriförband. 

13. Framtidsperspektiv ifråga om_ framdrivningsmaskiner å 
stridsfartyg. 

14. Synpunkter på val av stålmateriel för stridsfartygs skrov. 

15. Svenska marindistriktsorganisationen ur förvaltningstek
niska synpunkter. 

16. Synpunkter på arbetsuppgifter och utbildning för den 
p ersonal ~nom marinen, som avses för intendenturtjänst. 

17. Hur bör allmänheten på ett effektivare sätt än hittills bi
bringas kännedom om marinen? Plan för sjöförsvarets 
upplysningsverksamhet. 

18. Fritt val av ämne inom området för Kungl. Örlogsmanna
sällskapets verksamhet. 

Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad valsedel upptagan
de författarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara 
•ingiven till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls
krona senast den 1 nästkommande september. 

Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, 
lilleleJas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inläm
nad skrift vara av synnedigen utmärkt förtjänst, kan Sällska
pet besluta att hlldela författaren samma medalj i guld. 

Sällskapet har dessutom anslagit en summa av högst 500:
kronor att utdelas till prisbelönad författare, som enligt Säll
skapets bedömande gjort sig därav förtjänt. 
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Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris, men lik
väl anses förtjiint av Sällskapets erkännande, erhåller på hög
tidsdagen hedrande omnämnande. 

Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som 
blivit prisbelönad eller erhållit hedrande omnämnande, endast 
innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälvten 
av november månad i »Post- och Inrikes Tidningar» med an
hållan, att förfallaren ville till Sällskapet uppgiva namn och 
adress. 

SåYida förfallaren av inlämuad tävlingsskrift icke tillk ~in-
nagiver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna
sällskapet rält aU i sin tidskrift offentliggöra densmnma. 

Karlskrona i december 1943. 

Sekrcterarell. 
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o 

Arsberättelse i sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria 1943. 
AvgiYen av ledamoten Bertlielsson. 

Senaste årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 
avgavs år 1941 och omfatlade tiden fram till den l oktober 
detta år. Under de två år, som stormaktskriget sedan dess 
pågått, har detta utvidgats till att omfatta alla kontinenter och 
världshav. Krigföringen har på grund härav antagit en allt 
mera marin karaktär. Den japanska expansionen i V Stilla 
Havet, de allierades inringning och blockad av axelns båda 
»fästningar» i Europa och Asien, uppladdningen av de armeer, 
som skulle börja den stora allierade motoffensiven, förbindel
s,erna mellan olika krigsskådeplatser, den tyska motblockaden 
mot Storbritannien ha alla varit operalianer av marin natur. 

Både i det s lörre strategiska sammanhanget och i de oli'
ka operalianernas taktiska genomförande har samverkan mel
lan de tre försvarsgrenarna kommit till utförande. Denna sam'
verkan har tagit allt fastare former och gränserna mellan sjö-, 
lant- och luftkrigföringen ha därmed också blivit mera ut
suddade. För a lt kunna belysa sjökrigföringen i sitt sam
'.manhang har det därför ansetts lämpligt att inleda årsbe
rättelsen med en schematisk operationsöversikt över krigshän
delserna i s.Lort. 
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Den omfattning, i Yilken sjökrigshiindclscr förekommit 
under de två senaste å ren , omöj li ggör en ens någorlunda full
sländig kronologisk skilching av dessa inom årsberättelsens 
ram. Genom a tt redogörelser för olika skeelen och avsnitt tid 
efter annan varit publicerade i sällskapets tidskrift syn es det 
också möjligt att begränsa elen kronologiska skildringen till 
en översik t över dc vikti gare h ändelsern a inom olika sjökrigs
skådeplatser, utan att ingå på en närmare r edogörelse för dc 
olika stridshändelserna. 

Arsberättelsen behandlar, för a lt ansluta till den sist :w'

givna, tiden fr o m oktober 1941 och fram till d en 13 maj 

1943, då Tunisiens fulls tändiga erövring anse tts hilda en lämp

lig milstolpe i det strategiska skeendet. 
Underrättelserna från det pågående kriget äro ännu oful l

s tändiga . Tmgängliga skildringar av sjös trider och epok er 
äro, trots a lt ~endast officiella uppgifter lagts till grund för det 
förel iggande arbetet, ofta knapphänd iga, motstridiga, ensi diga 

och propagandistiskt färgade. Brislen på fullt sakligt och ve
derhäftigt källmatcriel har i h ög grad försvåra t b åde samman
slällning och' dragande av erfarenheter. Den största reserva
tion måste därför göras för ofullstänclighetcr, felaktighe ter , 
felslut och felbedömningar, orsakade av dc angiYna förhållan
dena. Det har emellertid an se tts, a ll risken för dylika miss
tag, som senare kunna tillrättaläggas, då de krigförande finn a 
det lämpli gt a lt framlägga sina nu hemligstämplade krigsdag
böcker, icke böra hindra fr ån ett försök a tt draga sannolika 
slutsatser och erfarenheter beträffande utvecklingen av sjö

krigskonstens medel och metoder. 

I. översikt över kriget i stort. 

De t främs ta intresset tilldrog sig Yid tiden för rtrsber!:ittel
scns början den tyska offensiven på östfronten. Denna kulmi
nerade under oktober och november på cen tralfronten i sia
get om :tvioskva och i söder i slaget Yid Azovska sjön. Tack 

-9-

vare den poli ti ska avspänningen mellan Ryssland och J apan 
genom neutralite tsfördraget i Moskva, kunde ryssarna draga 
sina bästa trupper från Fjärran Östern och Sibirien till den 

europeiska fronten. Den tyska offensiven kui1de därigenom 
icke enda5.t s toppas upp. Ryssarna kunde även påbörja en mol
offensiv, som sedan pågick till början av maj 1942. 

Det ryska motståndet möjliggjordes bl a genom den alll 
mera ökade tillförseln av krigsmateriel från Västmakterna. 
Denna tillförsel ägde rum på två vägar: en nordlig och kortare 
genom Nona Ishavet till Arkangclsk och hamnar på ~Iur

manskkustcn och en sydlig och längre runt Afrika genom Per
siska Yikcn och vidare genom Iran. För tyskarna blev det 
::mgclägct a tt försvåra denna tillförsel, vilket b eträffande den 
norra vägen resulterade i gruppering av sjö- och flygsl rids
kraflcr till norra Norge. Dessa styrkot· insa ttes vid skilda 

tillfällen mot de allierade konvojerna, som to'J.·dc ha åsamkats 
så pass allvarliga skador, a tt den södra vägen i huvudsak kom 
att utny ttjas trots sin avsevärda längd. l\Iot den södr a viigen 
dirigerades dels ubåtarna på Atlanten , dels kunna vissa ope

rationer till lands - varom mera längre fram - delvis ansc3 
ha haft som mål a tt avklippa denna väg. 

::\1eda n den tyska offensiven i öster kulminerade och 
övergick i rysk motoffens iv hade krige t utvidgats till att om
fatta ~:am lli ga stormakter. Förenta Statenw hade redan tidi
gar e under 1941 genom låne- och uthyrningslagen i praktiken 
redan blivit Englands och dc allierades vapensmedja, även om 

år 1941 ännu måste betraktas som clt blåkopiornas år. Denna 
stormak t, som ägde de största ekonomisk a och industriella re
surserna i världen, hade därmed påbörjat en omläggning av 

dessa resurser till förmån för dc alli erades krigsansträngningar 

- samt för den egna upprustningen. Den totala m obilisC'
ringen sked de väl först sedan landet elen 7 december 1941 
öppet inträtt såsom kligförandc, men e tt gott förarbete var 
redan då undanstökat. I Atlantdeklarationens principer hade 
Roosevelt formellt ställt sig på E n glanels sida, och trots alt 
USA d~t ännu 'icke var krigförande, hade m ed England gemen -
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samma krigs- och fredsmål uppställts.. Scdan USA därefter allt 
mera aktivt ställde sina resurser till de allierades förfogande 
och framförallt lämnade Storbritannicn en icke oväsentlig 
hjälp i slaget on1 Atlanten, blev utvecklingen mot öppet krig 
oundviklig. Efter »Greerintcrmezzol» i september 1941 hade 
Roosevelt beordrat sina fartyg att skjuta först mot tyska och 
ilalienska fartyg, som uppträdde i farvatten, vilkas skydd an
sågs nödvändigt för USA:s försvar. (Dessa farvaltens utsträck
ning voro icke närmare definierade.) I oktober torpederade 
tyska ubåtar Mer ·en amerikansk jagare och anföllo en kon
voj. Svaret härpå blev att Förenta Staterna i november bör
jade armera sina handelsfartyg, vilka samtidigt erhöllo till
stånd att befara krigszonerna. För skyddet av konvojerna till 
England gjordes gemensam sak av brittiska och amerikanska 
sjöstridskrafter. Dessa förhållanden medförde, att övergången 
till krigstillstånd mellan Förenta Statcrna och Tyskland-Ita
lien i själva verket blev föga märkbar. 

Tidptmkten för krigstillståndets inträdande kom att mar
keras av det japanska anfallet mot den amerikanska flott .. 
basen Pearl Harbor den 7 december 1941. De två månaderna 
dcs~.förinnan hade kännetecknats. av en allt mera ökad spän
ning mellan Japan å ena siclan och USA och de allierade å den 
andra. Den 16 oktober avgick ministären Konoye i Japan 
och efterträddes av en regering med amiral Tojo i speLisen. 
Denna regerings program var påfallande offensivt. Japans 
aspirationer på det ostasiatiska livsrummet deklarerades tyd
ligt. Vidare angavs, att Kinakonflikten skulle föras till ett 
framg ångsrik t slut, Jöi'bindclscrna med axelmakterna skuUe 
stärkas och krigspotentialen skulle ökas genom. mobilisering 
av alla krafter på det inrikespolitiska området. Från och med 
amiral Tojos övertagande av makten torde de japanska an
fallsplancrna ha fullständigats och anfallsgrupperingen ha på
börjats. I november inleddes visserligen nya förhandlingar 
med Fötcnta Statcrna, n1'en redan efter ett par veckor s,tod 
det ganska klart, att utsikterna till en fredlig uppgörelse voro 
små. Det förefaller icke helt uteslutet, att förhandlingarna 

-11-

inlells för att maskera den förberedelse, som under' tiden på
gick för det japanska angreppet. 

Redan dagen efter det japanska regeringsskiftet hade 
mnerikanska fartyg erhållit order att lämna japanska far
vatten. Den 28 novcm.:bcr hade förhandlingarna i \Vashing
ton inträtt i ett kritiskt skede, och samtidigt utsändes bercd
skapsorder till den amerikanska krigsmakten. Rapporler om 
stora japanska trupprörelser i Indokina ingingo i slutet av 
november och föranledde alarmberedskap ri Singapore och 
~falacka, där 01 brittisk es.kad cr inträffade elen 2 december. 
Den 7 december hade de japanska sändebuden i 'V~Tashington 

till utrikesminisler Hull ÖYerlämnat svaret på ett av elen ame
rikanska regeringen framlagt förslag till lösning av de mest 
brännande frågorna, då underrättelser samtidigt ingingo om 
alt det japanska anfallet igångsatls. 

Samtidigt som den ryska vinteroffensiven pågick på ost
fronten i bitande kyla, rullade seelan den japanska framryck
ningen under ekvatcrssol med lavinartad fart vidare i en se
rie av omväxlande sjö'- och lantkrigsoperationer, stödda av 
flyget, från ö till ö i sydvästra Stilla Havet för att ebba ut 
först under juli m ånad 1942. De japanska ki·igsmålcn ut
gjorde närmast: de ostindiska öarnas rika naturtillgångar; av
klippandct av den s k Burmavägen, på vilken Kina från Väst
makterna tillfördes krigsmateriel och förnödenheter; samt om
fattning av Australien för n tl avskära förbindelserna mellan 
denna världsdel och USA. 

Före mitten av 19-12 hade japanerna uppnått dessa mål. 
I väsler hade de framträngt till Bengaliska Viken. Burmavä
gen yar ayskuren och längs denna tr~i.ngdc japanska trupper 
vidare in i Kina. H ela den ostindiska ÖYärlden var erövrad 
och dänned ett bålnrk uppbyggt kring sydkinesiska sjön. 
Vidm·c hade stödjepunkter och framskjutna baser skapats pft 
J\' ya Guinea, N e w Britain och Salomon öarna. Dc allierades 
viktigaste positioner i denna del av världen: Singapore och 
Filipinerna voro i japansk hand. 
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I ·Medelhavet kontrollerade Storbritannien på hösten 1941 
de båda portarna -ett led i elen stora blockaelen mot Europa, 
som v:1r särskilt kännhar för den södra axelbrodern. Genom 
ockupationen av Syrien och inmarschen i Iran hade engcls'
männen konsoliderat sin maktställnig i Främre Orienten. Axeln 
behärskade Balkanhalvön och hade före det tysk-ryska krigets 
utbrott undertecknat ett vänskapsfördrag med Turkiet. Ram
mels pansararme hade återerövrat Cyrenaica och stod vid 
Egyplens gräns. Tobruk befann sig i engelsmännens händer. 
FörheTedelser pågingo på båda sidor i början av oktober för 
ny offensiv i l\ orclafrika. Dessa förberedelser innebur o upp
laddning sjövägen av resp armeer - på axelsiclan från Ita
lien till Tripolis och vidare utefter den afrikanska nordkusten 
- på brittisk sida dels genom konvojer genom Medelhavet i 
ostlig riktning, dels och huvudsakligen på vägen runt Kap. 
Genom oUensiv mot mots.tåndarens etapplinjer sökte man på 
båda sidor försvåra uppladdningen av fiendearmcerna. l 
mellersta Medelhavet, där tillförselvägama korsade varandra, 
förekommo de talrikaste angreppen mot resp motståndares sjö
förbindelser. ' I västra :VIedelhavet komplicerades situationen 
av den maktfaktor, som den franska flottan utgjorde. Uneler 
oktober hade tyska ubåtar börjat uppträda i Medelhavet, vari
genom den brittiska flottan utsattes för aktivare angrepp än 
tidigare. I november sänkte tyska ubåtar sålunda bl a han
gm·fartygct Ark Royal ost om Gibraltar och slagskeppet Bar
ham utanför Sollum. 

Den britliska anfallsverksamheten mot axelns nord-syd
gående tnmsporter ökades kraftigt under oklober, då 30 % 
av de axelfartyg, som lämnade italienska hamnar, enligt ami
ral Cunningham sänkles av brittiska sjö- och flygstridskrafter. 
Den briUiska offensiven mot axeln till sjöss bidrog till att 
engelsmännen först blevo färdiga med sina offensivförbcredel
ser, och den 18/11 kunde general Auchinleck påbörja en offen
siv mot Hommel, som sedan p ågick till årsskiftet, då Rammel 
stannade i Agedabiaställningen. Axelflyget i Nordafrika var 
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vid offensiv ens slut undanträngt västvart Lill baser i Tripoli
tanien. 

Med det tysk-ryska krigets utbrott hade stora delar av dc 
flygstridskrafter, ~om tidigare varit baserade i västra Europa 
och deltagit i luftoffensiven mot England, överfö1rts till ost
fronten . Därmed hade också denna offensiv avstannat och 
under senare delen av 1941 kom det tyska flygets uppgift i 
kampen mot StMbriLannien att så gott som helt bestå av med
verkan i slaget om Atlanten. Flygstridskrafterna insattes däl'
uncler i första hand mot brittiska hamnar samt mot sjöfarten 
i Kanalen, på Nordsjön och i Norra Ishavet. Den tyska an
fallsfrckvensen avtog ·efter hand medan däremot det bPittiska 
Bomber Commancls anfallsfrekvens ökade. Dess främsta mål 
voro h amnsLäder - i första hand ubåtsbaser och ubålsvarv
samt elen lyska krigsindustrien. 

Man kan sammanfattningsvis konstatera, att axelns krigs.
planer under senare delen av 1941 i stort gingo ut på offensiv 
i öster för alt snarast krossa elen röda armen, medan man höll 
sig på defensiven i väs.ter. Med den ryska motoffensiv·en blev 
även i öster defensiv krigföring nödvändig. Årsskiftet 1941-
42 finner sålunda allierade offensiver såväl på ostfronten som: i 
Nordafrika, medan Japan i Fjärran Östern sköter offensiven 
på axelsiclan. Samtidigt pågår hlockadkriget, på båda s.iclor 
syftande till att skapa tonnagebrist för motståndaren och där
med försvåra försörjning och transporter. 

Första delen av 1942 uppvisade offensiver från axelmak
ternas sida såväl på det västra som det östra halvklotet, medan 
de allierade inlogo en defensiv hållning. På ostfronten matta
des den ryska offensiven. General Auchinleck stannade fram
för Agcclabiaställningen. I Stilla Havet fortsaltes den japan
ska framryckningen. 

Redan i slutet av januari hade Rammel påbörjat en offen
sivstöt utefter elen afrikanska nordkusten och i slutet av f0b
ruari nått ftam till trakten väst om Tobruk, där offensiven 
tills vidare avstannade. I smnhancl med axeloffensiven i Afri
ka riktades våldsamma anfall mot Malta under särskilt januari, 
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mars och april. Malla utgjorde engelsmii.nnens utgångspunkt 
för den mot axe1förbindelserna riktalle angreppsverksambeten. 
För alt undsätta ön anordnade engelsmännen starka konvojer, 
vilka utsattes för anfall från axeln, som lecllle till stora kon
vojslag. Malta höll emellertid stånd, vilket skulle komma att 
få stor betydelse för elen vidare utvecklingen i Med elhave t. 

I maj påbörjades axel11's stora somnwrofl'ensiu i Europa, 
upplagd som en kniptångsrörelse mot öster, närmast Främre 
Orienten och Kaukasien med dess för försörjningen av den 
europeiska fästningen betydelsefulla nalurlillgångar, särskilt 
oljan. Denna offensiv kan även ha syftat till att klippa av 
den södra förbindelsevägen mellan Västmakterna och Sovjet
unionen. 

Den södra griparmen f.-amsköts genom en ny offensiv av 
Rommel ända till El Alameinställningen som uppnåddes i slu
tet av juni. Denna griparm skulle sannolikt enl,igt planerna 
ha nått Su2z och därmed åt axeln s~1krat Medelhavels östra 
porl för alt :-:edan från söder omfatta Främre Orienten, medan 
den norra skänkeln genom den stora offensiven i :-:ödra Ryss
land sköts ned i Kaukasien. Tillförseln till Rommels arme på
gick under offensiven över Medelhavet från hamnar i Italien 
och på Balkan. Axelns herravälde i Medelhavets östra del 
nådde under denna tid sin kulmen. På fronten norr om Svar
ta Havet pågick offensiven ända in i november. De strategiska 
målen ,,yntes här redan inom räckhåll, då dc allierade offen
siverna på höslen omkastade krigshändel~.crna riktning. Det 
sega ryska moLståndet vid StaJingrad och i Kaukasien hade 
dock redan brutit den norra gripskänkelns kraft och dänned 
hindrat denna alt runt Turkiet s!ulas kring Främre Orienten. 

Dc första bakslagen för axeln inträffade mot åre ts mitt i 
Stilla Havet, dCt japanernas framtränganden mot söder och ös
ter stoppades upp genom sjöslagen i Korallhavet och vid 1\fid
way. Starka brilliska sjöstridskrafters uppträdande i Indiska 
Oceanen i samband med att den amerikanska flottan åter
hämtat sig efter dråpslaget vid Pearl Harbor torde ha varit 
anledningen till japanernas uppbromsning i väster. 
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Mot årets slut inträdde en vändpunkt i krigföringen på 
alla krigsskådeplatserna, och initiativet övergick till dc allie
rade. För att Laga händelserna i kronologisk ordning börja 
vi med att konstatera, huru amerikanarna i hörjan av augusti 
igångsatte sin moloffensiv mot japanerna genom landstigningar 
på öar i sydöstra delen av Salomonarkipelagen. Stora trupp
transporter balle kunnat överföras från USA till Australien, 
varigenom den allierade armen på denna östligaste krigsskåde
plats hade uppnått tillräcklig kaft för att påböTja sin offensiv. 
Dc operationer, som här k ommo att utveckla sig, och som all
mänt benämnas kampen om Salomonöarna, pågingo därefte1· 
under hela senare delen a v 1942 och pågCt alltjämt vid tiden 
för årsberätlels.ens avslutande. De omfattade landstigningsfö
relag från såväl allierad som från japanernas sida. I anslut
ning till dessa ko mm o ett flertal sjöslag att ut veckla sig i far
vallncn kring Sa.lomonöarna. 

Att denna amerikanska offensiv saltes in just här kan 
förklaras av den strategiska betydelse, som elen sydöstra delen 
av Salomonarkipelagen måste tillmätas. I japansk hand utgör 
ögruppen ett hot mot förbindelselinjerna mellan USA och Au
stralien. Vidare utgöra baser på dessa öar farliga utgångs
punkler för anfall mot den australiska kontinenten, vilken av 
dessa omfa ttas i norr. I amerikansk hand bilda öarna å and
ra sidan ett flankhot mot dc nycrövradc japans.ka besillningar
na, vilket måste binda starka japanska stridskrafter Lill dessas 
fö·rsvar. Det amerikanska anfallet mot Salomonöarna har 
också med stor sannolikhel möjliggjort den briltiska offensiv 
mot BLirma, som tog sin hörjan i slutet av december och som 
kan förmodas ha haft till syfte att på nytt öppna Burmavägen. 

Dc allierades resurser - särskilt i örlogsfartyg och trans
porltonnage - var dock ännu 1942 otillräckligt för att på bå
da sidor av jorden genomföra starka offensiver. Målen i Stilla 
Havel torde därför ha m åst begränsas av dc allierade slats.
männen, då världsstrategien för 1942- 43 års offensiv plane
rades. Dess tyngdpunkt förlades i stället till det västra halv
klotet. I slutet av oktober var uppladdningen av den 8. brit--
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tiska armen genomförd på den långa vägen runt Afrika trots 
de tyska ubätarnas anfallsve1'ksamhet. För att trygga vägen 
ost Afrika hade de a llierade i september påbörjat ockupatio
nen av Maclagaskar, en operation som var slu~förd den 6 no
vember. Den 26 ok tober kunde Montgomery med den 8 ar
men gå till anfall mot Hommel vid El Alamein och lyckades 
efter hårda och förlustrika strider bryta igenom dc starka 
tysk-italienska ställningarna mellan medelhavskusten och den 
s k Caltarasänkan. Hommel måste slå till reträtten och un
dan för undan draga sig tilLbaka in i Tripolitanien. Den näl"
maste anledningen till Hammels oförmåga att hålla stånd mot 
det brittiska trycket torde ha varit bristen på bensin för flyg 
och stridsvagnar, vilka varit de fön1ämsta vapnen i ökensh"i
derna. Denna brist var en direkt följd av den brittiska offen
sivverksamheten till sjöss mot axelfÖiibindelsema över Medel
havet. 

Den brittiska ofrensiven från Egypten, som bröt udden 
av axelmakternas södra griparm mot Suez och Främre Orien
ten, kompletterades 14 dagar senare med elen stora allierade 
opemtionen mot Fran:ska Nordafrika. Hommel kom nu att 
befinna sig mellan tvenne eldar. I öster fö,rföljde's han av 
brittiska 8 armen och i väster trängde de angloamerikanska 
trupperna fram genom Marocko och Algeriet mot Tunisien. 
Målet med elen dubbla offensiven i Nordafrika var att helt 
besätta elen afrikanska nordkusten. Därmed skulle hotet mot 
Egypten, Suez och Främre Orienten från söder vara avlägsnat. 
Vidare skulle det möjliggöra för brittetna att på nytt kunna 
öppna vägen genom Medelhavet och därmed avsevärt förkorta 
förbindelserna mellan Atlanten å ena siclan och Egypten, Främ
re Orienten , Indien och Hyssland å den andra. Denna föt'
kortning av förbindelselinjerna till sjöss skulle medföra en av
sevärd besparing av tonnage och av stridskrafter för föi•bin
clelsernas skydd, vilka :båda faktorer behövdes för fortsatta 
operationer. Slutligen skulle den södra Medelhavskusten i 
allierad hand bilda ett utgångsläge för fortsalt anfall n10t 
fästningen Europas sydfront. 
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Axelmakternas motdrag mot de allierade offensiverna i 
nor'ra Afrika blev dels att genom oclwpatioz11 av den tidigare 
icke besatta delen av Frankrike möjliggöra ett stärkande av 
försvaret av den hittills svagaste delen av Sydfronten, dels att 
genom ockupation av Tunisien skapa en starkare ställning i 
Medelhavels mitt, varigenom de allierade offensiverna kunde 
fördröjas. För•bindelsevägarna från Europa blevo även kor·
tare och därmed mindre sår1Jara, varjämte förstärkningar 
hastigare kunde överföras till Afrika. Så upprullades slaget 
om Tunisien, som var slutfört först den 13 maj 1943, då de 
sista axeltrupperna kapitulerade. 

Tio dagar efter den amerikanska landstigningen i Marocko 
och Algeriet inleddes den tredje allierade offensiven på det 
västra halvklotet med de ryska anfallen vid Stalingracl och i 
Kaukasus samt något senare på centralfronten väster om 
Moskva, en offensiv som sakta men säkert 'förefaller att ut
tömma den tyska annens kraft och samtidigt binda tillräck
liga styrkor på ostfronten för att möjliggöra västmakternas an
grepp dels mot fästningen Europas sydfront, och dels från 
luften mot dess krigsindustri och inre kommunikationsväscn. 

Samtidigt med de mera begränsade operationer, soul här 
berörts, pågår på världens alla hav kampen mellan de båda 
maktgruppernas sjömakler. Utgången av denna kamp torde 
l.omma att bli elen utslagsgivande både för möjligheten att 
genon1föra dc skilda operationerna och slutligen för utgången 
.av kraftmätningen mell::m världens stormakter. 

II. översikt över sjö!<rigshändelser. 

A. Stilla Havet. 

Den japanska krigsplanen byggde på att genom över
raskande anfall mot huvudstridskrafterna till sjöss skapa den 
överlägsenhet, som erfordracle's för genomförande av en snabb 
erövring av :\1:alackahalvön och övärlden runt sydkinesiska 
~; jön. Operationerna inleddes elen 7 december 1941 med an-

Tidskrift i Sjöväsendet. 2 
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fallet på den synbarligen fredsmässigt förlagda och oförbe
redda amerikanska flottan i Pearl Harbor och genomfördes 
med cirka 200 fartygsbaserade torped- ocr bombplan samt ·ett 
antal minialyrubåtar, vilka senare framfördes med ett special
byggt moderfartyg. Tack vare god underrättelsetjänst, djärv 
och noga planlagd samverkan å japansk sida samt bristande 
beredskap och brisl.ande samverkan på amerikansk sida med
förde anfallet nästan fullsländig framgång. Dc' för basens för
svar avsedda flygstridskrafterna salles omedelbart ur spelet,. 
varefler stor förödelse åstadkoms å den dit förlagda ameri
kanska huvudstyrkan i StiHa Havet. 

8 slagskepp sattes för lång tid framåt ur s tridbart skick 
eller sänk tes. 

Den 10 december utsattes den brittiska ostasiatiska eska
derns huvudstyrka ulanför Kuantan för ett koncentrerat an
fall av japanska torped- och bombplan från bas.cr i Thailand. 
Slagkryssaren Repulse och det moderna s.lagskeppct Prince of 
·walcs, vilka gått till sjöss för att uppriva en mot Malaeka sty
rande japansk transportflotta, skyddad av bl a slagskepp, s.änk
tes. De !brittiska slagfartygen saknade flygskydel och opere
rade med synnerligen svag jagarbevakning. 

Därmed voro de allierade sjöstridskrafternas huvudstyi'
kor ur spelet och japanerna igångsatte en serie av blixtsnabba 
landstigningsoperationer mot Ma'lacka, Filippinerna och de 
Ostindiska öarna. Det gällde alt utnyttja den vunna tidsfristen, 
innan dc allierade sjöstridskrafterna hunno ålerh ämla sig. 

Landstigningarna ulföreles systematiskt på så vis, a lt det 
japanska flygets baser framflyttades från ö till ö. Därefter· 
nedkämpades försvarsflygct, varefter den s.kapade överlägsen
heten till sjöss och i luften utnyttjades för truppernas över
förande till nya områden. De starka brittiska och amerikan
ska kustfästningarna i Singapore, Corrcgidor, Cavi te m fl to
gos från ryggen, sedan landstigningen utförts. i flankerna. De 
relativ t svaga försvarande trupperna kunde icke hejda dc Iand
stigande japanerna. Frånvaron av sjöstridskrafter och flyg: 
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på allierad sida möjliggjorde den snabba framryckningen ge·
nom hela Insulindc. 

På Filippinerna togs ~fanilla den 2/1, örlogsbasen Olan
gopo den 10/1, medan öfästningen Corrcgidor föll först den 
7 maj. Ön Mindanaos erövring var avslutad den 9 maj. Den 
15/2 kapitulerade Singapore, och redan dagen innan började 
truppe~r överskeppas till Sumalra. Den 21 februari hade des
sa nått Sundasundet mellan Sumatra och Java. Den 5 april 
var Sumatra helt i japanernas händer. Borneo och Celcbes er
övrades under årets två försla månader. 

Slaget i Makassarsundet mellan Borneo och Celcbcs, där 
lätta allierade sjöslriclskraflcr gingo till anfall mot en japansk 
transporlflolla, ~tstadkom elen första fördröjningen i den ja
panska framryckn ingen mot söder. Detta slag visade, att även 
svaga sjöstridskraflcr hade förmågan alt fördröja ett starkt 
understött invasionsföretag. Japanerna tvingades att för an
fallet mo·t det rika Java företaga en omfattningsrörelse och 
säkra positionerna kring Javasjön, vilket var klart först mot 
slutet av februari. Den 27- 28 februari igångsattes anfallet 
mot Java. En inhomogent sammansalt allierad sjöstyrka un
der befäl av den holländske amiralen Doorman hade samman
dragits till öns försvar. styrkan hade icke hunnit samövas, 
då den insattes mot invasionsflottorna. Den upprevs under 
natlstricl av den såväl taktiskt som tekniskt övedägsna japan
ska skyddsstyrkan under slaget i Javasjön. Scclan motståndet 
till sjöss dänned var brutet, kunde landsligningen på Java ske 
den l mars., varefler ockupationen av ön genomfördes på kort 
tid. Den 9 mars kapitulerade dc infödda trupperna. Dc fö~·
svarande flygsfridskrafterna voro smmolikt redan t·idigarc ut
slagna. De kunde i varje fall varken hindra landsligningama 
eller verksamt stöd ja försvarsstridskrafterna till lands. 

I sydostlig r iktning hade japanerna l:mcls.Ligit på New Bri
tain och New Irelancl i Bismarcksarkipclagen . Den 22 januari 
erövrades örlogsbasen Rabaul , som i fortsättningen skulle f1 
stor betydelse som framskjuten operationsbas för vidare fram 
trängande mot sydost. Den 23 januari fortsattes redan ocku-
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palionen av norra delen av Salomonögruppen och den 9 mars 
började lands tigningarna på Nya Guinea vid Lae och Salamaua. 

Barriären k ring Sydkincsiska sjön var fullbordad. Ost
rindiens rika natur tillgångar voro i japansk hand. Den japan
ska offensivkraften kunde nu ta nya riktingar. På Nya Gui
nea och i Salomonarkipelagen fortsatles framryckningen i syf
te att omfatta Australien, som torde varit det yttersta målet i 
sydost. I västlig r iktning skedde fram.trängamlct mot Bur
ma och Bengaliska Viken. Redan 23 mars hade Ragon, den 
södra ändpunkten av Burmavägen, fallit. Den 23 mars land
stego japanerna i Port Blair på ögruppen Andamm:crna. 
Denna ögrupp bildade flankskydd för erÖ\'ringarna pa Ma
lacka och åt operationerna i Burma och utgjorde dessutom en 
utrrånrrspunkt för vidare operationer i Bengaliska Viken och 
m~t I~dien. Hotet mot Indien och sjövägen ost Afrika förmr.
ledde britterna aU dirigera sjöstridskrafter till detta opera
tionsområde, där även tunga japanska stridskrafter, bl a om
fattande slagskepp och hangarfartyg nu uppträdde. 

Vld en japansk framslöt i Bengaliska Viken , varunder 
hangarfartygsbaserade flygplan bombarcleradc Ceylon den 5 
april, uppstod kontakt meLlan de båda motståndarnas sj<Y- och 
flygstridskrafter. Den 9 april utkämpades c·n strid i farvatt
n en J.:ring Ceyloll', varvid britterna förlorade hangarfartyget 
Hennes, och två tunga kryssare. Efter denna operation av
s tannade offensiven i riktning mot Indiska Oceanen. Anlcd
nino·e'n härtill k an ha varit förstärkningen av dc brittiska sjö
stri~skrafterna i Indiska Oceanen med amiral Sommerville's 
eskader. Det ökade ameril.-anska trycket i farvattnet kring 
Nya Guinea kan också ha förorsakat den japanska omgruppe
ring av lunga enheter, som nu skedde från väst mot syclos.t. 

Det japanska framträngand el till lands genom Nya Gm
ncas djungler mot Port Morcsby hade stoppats upp vid regn
tidens inträdande. Japanerna sökle då genom ett önrskepp·
ningsförctag komma åt denna strategiskt betydel sefulla h amn 
och börjat verkställa in skeppning av trupper i basern a på Sa
lomonöarna. Den del av amerikanska s'lagflo ttan, som kom
mit lindrigast undan vid Pearl Harhor torde vid denna tid 
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vari t iståndsatt. Två tunga amerikanska operalionsgrupper 
lnmdc i början av maj dirtigcras. mot farvattnet sydost Nya 
Guinea. Den 4- 8 maj m1föllo fartygsbaserade amerikanska 
bombplan den japanska tran sporlflottan på dess ankarplats 

Fig. 1. 

D<'n ja1mnska expansionen i s~· (hästra Stilla. H<wet. 
De hclsYarta områdena marker a av japanerna besatta områden före 

lkc. 1\.)41. Den SYarta linj en innesluter den japa nska 
maktsfären i medio av 19•4:Z. 

vid Tulagi pa on Florida. Häftiga sjö- och flygstrider ut
kämpades under tiden i J(omlllwvet mellan dc amer ikanska 
operationsgrupperna och elen japanska styrka, som var aY
s.edd för överskeppningens stöd. Förlusterna blevo pft båda 
sidor a llva rliga. Slra tcgiskt se tt vunno amerikanarna slaget, 
då den avsedda japanska överskeppningen aldrig kom till ut
förande . 
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I juni företoga japanerna samtidiga operationer mot ö

kedjan Aleuterna i norr och mot den amerik::mska basen på 

Midwayön. I norr gynnades landstigningarna av dålig sikt, 

som lam.slog all flygverksamhet. K<lgra allierade sjöstrids

krafter torde icke ha funnits i dessa farvatten. De amerikan

ska huvudkrafterna till sjöss voro samlidigt bundna i avvär

jande av angreppet mot :\1idway, som möjligen skulle kun

na varit en diversion för att avleda uppmärksamheten från 

Aleuterna, där bl a öarna Kiska, Agam och Altu besatles. lllicl

wayslagel fick samma karaktär som slaget i Korallh avet: en 

strid mellan de olika sidornas haugarfarlygsbaserade flyg och 

motståndarens sjöstridskrafter ulan direkt stridskänning mellan 

flollorna. ÄYen här torde båda sidor ha fått Yidkännas be

tydande förluster. Nugon landstigning kom icke till utförande. 

Efter de håda drabbninagrna i KorallhaYet och vid \'lid

way inträdde en återhämtningsperiod i Slilla Havet, varun

der båda sidornas huvudkrafter höllos tillbaka för rep:wa

tion, förrådskomplettering etc. Kampen mot förbindcslelinjer

na bedrevs på båda sidor med ubåtar och flygplan. Japaner

na for'Lsattc att uiLygga sina baser på ögrupperna norr om 

Australien samt att utvidga sina brohuvud på Nya Guinea. 

Den allierade uppladdningen av Australien fortlöpte alll jämt 

med trupper, som sjövägen överfördes huvudsakligen från 

Förenta Staterna. Om japanerna hunnit konsolidera sina ha

ser på Salomonöarna för att från dessa ytterligare skjuta fram 

sina pos.itioner till Nya Kalcdonien och Fidjiöarna, skulle om

fattningen av Austraiien varit genomförd, förbindelserna med 

USA avskurna, och den australiska kontinenten stå inför ome

delbart inYasionshot. Utan att ha den sydöstra flanken tryg

gael, skulle riskerna för ett fortsatt anfall mot Australien Yara 

för slort. Salomonarkipelagen kom därmed att bli en s.tra

tegisk brännpunkt i slaget om Australien, och i denna bränn

punkt insatte amerikanarna sin motoffensiv för att definitivt 

stoppa upp den japanska frammarschen. 

I början av augusti 1942 hade uppladdningen av dc allie

rade trupperna och ålcrhämluingcn av den amerikanska flot-
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tan efter Pearl Harbor båda framskridi t så långt, att en allie

rad offensiv kunde igångsättas i sydväs tra Stilla Havet. Med 

en landstigning på öarna Gundaleanal och Florida vilken 

landstigning gav upphov till de t första slaget om Salo~nonöar
na, upprullades den kamp om dessa öbaser, som karaktäri~erat 

händelserna i Fjärran Östern under resten av det tidsavsnitt 

som årsberältelscn omfattar. Beträffande dessa strider hän~ 
visas till den redogön~lse, som Kapten H. von Arbin lämnat i 

tidskri ftens 8 :e häfte 1943. 

Under förs.ta kvartalet av 1943 utökade de aUierade mot

offensiven även till Nya Guinea och Aleuterna. I samband 

med s~riderna om dessa områden ha ett antal konvojslag 

konumt att utveckla sig. I början av mars upprevs sålunda 

en stor japansk konvoj utanför Nya Guinea, varvid 90,000 

ton transporlfar tyg sänktes och 15,000 man beräknas ha om

kommit. Samtidigt med denna sjös trid anföll en amerikansk 

eskader japanska bas·er på New Ge01·gia och Bougainville. 

Ytterligare flyganfall mot japanska baser och underhållstr:.ms

porter ha pågålt med stegrad intensitet. Den 20 mars utspe

lades ytterligare en konvojstrid väst om ön Alter i Aleuterna 

mellan lätta amerikanska stridskrafter och en japansk kon

vojstyrka bestående av kryssare och jagare. 

B. Meclellwvet. 

Krigföringen i Medelhavet och kring dess stränder har 

erbjudit dc mest utpräglade exempel på växelverkan och sam

verkan mellan operationerna till sjöss, till lands och i luften. 

Ka.mpen till lands har rört sig om baser för sjö- och flyg'

stnclskraf ler med vilka det gällt att behärska sjövägarna i den 

:na eller den andra huvudriktningcn. Till sjöss ha striderna 

'l största utsträckning gått ut på att skydda egna förs tärknings

och underhåUstransporler, resp förhindra fiendens tillförsel 

till de iland kämpande trupperna. 

I ut·gångsHigct för årsberättelsen pågick lill sjöss från bå

da sidor en energisk krigföring mot motståndarens sjöförbin-
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d elser i ::mslutning till den under oktober pågående uppladd

ningen på ömse s.iclor om den egyptiska gränsen. Rommels 

etapplinjer över havet gingo från Neapel utcftet· Tnnisicns kust 

till Tripolis, vidare från Sicilien till 13cngazi samt från Ru

mänien via grekiska hamnar och Kreta direkt eller via Ha

lien till h::nnnar ri Tripolilanicn och Cyrenaica. På sistnämn

da vägar tillfönles ökenarmen framförallt drivmedel för sina 

stridsvagnar och flygplan. Från brittisk sida pågick främst 

transporter från Alexandria tiH brohuvudet Tobruk. Den ost· 

västiiga trafiken genom Medelhavet var praktiskt laget av

bruten, tack vare livlig offensiv av axelns sjö- och flygstrids·

krafter. Malla tillfördes dock vid olika Lillfällcn förstärkningar 

i flygplan samt drivmedel och förråd och lyckades därigenom 

hålla ~lånd mol den vålelsamma flygoffcmiv, som umlcr 1941 

- 1942 riktades mot denna brittiska ör'logs·- och flygbas, be

lägen endast 100 km fr~m axelflygets baser på Sicilien. 

Den brittiska medelhavsfloHans uppgifter bestodo förut 

om i skyddet av de egna tnmsporterna i anfall mot axelns 

sjöfart, och direkt samverkan med den britliska armens på 

h avet stödda flank. Uppgifterna lösles ;genom synnerligen 

energiska offcnsiYopcralioncr, i vilka alla fartygsslag jämlc 

samverkande flygstridskrafter dcllogo. Uneler tiden närma~t 

före Auchinlecks offensiv ri Nordafrika sänkle dc brittiska sjö

och flygstridskrafterna 30 96 av alla de axclfa rtyg, som av

gingo från ilalienska hamnar. I huvudsak utnyttjades flyg 

och ubåtar för clagcranfall, vilket medförde att axeln börjack 

framdraga sin sjöfart i största utsträckning under mörker. 

Britterna insalle dft sina övcrvallenstridskraftcr, fr ~ims t krys

sare och jagare till nallliga svep, varvid flera sammandrabb

ningar med italienska förband utspelades. Den 8-9 novcm

ber upprevs en italiensk konvoj om 10 hamlcls.far!yg, skyelda

dc av ilalienska överlägsna styrkor, av en brittisk operations

grupp om två lätla kryssare och två jagare. 

Ä ven tyngre enheter insattes från brittisk sida. Den 17 

december erhöll sålunda en brittisk eskader, omfattande för

utom kryssare och jagare även slagskepp, kontakt med skycl-
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det till en italiensk konvoj nord Syrtcnbuktcn. Alt en så liY

Iig offensiv icke kunde försiggå ulan förlusler är självfallet, 

särskilt som dc tyska ubåtar, som under ok tober börjat ope

rera i Medelhavet, visade sig mycket l i vak tiga. Den 13 no

vember lyckades en tysk ubåt sMuncla torpedera hangarfar

tyget Ark Royal, som b efann sig tillsammans m ed slagskepp, 

kryssare och jagare på å terväg till Gibrallar efter en frams.töt 

i V. Medelhavet. Den 26 november torpederades och sänktes 

~lagskeppct 13arham utanför Sollum, där skeppet utfört en 

kustbeskjutning ri samverkan med armen. Den l 8 december 

inträngde ilalienska mtb cch stormbåtar i Alexandrias hamn 

och lyckades skada vissa där liggande tunga enheter. Den 

brittiska medelhavsfloHan kom genom den ökade axelaktivi

teten alt avsevärt försvagas mot årsskiftet 1941- 42, samtidigt 

som dc allierade sjöstridskrafterna i Fjärran Östern lcdo svi

dande nederlag. Det är av intresse atl: kons tatera, att delta 

dock icke förhindrade fortsall offensiv krigföring från brittisk 

sida, ä ven om inte11sitelcn i operationerna av n al ur liga skäl 

tillfälligt nedgick. Den 10 december besköt salunda en krys

sar- och jagarstyrk a i dagningen Derna i samb nnd med ar

mens operationer, och den 13 december anföllo bri ttiska över

vattensfartyg en italiensk konvoj i mcllcrs.ta Medelh ave t. 

Båda sidornas flygstridskrafter deltoga aktivt i sjökrigs

operationerna. Övervakningen av mot s. tfmdarens rörelser på

gick ständigt , varigenom sjöslridskraftcr, bomb- och torped

plan i viixciverkan kunde dirigeras mot motståndarkonvojcrna. 

Ilas.Lnings- och urskcppningshamnar utsattes på bada sidor 

för fortlöpande anfall. Malta utgjorde alltfort utgångspunkt 

för brittiska anfall mot axelt ransporterna trots dc oavhrutna 

anfallen mot ön. I anslutning till framförande a v hr i ttiska 

konvojer ulföreles flygbasbekämpning mot molsUindarcn. Som 

skyeld för konvojerna medfördes jaktplan på hangarfartyg. 

Vid år sskiftet hade axelflyget genom Auchinlecks framryck'

ning und anträngas till baser i Tripoli tanien, med au dc alli

erade kunde ulnyllja flgbascrna i Cyrcnaica. 

Förs.yagningen av dc brittiska sjös tridskrafterna p[t grund 

av axelns offensiv blev ytterligare accentuerad, cH\. krigshigct i 
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F j ärr an Östern och Indiska Oceanen uneler början :w 1942 
framtvingade dirigering av förstärkningar från ~Ieclclhavet 

ostvart. Resultatet blev mindre energisk offensiv mot axel

förbindelserna i :tvlccldhavct och mindre effektivt stöd åt 
Auchinleck, vars offensiv avstannat vid årsskiftet. Redan i 
slutet av januari hade Rommel också samlat tillräcklig kraft 
för att gå till anfall. Han å tertog Bengazi och Dcrna, var'
cftcr även hans offensiv ej februari ebbade ut. 

Under januari hade flyganfallen mot ~blta genomförts 

utan uppehåll under dc pågående förstärkningstransportcr, 
som möliggjorde Rammels offensivförbercdelser. Förråden 

måste oundgängligen kompletteras, om basen i fortsättningen 
:;kulle kunna utnyltjas. I medio av februari avg ick en större 
konvoj frcln Alexandria till Maltet. Den utsattes för upprepa
dc och intensiva anfall. Uppgifterna angående förlusler äro 
som alltid motstridiga. Från allierat håll erkändes förlusten 

av två transportfartyg. 
Under mars följde ny ansvällning av förstärkningstrans

porterna till Rommcl med ny anfallsverksamhel mot Malta 
och som resultat därav krav på ny undsättning av öbasen. En 
ny konvoj avg ick den 21 mars från Alexandria i hårt väder 
under skydel av kryssare och jagare. Axeln anföll med slag
skepp, kryssare och jagare samt ett stort antal torped- och 

bombplan. ~lalla blev undsalt äwn denna gång med förlust 
a v en kryssare och elt transportfartyg, medan italienarna för
lorade en kryssare och två jagare. 

Eflcr fortsatta förstärkningstransporter till .Afrika under 

april och maj i skydel av fortsall flygoffensiv mot Malta igång
salte Hommel i slutet av maj en ny offcnsivstöt, vilken vid 
månadsskiftet juni-juli förde axelns södra griparm mot Främ
Te Orienten ända fram till El-Alamcinställnin gcn. I elen bPit
tiska annens förbittrade insatser för alt stoppa upp denna 

hotande offensiv insattes den brittiska flottan till direkt artil
lerislöd utefter kusten. 

Uneler den Rammelska offensiven utfördes en omfallan
de unds~iltningsexpedition till Malta i mitten av jnni, YflXYicl 
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konvojer samlidigt ulgingo från Gibraltar och Alex::mclria. 
Man räknade därigenom med alt splittra axelns motverkan. 

Den från Gibraltar utgående konvojen skydelades av ett äldre 
slagskepp, 4- 6 kryssare och jagare, varjämte jaktflyg med
fördes på två hangarfartyg. Alexandriakonvojens skyeldsstyr
ka saJ.madc tyngre enheter. Operationsplanerna torde ha röjts, 

och axeln hade vidtagit krafliga motdrag. Ubåtar voro ut
placerade, flygstridskrafter utg[mgsgruppcrade för anfall, var
jämte övcrvatlenstridskraflcr dirigerats mot dc brittiska styr
korna. I•I'Iot Gibraltarkonvojen insattes sålunda förutom ubå
tar c:a 400 flygplan, varjämte kryssare och jagare gingo till 

anfall mot dc rester av konvojen, som lyckats komma undan 
flyg- och ubåtsanfallen oskadda. Denna konvoj blev prak
tiskt laget uppriven. Alexandriakonvojcn mötte förutom an
fall av cirka 100 bombplan från Kreta en s tyrka, vari ingingo 
i talienska slagskepp, kryssare och jagare och tvangs att vända. 
Endast clt fåtal fartyg torde denna gång ha nått destinations
orten. 

Yttedigare en konvoj till Ivialia avgick den 10 augusti 
under starkt skydeL Även denna utsattes för mycket starka 
anfall av axelns sjö- och i'lyg~tridskrafter. En del av kon
vojen nådde Malla om än med stora förluster i såviil örlogs
som handelsfartyg. Föduslerna ej flygplan voro stora på bå
da sidor. Förutom med de förråd av drivmedel, ammunition 

och livsmedel, som överförts med dc nämnda konvojerna, har 
Malta flygledes erhållit förs.Lärkningar av jaktplan. Opera
tionsgrupper, i vilka ingåll hangarfartyg ha verkställt fram
stötar till sådant avstånd fdm ön, all därifrån starlade flyg
plan kunde nå fram. 

Anledningen tiU motgångarna på brillisk sida under den
na epok torde främst få hänföras till de allierades brist på 

tunga ·enheter vid denna tidpunkt samt på svårigheten aU 
skapa flygstöd på brittisk sida medan axelns flyg tack vare 
förmån.lig basering kunde stö·cla sjöstridskrafternas alla ope
rationer i Medelhavet. Denna tidsperiod får anses som kul~ 
men av axelns sjöherravälde i dessa farvatten. Britternas för-
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måga att laga förhts.Ler, när det gällLle att Yinna nödvändiga 
opera Ii Ya mål, skulle emellertid bringa pendeln a l t svänga UH
haka. Dc offer som b ringats vid undsä ttningen av :Malta ha 
möjliggjort dc händelser , som vi. cll år senare fått uppleva. 

Uneler liden fram till slutet av oktober pr~\g'l::tucs läget i 
}ledclhavel liksom i Afrika och p~l Atlanten av förberedelser
IW för den l.:om.mancle stora allierade olfensiven. Genom ak
tioner av olika slag skaffade s.ig dc allierade basområden och 
brohuvuden på olika punkter på den afrikanska kuslen. Dessa 
baser tjiinade dels till all underlätta dc allierades kampanj mot 
axelns ubåtar och därmed till att skydda elen väldiga uppladd
ningen av stridskrafterna i Egypten , vilken Lill slörsta delen 
försiggick runt Afrika , dels. ock,.å tiU utgångspunkter för vi· 
dare framträngande. Man skulle kunna anse den allierade in
filtrationen s[tsom systematisk förl credelse till alt av Afrika 
skapa en offensivbas för det ~w. e·dda storanfallet mot axeln, 
där denna var mest ~.årbar. 

I :\fe(lt•lhavet riktade elen hrilli:;ka flatlan och flyget sina 
angrepp i försia hand m ot axelns oljciillförsel. Denna kamp 
fördes incd en sådan konsekvens, at t en el as t en lankångare på 
sex veckor lär ha anlänt till Libyen. Detta f[tr också ans.cs 
vara den huvudsakliBa anledningen till Rommels fti'lj andCI 
motgångar. Dt'n mclGris ~ r::ule och m ekaniserade öke1~~umen 
var ur funktion E-edan dri\'lnec1dstiHför:oc1n upphört. 

Den 23 oktober voro förberedelserna avs lut ade och 8 ar
men klar för det ::mfall mot Hammel vid El Almnein, som ut
gjorde inledningen till den a llierade offensiven. Liksom tidi
gare stödclcs den brittiska armen av medelhavsflottan, som 
inledde verksamheten med beskjul ni ng av axelns främsta bas, 
:\Icrsa l\1atruh. Den 3-± novemb ~r genombrölas dc tyska 
ställningarna vid El Alamein, varefler brittiska 8 armen snabbt 
aYanccrac1c västerut, medan Rommel bjöd fög::t motstånd. Den 
snabba frnmryckningen ställde slora krav p:l c lapplinjerna, 
vilka i skydel av flottan drogas sjöviigen u t efter k u sten. 

H.cdan vi(l tiden för genombroilet vid El Alamein h ade dc 
500 Iransportfartyg om samm anlagt c:a -1 miljoner hrl , vilka 
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ombord hade de för landstigningen i fronska Nordof~· ika av
sedda trupperna, lämnat sina inskeppningshamnar i skolt
land och Förenta Statcrna. Under skydd av mer än 350 ör
logsfartyg lyckades det k onvojerna alt med obe tydliga för
lusler n å fram till sin des tination - den nord!- eller v~i.stafri
kanska kusten. Gibraltar och möjligen även några av ame
rikan a rna tidig:ue besa lla punkter pii den afr,ikanska kusten 
tjänade som framskjutna mellanlandningsplatser för dc stora 
transpor tflo ttorna. Trots dessas s torlek sordning och den av
sevärda tid, som förberedelserna för operationen måslc ha 
om spänt, lyckades det synbarligen att fullständ igt hemlighåll a 
avsiktern a, varför dc styrkor, som i dagningen den 8 novcm.
ber styrde in mot kusten vid Alger, Oran och den m a rock anska 
västkusten tillfullo kunde ulnyltja fördelen av överrasknings

momentet. 
Anfa llet genomfördes samtidigt på bred front . . Medan sjö-

och flygstridskrafter bombarderade kustbatterier och försvars
ställningar, landstega trupperna i flankerna på dc befästa ham
narna och i närheten av flygfält , vilka ockuperades i förs ta 
hand. ' Dessa kunde redan första dagen tagas i bruk av alli 
erat jaktflyg, vilket sedan avs.ågs för t ryggande av urlastning
en av trupper och materiel. En del flygfält ockuperades av 
luftlandsatta trupper. Hanmarna togos f1r ån flankerna och 
ryggen, m edan arlill~rifarlygen från sjön lämnade eldun-

derstöd. 
Som fjärrskydd för det stora land~.tigningsförelngct ope-

rerade i Medelhavet en brittisk styrka om tre slagskepp , tre 
hangarfartyg jämte kryssare och jagare. Denna s,lyrka skulle 
neutralisera hotet från den italienska flottan och den f ransk:1. 
ToulonfloHalli, därest denna kunde tänkas insatt. Ulanför 
:Marocko var fjätT,.kyddct m ot dc på Dakar och Casablanc;c 
baserade franska fartygen anförtrott en amerikansk s<Jag
~;kcppscskadcr jämte kryssare och jagare. Denna ·eskader 
möl lc det slörsta mols.ti'mdct, cH\. dc franska örlogsfartyg, som 
överhuvu dtaget voro operationsdugliga, insattes utanför Casa
blanca ulan hänsyn till egna förluster. Hela den hit förlagd a 
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delen :w dc franska sjöstridskrafterna sänkles eller försalles 
ur stridbart skick uneler den ojämna kampen. 

Utanför Oran gingo de hit förlagda lätta fartygen lika
ledes till hänsyns,lösa anfall och förstördes. Förutom örlogs
fartygen bjödo enelas t kustbatterierna något verkligt motslåncl. 
Det fr anska flyget gick icke upp, och de små garnisonerna ka
pitulerade efter elt par dagar. 

Vid bedömandet av det motstånd, som de franska s trids
krafterna presterade, måste hänsyn tagas till den furvirrad e 
politiska situa tionen, som bl a splittrat officerskåren i olika 
åsiktsriktningar. Garnisonstrupperna voro närmast att anse 
som en or-dningsmakt och vo-ro varken utrus.tade eller u tbil
dade alt möta anfall med moderna vapen. Örlogsfa rtyg, flyg 
och ku stba llcricr voro i större eller mindre utsträckning des
armerade, utrus.lningarna torde h a varit bristfälliga, ammll'li
tionen otillräcklig. Personalen hade und er senare tid haft 
otillräcklig stridsutbildning. Det lappra motstånd, som de 
marina förbanden trots dcs.sa nackdelar levererade 1not den 
till alla delar överlägsne fienden är värt den största beundran. 

Afrikaoperationen ät; 1elt b elysande exempel på väx-el
verkan av såväl strategisk som tak tisk art. Man ser huru en 
kombinerad operation m ed alla slag av stridskrafter sältes 
igång och utvecklar s.ig till ett omfattande fälttåg till land s 
för alt vinna cll sjökrigsmål, nämligen genomfarten av :Medel
havet. Men clclll!a genomfarts öppnande har i sin tur till 
mål alt underlätta uppladdningen av armeerna i nära och 
fjärran Ö~ler. Elt gott excm.pel på bclydelscn av samverkan 
mellan försvar~:gremnna för vinnande av det gemensamma 
krigsmålet. 

Axelns motdrag mot den allierade ÖYCLTaskningen läl o 
icke vänta pft sig. Samtliga ubå lar i närliggande farvalten 
dirigerades mot Afrikas nord- och vii.s lkust. Man h ar upp
skattat a ntalcl vid den nordväs ta frikanska kuslen under no
vember verksamma tysk-itali enska ubåtama till 50. Fly~j 

ino.attcs vidare mot urlas lningsh amnar, transporllinjerna in 
nanför Gibrallar och mot clc allierades flygplatser. Däremot 
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saknar man försök från de italienska övervattensfartygens si
da att göra en insats. Det förefatler som om redan nu den 
defensiva anda vunnit insteg på den italienska flottan, som 
senare skulle medföra, att dess enheter icke ens löpte till sjö,ss 
för att försvara moderlandet mot invas.ion. Rent siffcnnäs
sigt torde en avgjord överlägsenhet i ytstridskrafter ha förc
funnits på i taliensk sida. Det kan därför anses möjligt, att elt 
offens ivt utnyttjande av de italienska sjöstridskrafterna i detta 
läge hdt kunde h a ändrat den föJjande utvecklingen i Medel

havet. 
Det stod klart för axeln, att det otvivelaktigt viktigaste i 

avsikten med elen dubbla offensiven i Nordafrika i första hand 
var att konuna i besiUning av Tunisien. Därmed skulle vä
"en o·enom Sicilienkanalen kunna tryggas, Italien komma inom 
~et =llieradc flygels effektiva porte, varjämte Tunisien erbjöd 
ett gynnsamt utgångsläge för vidare angrepp mot fästningen 
Europas sydfront. Det blev därför en naturlig reaktion ~ör 
axeln att söka förekomma de allierade genom en ockupation 
av Tunisien. Axelpositionen i mellersta Medelhavet skulle där
med stärkas, förbindelselinjerna mellan Italien och Afrika för
kortas och spärren av Sici'lienkanalcn kunna göras effektivare. 
Trupper transporterades luft- och sjövägen och landet besattes 
utan mot~.tånd. Mot axelns sjötransportväg över Sicilienkana
len insattes även brittiska ytstriclskrafter. Redan den 1-2 
december utspelades här strider mellall! lätta övervattensfar
tyg, varvid jagare' förlorades på båda sidor. 

Den franska flottans betydelse i det nya läget i väslrn 
Medelhavet hade ökat. Inför risken alt elen genom an.,,lutning 
till de allierade skulle åstadkomma en för axeln högst ogynn
sam förskjutning i styckeförhi\Jlandct, sökte tyska trupp er den 
27 november aH från land taga dc till Tonlon förlagda örlogs
fartygen, medan flygplan minerade inloppet till hamnen. Dc 
franska fartyg, som voro gångklara - ett fåtal ubåtar - ut
löpte och lyckades undkomma, utom en som minsprängdes. 
.. .. l · ] ;· ttn l.Jl ""l' NI'. nr·" f·1 rly"· Ovriga fartyg ~;prangc es av sma )esa t>" o "b n •• .."" 

lyckades tyskarna rädda undan förs törelsen , n:Jgra torde Yal 
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ej h eller ha skadats mer än att de kunna repareras:, men hu
vuddelen av den franska flottan gick fö.rlorad fö1· båda par
terna. En obekant faktor hade fallit bort ur ekvationen om 
herraväldet i Medelhavet. 

De franska fartyg, som voro förlagda till Dakar och 
Alexandria ha senare anslutit sig till de allierade. En uncler
sökning av vilka franska fartyg, som överlevt den 27 novem
ber 1942 och förstärkt den ena -eller andra siclans sjöstrids
krafter ger följande resultat. A v Tonlonflottan torde tyskar-
11a ha lyckats rädda två lätta kryssare av. La Galisoniere
klassen, tre torpeclkryssare , tre jagare och fyra under byggnad 
varande ubåtar jämte möjligen ytterligare några lätta fartyg 
från skadegörelse. Av de fartyg , som sänkts eller sprängts, 
föreligga eventuella möjligheter att reparera slagskeppet Dun
kerque samt två tunga kryssare. De till franska Nordafrika 
förlagda fartyg, som icke sänktes under anfallet, omfatta slag
skeppen Richelicu, som i februari 1943 anlänt till USA för 
Teparation, Jean Bart, som svårt skadades i Casablanca nrcn 
torde kunna repareras, vidare tre kryssare av Gloireklasscn, tre 
torpedkryssare och 19 ubåtar. Dessa ingå nu i de allierade 
styrkorna tillsanunans nwd de i Alexandria tidigare internerade 
franska örlogsfartygen, den på Martinique förlagda styrkan 
jämte "elen hi a franska flottan>>. Totalt torde de ~dlieracles 

sjöstridskrafter ha förstärkts med två moderna och tre äldre 
slagskepp, ett hangarfartyg, tre tunga och fyra lätta kryssare, 
en minkryssare, fem torpedkryssare, nio jagare och torped
båtar, cirka 25 ubåtar, ett tiotal kanonbåtar samt ett antal 
mindre enheter och hjälpfartyg - ett 'icke alltför föraktligt 
tillskott. 

Under »slaget om Tunisien>> karakteriserades sjökrigslä
get på båda sidor av en ständigt pågående kamp om de sjö
vägar på vilka transporterna till de kämpande annecrna för
des fram. AHt efter Montgomerys frammarsch utefter den 
afrikanska nordkusten flytlades etapplinjerna framåt från 
namn till hamn. Hela 8. armens underhållstjänst fungerade 

Tidskrift i Sjöväsendet. 3 
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i skyddet av bri ttiska flottan, som samtidigt vid olika tillfällen 
direkt ingrep i markopetationcrna. 

Den allierade ockupationen av norra Afrika medförde ock

så, att flygbaser samt baser för eskort- och ubåtsjaktförband 

kunde skjutas allt närmare Medelhavets mitt. Delta förhål

lande underlätlade trygganclet av sjötransporterna och med

gav, att de allierade sjöstridskrafterna utsträckte sina opeta

tioner allt mera in i det tidigare av axeln helt behärskade 

centrala Medelhavet. Under slutet av deccn1>bcr lyckades det 

att utan förlusler undsätta Malta. I början av 1943 kunde 

transporter ostört framföras till Malta vid upprepade tillfällen. 

Öbasen kom härigenom att få en allt större offensivkraft Den 

utgjorde jaktskydd åt dc allierade fartygen även i mellersta 

Medelhavet och samtidigt utgångspunkten för den mot axel

förbindelserna med Tunisien pågående anfallsverksamhcten, 

vilken ständi gt steg1rades. Tillförseln till axeltrupperna i Tu

nisien blev härigenom så lidande, att situationen i början av 

maj blev fullständigt ohållbar. De sista axeltruppernas kapi

tulation i Tunisien den 13 maj 1943 markerar slutet på den 

första akten av den stor a allierade offensiven mot fästningen 
Europa . 

C. Atlanten . 

I Allanten ha i främsta rummet utspelats dc sjökrigshän
delser, som äro alt hänföra till den brittiska blockaden mot 

fästningen Europa och den lyska s k motblockaelen mot Stor

britannien. Seclan det tyska basområdet under 1940 u l vid

gats att omfatta Atlantkusten från Nm-dkap till Biscaya förc

låg en förutsättning för ett effektivare krig mot Hllförseln till 

Storbrilannien än under första världskriget. Den andra för

utsättningen - erforderliga siridsmedel - utgjordes denna 

gång av en under snabb utveckling befinllig ubåtsflolla, ett 

starkt flygvapen, men rela~ivt elen britt iska Home Fleet svaga 
Ytstriclskrafter. 
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Med de tyska stridsmedlen -kunde den brittiska flollan 

icke slås ut för att därigenom möjliggöra ett avklippande av 

förbindelselinjerna mellan det brittiska rike ls olika delar. l 

stället sökte tyskarna genomföra handelskriget enligt samma 

metoder som 1914-18. Huvudparten av arbetet föll på uba

tarnas lott. Den brittiska flottans resurser i kampen mot ubå

tarna vo11·o under de första krigsåren synnedigen olillräddiga 

och en kris inträdde under förra delen av 1941. 

Inför det starka hotet från de tyska ubåtarna hade alla 

medel mot dessa givits prioritet inom den brittiska kl'igsan

strängningen, och mot slutet av 1941 började dessa verka. USA 

hade under tiden .skänkt engeJsmännen allt kraftigare stöd i 

slaget om Atlanten, och när Förenta statemas samlade resur

ser i dec. 1941 h elt ställdes till förfogande för bekämpandet 

av Tyskland, torde krisen få anses avvärjd. 

Under 1941 hade ubåt5kriget huvudsakligen förts i Norra 

Atlanten. I farvattnen kring Stm'britannien, där sjövägarna 

löpte samman, kompletterades det med anfall från i Frankrike 

-Bel~ien baserat flyg. För alt tvinga engelsmännen alt binda 

även ~sina dyrbaraste enheter till ,konvojetnas skydd hade 

även tunga tyska sjöstridskrafter satts in. Efter Bismareks 

dödsraid upphörde insatsen av den tyska flottans huvudkraf

ter, vilka baserade på den fran5-ka kanalkusten likväl utgjorde 

elt ständigt hot. Sedan kriget mellan Tyskland och Ryssland 

tagit sin början , hade huvuddelen av de tyska flygstridskraf

terna bundits till oslfronten. Under 1942 kom_ därför siagel 

om Atlanten alt nästan helt vila på ubåtarna. Sänkningssiff

rorna belysa också denna förskjutning. Från krigels bö,rjan 

till 1/4 1942 hade ubåtarna sänkt 59 %, övervattensfartygen 

20 % och flygstridskrafterna 21 %. Under år 1942 utgöra 

ubåtarnas andel 85 %, medan flygets stannar vid 11 % och 

övervattensfartygens vid 4 %. 

Nedanstående tabell anger av tyska stridskrafter enligt 

tyska officiella uppgifter sänkt allierat handelstonnage uneler 

·Jiden 1/10 1941- 1/4 1943. 
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~ 
Sänkt tonnage, bruttoregisterton 

totalt därav sänkt av 
Datum 

under l ytstricls-1 månaden ubåtar 
krafter flyg 

-
1941 

okt 441,300 255,200 18,000 168,000 

nov 231,870 113,000 32,500 86,370 Från krigets början 

dec 257,200 115,700 - - 14,702,053 

1942 
jan 400,6(10 367,000 - -

febr 525,400 448,400 - -
mars 646,900 584,900 - -
april 584,305 538,800 26,200 19,305 
maj 924,400 767,400 - 157,000 
juni 886,000 755,300 - -
juli 815,900 613,400 19,000 183,500 
aug 808,100 667,184 32,000 109,000 
sept 1,011,700 769,200 - 242,500 
okt 730,575 698,575 22,000 10,000 
nov 1,035,200 955,200 20,000 60,000 Uneler 1942: 
dec 634,800 431,800 16,500 - u b 7,586,000 

ytstr 369,000 
flyg 985,000 

S:a 8,940,000 

1943 
jan 522,000 408,000 - 114,000 
febr 576,800 545,300 6,500 25,000 
mars 926,600 851,600 --- 75,000 

Dc allierade ha under den ovan angivna tiden :icke publi

cerat s-ina förluster men ha Yid olika tillfållen framhållit, att 

de verkliga siffrorna ligga betydligt lägre. Om man tager 

skillnaden mellan dc VC'rkliga och dc av tyskarna publicerade 

siffrorna under föregående ,;iirldskrig som jämförelse, skulle 

dc publicerade siffrorna kunna bedömas ligga omkring 20 % 
för högt. Vi återkomma till betydelsen av en dylik b eräkning 

för bedömande av handelskrigels resultat. De angivna siff-
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rorna äro varje fall fullt användbara för en diskussion av 

atlantslagels varialioner under olika perioder. 

Fn'ln tämligen höga siffror undeT förra delen av 1941 

sjönk sänkningsresullatet mar'ketrat med Förenta StaLernas in

träde i kriget. En handelsflotta på omkring 10 milj. ton ställ

des därmed till de allierades förfogande. Samlidigt utökades 

antalet aklivt insalla örlogsfartyg till handelssjöfartens skydel 

avsevärt. De eskorlfartyg - korvetler - som ,engelsmännen 

börjat bygga för direkt konvojskycld, började ocks~1 nu träda 

i tjänst. Konvojerna på Nordallanten kunde därmed ges ,en 

mera tillfredsställande ubå tsbeavkning. 

Å andra sidan medförde USA:s. inträde i kriget att dc 

allierade måsle trygga ett bclycUigt större antal sjövägar och 

ett mycket slÖTre antal mål. Den tyska krigsledningen genom· 

förde också en principiell omgruppering av sina ubåtar, vilka 

koncentrerades till farvat tnen utanför den nordamerikanska 

kusten och till Karibiska Havet. Den hit koncentrerade kust

trafiken ombesörjde bl a transporterna av råvaror, framförallt 

olja, från Sycl- och Mellanamerika upp till indus.triområdena 

i de norra staterna och Kanada. Skyddet av denna trafik in

skränkte sig till ·en början till avpakullering av handelsvä

garna. Amerikanarna hade näppeligen räknat med att de tyska 

ubåtarnas aktionsradier skulle medge en ulslräckning av of

fensiven till dessa farvatten. Resultalet blev att sänkningarna 

sprunga i höjden. Av dc i ovanstående tabell angivna sänk

ningssiffrorna kom en stor del på dc amerikanska farvatt

nen. Enligt tyska uppgifteT utgjorde sänkningarna ulanför 
USA:s kust: 

jan. 1942 43 fartyg On1 302,000 ton 
febr. ••••••• o 43 )) 278,000 )) 

n1ars o o •••••• 72 )) )) 471,500 
april •• o ••••• 67 )) 483,000 
maj .... o. o. 125 701,900 
juni ••• o •••• 89 )) )) 499,900 
juli • o •••••••• 41 263,300 
aug. • • o. o. o. 48 308!,400 
sept. •• o •••• o 44 )) )) 2±5,700 )) 

39-

Tablån visar hmu 80 % av de Lotala ubåtsresultaten un

der januari voro a lt h änföra till amerikanska rutter. I maj 

kulminerade sänkningarna här med mm än 90 ~~ av hela 

summ an ~;änkl tonnage för att därefter ånyo sjunk!l, sedan 

Jllotmedlen även här kommit igång. De brittiska erfarenhe

terna från tidigare skeden av slaget om Atlanten ställdes till 

USA:s förfogande, och som gentjänst för amerikanarnas tidi

,gare tillmölesgCtclHle insalles britliska och kanadensiska be· 

vakningsfartyg och ubåtsjagare på sjövägarna ulanför den 

mn erikanska ostkusten. De tyska ubåtarna mötte därför allt 

s törre motstånd, och <i september hade sänkningarna i västra 

delen aY Atlanten sjunkit till 30 % av de totala sänkningarna. 

Samtidigt som motmcdkn i Väs.tra Allanten ökade i effekt, 

började emcller t id en annan jaktmark alltmera tilldraga sig 

uppmärksamhet, nämligen den huvudpulsåder runt Af1·ika ge

nom vilken 8. nrmen i Egypten ladelades upp, Ryssland till

fördes krigsmateriel, och förbindelserna m ellan Främre Orien

ten och Indien upprätthällos med moderlandet. Utveckling.en 

av dc tyska ubåtarnas akt ionsradie medgav dessa under se

nare delen av 1942 att utsträcka sina operationer mot denna 

transportväg . Visserligen medförde den långa vägen till ope

r atiomområdet eu avsevärd dödlid, som minskade anlalet ubå

tar i aktion, men delta molverkades av alt undervattenstank

fartyg samtidigt började utnyttjas, Yarigenom båtarna kunde 

k omplettera sina föl"råd på stort avstånd från baserna. I mars 

hade de första ubålsanfallen mot Kaprullen insalls, då fyra 

fartyg om 27,000 hrt sänkles. I september hade anlalet sänkta 

fartyg i dessa vallen stigit till 37 om tillsammans 250,000 brt. 

Dc slora konvojer, som överförde trupper, krigsmateriel 

och förråd till Europa och Afrika tmder senare delen av 1942 

utgjorde likaså lämpligt högvilt för dc tyska ubåtarna och med· 

förde den kTafliga stegringen i sänkningssiffrorna under sen

sommaren och hösteu. 
En tredje omgruppering ägde rum mot farYaltnen kring 

Marocko och Algeriet i anslutning till händelserna i Nordafri

ka. Ubåtarnas huvudm~tl blevo i anslutning till des,sa de alli-



-40-

et·ades förstärknings- och unclcrhftllstransporlcr till den afri 
kanska kdgsskådeplatscn. Under november uppnåddes ocksEt 
elen högsta sänkningss,iffran uneler delta krig. Slaget om Nord
afrika kommer till väsentlig del alt utkämpas på Atlanten , 
fra mhölls det också vid årsskiftet i Berlin. Slagct vanns av 
dc alli.o-adc. Trots alt ubåtskl-iget under början av 1943 san
nolikt skärples till maximum i samband med chefsbytet p[t 
tyska marinens högsta post, där förutvarande chefen för· tysk:t 
ubåtsvapnet amiral Dönitz efterträdde amiral Raeder, lycka
des icke de tyska ubåtarna decimera (k all ierade sjö l nmspor
tema i tillräcklig utsträckning. 

Sänkningssiffrorna för vintern 1942~-!3 ligga dock hög
re än vintern 1941~42, och ännu i början av 19-!:3 ansågs 
den tyska ubåtsoffensiven ~w eng,e lsmännen vara del största 
hotet mot dc allierades faTtsaHa offensiv. 

Antalet tyska ubåt:-~r i tjänst är svårt alt fixera. Vissa 
siffror kunna dock ge möjlighet till upp~.lwl tning. I januari 
1941 bedömdes det w·sprungliga tyska ubåtsbeståndet (43) av 
engelsmännen fyrdubbelt trots sänkningarna, d v s till cirk:t 
17 5 bå,ta:r. Sunday Times sjömilitära mcdarhel:-~rc uppskatta
de den tyska ubåtsflo ttan i medio av 1941 till on"lkring 120 
enheter, medan en annan amerikansk expert k:-~lkylemdc med 
180. I oktober 1942 uppgav marinminister Alexander att 530 
ubåtar sänkts eller skadats från krigets början. Byggnadska
paciteten under slutet av 1942 uppskattades till 40 b[tlar i må
naden och ansågs samtidigt från engelskt håll översliga siff
ran på ubåts~,änkll'ingar. Om des.sa uppskallades så högt som_ 
till en ubåt per dag vid samma tidpunkt (vilket av allt att 
döma är en för hö1g siffra), skulle överskottet röra sig om Li o 
ubåtar per månacl. Såväl byggnadsk:-~pacitet som sänknings
tal ha undergått en sliind ig stegring, varför siffran 10 kan t :-~
gas som ett lågt medelvärde för ubåtsflottans ökning. Med 
utgångspunkt från antalet ub{ttar i meclio av 1941 skulle man 
komma fram till ett ub{ttsbcstånd om 300~-WO b:liar vid in 
gången av 1943. En rysk uppsk attning vid denna tidpunkt 
slutar på 300. Beroende på avståndet m e'llan ln~crna och 
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opcra tionwmråclena kan man räkna m ed mellan 1
/ 3 och 1

/ 0 av 
}lela ubå tsbes tåndct, el v s 60- 100 båtar i aktion Lill sjöss. 
siffran 100 stämmer med amerikanska beräkningsgmncler. 

De tyska ubåtarnas anfallstaktik ha ständig varierats. Så
)lmda ha under vissa epoker ubåtarna opererat enskilt, under 
andra förbandsvis.. Inom spaningsflygets räckvidrl har sam
verkan med detta ägt rum. Växelverkan mellan ubåtar samt 
bomb- och toq)cdflyg har likaledes förekommit, särskilt i 
östra Atlanten, farvattnen kring Storbritannirn, Ishavet och 
Medelhavet. Från särskilda operationscentraler i Norge, Frank· 
rik,e och på Sardinien lära dc olika s tridsmedlen ha dirigerats 
mot den allierade sjö trafiken, sedan underrät telse från olik a 
källor om handelsJurtygens higen och rörelser sammanställls 
i dessa centraler. 

De ailiewdes motåtgärder mot det tyska hand cl.-,;kriget lu 
bedrivits efter tre linjer: angrepp mot den tyska ubåtsindu
strien och ubåt~,bascrna i nvsikt alt reducera ubåtsbes tåndet 
ubåtsjakt till sjöss med sjö- och flygstridskrafter i samhand 
med fortskridande förbättringar beträffande skyeldsåtgärderna 
för konvojerna s.amt forccr:1d nybyggnad av handelstonnage 
för att ersätta förl usterna. 

Anfallen mot ubåt,Jbascr och industri p{tbörjades i mera 
allmän utsträckning under 1942 och intensifierades på ny~\ret 
1943 med det allierade flygets. ökade slagkraft. Resullalet av 
anfallen mot ubåtsbaserna och industrierna är ovisst. Från 
brittisk sida har uppgivits, alt vissa hamnar såsom Loricnt 
helt utplånats. Å andra sidan vet man att ubåtarnas förlägg
ningsplatser, dockor och verkstäder skydel as av synnerligen 
motståndskraHiga brtongkonstruktioncr, och att det är högst 
otvivelaktigt om dessa verkligen allvarligt skadats. Ubåtsin
dustrien är kraftigt descentraliserad över hela Europa . Även 
Om vissa industriområden förstörts, torde det varra svårt alt 
helt lamslå nybyggnadsverksamhclcn. Sannolikt torde dc 
svåraste verkningarna av bombningarna sammanhänga med 
kommunikationsväsendets desorgm1isation, varigenom allvar
liga försenin gar i byggnadstakten blivit den närmas,Lc följden . 
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Skyddet av handels- och transportfartygen har ständig t 
förbättrats, dels genom ökad nybyggnad av bevakningsfartyg 
och flygplan, dels genom efter hand förbättrad basering 
för bevaknings- och jaktförbandcn. I februari 1943 uppgav~ 

att SLorbritannien hade mer än 500 antiubåtsfartyg i första 
linjen, därav 300 jagare (mot 185 vid krigsutbrottet och trots 
förlus.ter på cirka 100 fartyg) samt över 200 korvetter. En 
ny typ, s k fregatter, ha p[t sista tiden börjat byggas. Härtill 
kommer en omfattande nybyggnadsverksamhet för Förenta 
Stalernas och övriga allierades flottor. Det torde fä anses san
nolikt, att ubåtsjakfarlygcn, som givits prioritet i de allieraelv 
ländernas fartygsbyggcn, numera Lil~verkas i snabbare tak t 
än dc tyska ubåtarna. 

Undm· elen ständiga förbättringen av eskortsystemet ha 
motmedlen och metoderna för ubåtarnas bekämpande fortgåen 
de utvecklats. Jaktfartygen ha försetts m ed perifoner för alt 
upptäcka ubåtar i undervallensläge och radioeko för att loka
lisera ubåtar på ytan. För ubåtsjakt avsedda flygplan h a 
konstruerats med mycket stor aktionsradie och med stort 
bomb,förråcl. Miniatyr- eller eskorthangarfartyg ha nyhyggts 
(även handelsfartyg ha omvandlats till hjälphangarfartyg) och 
insatts i konvojerna, varigenom dessa kunnat beredas konti
nuerlig flygbevakning. Resultatet av alla dessa åtgärder i fö · 
rening har blivit en ljusning på denna för de aUierade allvar 
ligaste av alla fronter, vartill även nybyggnaderna av hrtndels
tonnagc ytterligare medverkat. 

Denna nybyggnadsverksamhet ha de allierade främst att 
tacka de amerikanska varvens jätteresurser för. Utvecklingen 
av dessas kapacitet ha unelergått en oavbruten och våldsam 
stegring. Under 1941 levererades från USA sammanlagt 90 
fartyg om cirka 750,000 brt. Första kvartalet 1042 levererades 
i medeltal e tt fartyg per dag. Under september samma år var 
byggnadstaklen uppe i 3 fartyg dagligen. Vid nyåret 1943 
kunde 4 fartyg och i maj 1943 5 fartyg per dag färdigställas i 
Förenta Staterna, trots elen samtidigt pågående utbyggnaden 
av örlogsflottan. Under 19-12 beräknades 8 milj. ton dw ( = 
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S,4 milj . brt) ha färdigställts, och för 1943 kalkylerades med 
19 milj . ton dw ( = 13 mil. brt). 

I en tysk tidning för den 5/3 1943 återfinnes en lwlkyl 
över tonn ageläget vid årsskiftet, som kan läggas till grund för 
e tt s.Ludium av handelskrigets resultat. 

Brittiska h andelsflottan sept. 1939 
Beslagtaget tonnage ................. . 
USA :s handelsflotta ................. . 
Nybyggt tonnage t o m 1942 ......... . 

21,5 
11,5 

9,0 
10,0 

milj. brt. 
)) 

» )) 

)) 

---------------------------
Summa tillgång 51,0 milj. lxt. 

Av axeln sänkt tonnage t o m 1942 . . . . 28,0 milj. brt 
Under repsration ................... . 
Överfört till flottan ................. . 

2,0 )) 
1,0 )) 

)) 

Sununa avgång 31,0 milj. brt. 

Resultatet skulle enligt tysk uppskattning alllså bli en 
rest om 20 milj. brt för dc allierade på nyåret 1943. Om ti
digare använd crf::uenhctskonektion för sänkningssiffrorna 
(20 %) fråndrages avgången, skulle detta betyda ett plus på 
cirka 5 milj. brt för dc allierade. Denna rest om 25 miljoner 
brt u tgjorde det brlitiska imperiets normalbehov före kriget. 
Härtill kommer Förenta Statcrnas behov samt kravet på ton
nage för trupptransporter och unde1·håll av armecrnrr i olika 
delar av världen. De gjorda kalkylerna bestyrka den fara, 
som de allierade måste ha bedömt ubMskriget innebära, om 
detta icke kunnat bemästras. 

Enligt britliska uppgifter skulle situationen på nyåret 1943 
f'lnellertid redan ha börjat ljusna . I silt tal den 11 ~ehruari 

uppgav Churchill, att de allierade fartygsbyggena under dc 
senaste sex månaderna med 1 1

/ 4 miljon ton (dw?) överstigit 
alla de förenade nationernas förluster under samma tid. DCt 
nybyggnadskapaciteten enbart hos dc amerikanska varven för 
1943 avsevärt synes överstiga sänkningssumman för 1042, vil-
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ken senare torde vara avgjort högre än årets, förefaller ton

nagekriget alt ulvccldas till dc allierades förmån. 
Bortsett från handelskl..jget hat· sjökrigs,verksamheten i 

Atlanten omfattat ett antal brittiska comnwncloraider mot elen 

europeiska västkusten, dels mot ~or.gc och dels mot Frank

riko., av vilka den största upplagda var raiden mot Dieppc den 

Hl augusti. Andamålet med dessa kan h a varit att pröva 

den tysk a västvallens styrka och motståndskraft, och att ge

nom återkommande irritation hålla motståndaren i ovisshet 

om var det första allvarliga slaget var att vänta. 

l Nordsjön, Kanalen och farvallnen kring Storbrilannien 

ha upprcpaclt framstötar med lättare sjöstridskrnfler ägt rum 

från båda sidor, vilka lett till smärre sammandrabbningar. 

Särskilt ha engelsmännen gång efter annan angripit den tysk a 

sjöfarlen utefter Nordsjökusten, varvid flygminering i stor om 

fattning även kommit till användning. Tyskarnas fortsalla 

ans trängningar alt alla ang~·cpp till trots h ålla denna sjöfart 

öppen, påvisar den stora betydelse som kustsjöfarten under 

ki'ig måste tillmätas för att avlasta dc hått anlitade inre för 

bindcl~crna, även om dessa äro sCt vill utvecklad e som i viistra 

Europa. Att det brittiska bombflygels kontinuerliga anfalls 

verksamhet mot det europeiska järnvägsnätet bidragit till att 

öka kustsjöfnrtens betydelse är ondersägligl. 
En operation med tyngre sjöstridskrafte r, som erbjöl1 

större intresse, var den tyska Brestesl;aderns nmbusering från 

franska a tlanthamnar Lill lysk-norska fnrvattcn den 11- 12 

februari 1942. Dc tyska slagskappen Scharnhorst och Gnei

senau samt den tunga kryssaren Prinz Eugen hade vid denna 

tid under cirka clt år varit förlagda till Bres!. Under· denna 

tid h ade dc ulsatls för en s.ystcmatisk bckiimpning av RAF 

bombförband, och dc upprepade rapportema om allvarliga 

bombträffar gåvo Yid handen, alt fc.ntygen borde vara ganska 

'illa åtgångna. Anledningen till den tyska marinledningen s 

heslut till en ombascring kan ha utgjorts av trycket från det 

brittiska flyget. Det är dock troligare , a tt krigsmaterieltrans

porterna till Ryssland, som under vintern 1 9-! l - 42 påbörjats 
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via den norra ishavs.rutleu, voro ledningens närmaste skäl till 

att koncentrer a sina sjöstridskrafter till Nordnorge. 

Vägen kunde tagas runt Storbritannicn, där strid med 

Jiome Fleets slagflotta måste påräknas, eller genom Kanalen 

inom effektiv dickhåll fö·r det brittiska flygvapnet. Det se

nare alternativet valdes. Härtill har givetvis bidragit möjlig

heten att crhfdla såväl effektiv bevakning av lätta sjöstriels

krafter som starkt jaktskydd under förflyttningen. Genom 

alt förlägga avgången till den mörka delen av dygnet - långa 

nätter Yicl d<:nna årstid - och samtidigt välja tidpunkten vid 

nymåne och d[t prognosera förutsåg o »då! igt väder» , kunde 

den tyska btfälh aYaren hoppas på att i det längsta undgå att 

siktas. Det har ryktals, att avgången skull e varit känd för det 

brittiska undcn·ättelseväsenclet. - Brittiska f.lygarc anföllo 

Brest, medan far tygen höllo på a tt kasta loss. - l så Ifall har 

d en brittiska krigsledningen synbarligen bedömt, alt vägen 

skulle tagas ut i Atlanten och inriktat all verksamhet för att 

uppfånga eskadern efter denna hypotes. Först kl. 1100 den 

12 fcbTuari siktades den tyska slyrkan strax före passagen av 

Dover Strait, efter att uneler fyra timmar från dagningen ha 

framgått syd Englands kust. 

Dc brittiska motåtgärder, som seelan hunno vidtagas , be

stodo i anfall med bomb- och torpedplan - sammanlagt 'In

sattes 600 britt i ska flygplan - jagare och motorlm-pedbåtar. 

Kustbatterierna vid Dover öppnade eld, men anföllos i ned

hållande syfte av tyska bon11bplan, varjämte dimbankar utla· 

des av bevakniHgsfartyg uneler passagen av de brittiska hat 

tcrierna. 

Tyskarna hade vidtag·it noggranna och omfattande förbe

r edelser för förflyttningen. Bevakningsfartyg och jaktplan 

h öllos kontinuerligt kring och över dc tunga fartygen. Min

svepning utfördes sys tematiskt på m arschväg.cn, som utpricka

des. De tyska bevakningsfartygen gingo till motanfall mot 

de angripande lätta enheterna och flygplanen, som därigenom 

stördes eller hindrades i sin anfallsverksamhet 
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På kvällen den 12 kunde den tyska eskadern löpa i hamn 
utan andra förluster än ett bevakningsfar tyg och 18 jaktplan. 
Mellan 40 och 50 brittiska flygplan gingo förlm·adc. Tyskarna 
uppge att fartygen voro oskadade, vilket dock bestrides av 
moståndaren. De hade i varje fall kunnat genomföra förflytt 
ningen med hög fart. Inom kort rapporterades också Prinz 
Eugen på operationer utanförr elen norska kusten. 

D. Norra Ishavet. 

För att snabbast överföra krigsmateriel till Hyssland bör
jade engelsmännen att på vintern l 941- 42 utnyttja vägen ge
nom Norra Ishavet. Omfattande åtgärder vidtogos för att 
säkra denna konvojväg. Flygbaser anlades på Island och 
Spetsbergen, varjämte mellanlandning möjliggjordes på Jon 
Mayen och Björnön. Till ryska baser förlades förband ur 
brittiska Coas.tal command samt jaktflyg. KonvojcTna fram
fördes från Storbritannien och USA via Island så nordligt som 
iskanten medgav upp mot Spetsbergen. S:'lsom urlastnings
hamntar utnyttjades Arkangelsk, när isen medgav, och i övrigt 
hamnar på Murmanskkusten. Vinterlid pressade isen kon
vojerna sydvart närmare den norska kusten. Under denn a 
årstid härskar på dessa breddgrader pohrm'örkrct, som in
skränker flygslridskraftemas verkningsmöjlighct, medan det 
sommarlid är ljust dygnet runt, gynnande flygverksmnhctcn. 

Umler vintern 1941-42 nådde alla konvojerna pft denna 
rutt, enligt en av Churchill lämnad uppgift, sina mål utan 
förluster. Ty~.karna började emellertid på nyåret l 942 att 
koncentrera först ubåtar och flygstridskrafter till baser i Kord
nm·ge. I februari ombaseradcs tunga enheter från Atlanten 
till Norge och Östersjön, varigenom hotet mot den nordliga 
konvojvägen ökade. 

I slutet av mars anfölls en konvoj vid Nordkap av flyg 
stridskrafter. Flyget höll känning till mörkningen, då jagar 
förband gingo till angrepp. Strid utspann sig härvid mellan 
de tyska jagarna och den brittska konvojens skyddsstyrka, var-
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vid bl a en tysk jagare sänktes av brittiska kryssare. Senare 
anfölls k onvojen ånyo av ubåtar och flygstridskrafter. Åt
skilliga förlus.ter torde ha uppstått. 

Den 25 maj anfölls en ny konvoj i farvattnet mellan Island 
och Nm'dkap av ubåtar och flygstridskrafter. Under fortsatt 
],änning förnyades angreppen under fyra dagar, och icke 

111inclre än 17 transportfartyg sänktes härunder enligt tyska 
uppgifter. Hanmen i Murmansk anfölls av flyg, n1cdan ur

lastningen pågick. 
Den l juli siktade tyska ubåtar en s. tor konvoj, skyddad 

av starka brittiska stridskrafter, vari även slagskepp och han
garfartyg ingingo, vid Jan Mayen. Ubåtar och torpedflyg ut
förde i växelverkan anfall mot konvojen under hela dess väg 
och torde ha sänkt praktiskt taget alla transportfartygen. 

En ännu större och starkare skyddad konvoj utsattes i 
september för kontinuerliga ubåts- och flyganfa1l såväl på 
vägen till ryska hamnar som återvägen. Tyskarna uppgiva, 
att sammanlagt 33 av konvojens 45 transportfartyg sänktes. 

Under sista dagen av år l 942 fingo tyska övervattemfar
tyg i trakten av Björnön känning med en brittisk konvoj, skyd
dad av kryssare och jagare. En nattstrid utvecklades mellan 
de tyska stridskrafterna, vilka bl a även omfattade pansar
skepp, och den brittiska skyddss.tyrkan. Vissa förluster och 
skador ha uppgivits på båda sidor. -

Verksamheten i Norra Ishavet lämnar en god bild av den 
sam- ooh växelverkan mellan sjökrigets olika vapen, som är 
så karakteristisk för den moderna krigföringen. Under den 
ljusa å rstiden ha flyg och ubåtar i princip avsetts för anfalls 
verksamheten; under de mörka vinterdygnen ha främst yl
stridskrafterna utnyttjats. Hotet från dc tyska tunga enhe
terna, som befunnit sig i de norska baserna, ha tvingat de alli 
erade att avse slagskepp för konvojskyddet Ubåtarna ha gjort 
jagarbevakning erforderlig. Med hänsyn till flygfaran ha han
garfartyg med jakt ombord måst medföras.. Minrisken har 
slutligen även nödvändiggjort, att minsvepare deltagit i kon
vojskyddet. Den ovan nämnda septemberkonvojen skyddades 
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enligt engelsk uppgift av icke mindre än 77 örlogsfartyg. Den 
tyska styrkan i Nordnorge har synbarligen bundit stora delar 
av Home Fleet till skyddet av konvojerna. F6rhållanclct b e
lyser huru hotet från även underlägsna, men rätt avvägda 
stridskrafter, ha förmåga att binda fientliga ·enheter i bety
dande omfallning till försvar av sjötrafiken och dänned un
dandraga dessa från andra uppgifter av offensiv natur, förut 
satt att de underlägsna stridskrafterna nyttjas offcnsivL De 
tyska sjö- och flygstriclskraflcrnas offensiva insats mot ishavs
rullen har tydligen också ansetts så förlustbringandc 1 att dc 
allierade uneler 1943 i princip valt att transpottera krigsma
terielen till Ryssland elen många gånger längre vägen run l 
Kap och upp genom Persiska Viken, vilket i s-in tur högs t 
ofördelaktigt måst inverka på det ansträngda tonnageläget 

Från allierad sida ha även anfall insatts såväl mot de 
tyska konvojer, som upprätthållit trafiken mellan Norge och 
norra Finland som_ n1:ot den tyska kusttrafiken utefter den 
norska kusten. Främst ha brittiska och ryska ubåtar samt 
flyg utnyttjats för denna vet'ksamhet. Ä ven framstötar med 
lätta , operationsgrupper, omfattande kryssare och jagare, h a 
förekommit. Det har uppgivits från allierat håll , alt tyska 
slagskepp och kryssare under dessa offcnsivopcraHoncr träf
fats av torpeder vid olika tillfällen. Den 17 maj 1942 utsattes 
Lunga kryssaren Prinz Eugen utanför Slavanger i'ör ett anfall 
av 40--50 brittiska bonrb- och torpedplan, av vilka cirka 50 
96 skötos ned av kryssarens och bevakningsfarlygens luftvärn 
samt av utkallad jakt. Engelsmännen uppg~tvo, att kryssaren 
vid anfallet träffades av två torpeder, medan tyskarna demen 
terade uppgifter och påstodo att kryssaren oskadad anlände 
~ill tysk hamn. 

E. Ostersji_in och Svmta Havet-

Under den tysk-finska offensiven under senare delen a\' 
1941 ockuperades de balti ska staterna, och den ryska flottan 
förlorade S'itt framskjutna bassyslem. Den sista av dc bal
ti ska öarna som föll var Dagö, vars besättande slulföl'll('S i 
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oktober. Under ockupationen av Dagö deltogo tyska krys
sare genom beskjutning av ryska artilleriställningar i land. 
}Jangö hölls till i december, och tryggandel av förbindel
serna mellan Hangö och Kronstadt utgjorde elen ryska Ös
Lersjöflotlans sista mera aktiva operationer. Mot dessa för
bindelser utförde lälta finska och tyska stridskrafter en 
<~avbruten offensiv. Evakueringen av Hangö i början av de
cember lyckades utan samma katastrofala förluster som vid 
Revals evakuering, tack vare främst en noggrann svepverk
samhet i dc farvatten i inre delen av Finska Viken, som späc
kats med tysk-finska minor. 

Sedan de främre baseTna fallit, upphörde de ryska över
vattensfartygens aktivitet helt. Dessa ha därefter legat i ide 
i sin primära bas ooh utsatts för den mest vålelsamma anfalls
verksamhet från det tyska flygets sida. Ä ven armearhlleri 
har beskjutit de ryska fartygen. Ett av slagskeppen torde, en
ligt tyska uppgifter, stå på botten i inloppet till Kronstadt. 
Beträffande dc övriga fartygens öde föreligga ingo officiella 
uppgifter. Det har dock förspo-rts, a tt många er1heter, alla 
:angrepp till trots, fortfarande äro intakta. Övervattensfarty
gens stridsduglighet är självfallet mycket ringa ·efter oavbru
tet stillaliggande. 

Före isperiodens slut på våren 1942 återupptoga tyskar
na flyganfallen mot den ryska flottan i Kronstadt för att de
finitivt förlama varje stridsverksamhet från dess sida. Vid 
maj månaels ingång ansåg sig Berlin också kunna konstatera, 
att Östersjön, frånsett dess nordöstra del, ej längre betraktas 
-som operationsområde. 

I juni spåra des ändock en viss aktivitet i det inre av 
Fins-ka Viken. Från finskt h åll rapporterades, att ryska ubå
tar sökt bryta sig ut genom minspärrarna och anfallits. Den 
19 juni torpederades den danska ångaren Orion i farvattnet 
väst Gotla nd , och den 22 juni föll det första svenska fartyget 
- Ada Gorlhon - offer för en ub[t ts lorped p å svenskt ten·i
tor'ialva ttcn ost Öland. Därefter följde en rad anfall mot elen 
svenska sjöfarlen utefter os tkusten. De upprepade nculrali-

Tidshift i Sjöväsendet. 4 
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tetskränkningarna föranledde, förutom diplomatisk verksamhet, 

den svenska flottan att i samverkan 1ned flygstridskrafter in

tensifiera patrullverksamheten utanför Ostkusten. Eskorte

ring av fartyg, som icke kunde framgå inomskärs, utfördes i 

full utsträckning, varjämte konvojering anordnades för sjö

farlen på Go tland. Vid ett flertal tillfällen utförde jagare och 

andra b evakningsfar tyg sjunkbombanfall mot angripande 

ubåtar. 
I augusti utlades dessutom till skydd för sjötrafiken ett 

minfält inom och i anslutning till svenskt territoria lva lten 

mellan Arkö och Ölands norra udde, sedan den malmlastade 

Liljcwalch sänkts i svensk eskort utanför Västervik. Efter 

denna tidpunkt upphörde anfallen mot den av svenska sjö

stridskrafter skyddade sjöfarlen på svenskt vallen. Tyska 

och finska fartyg i Bottniska Vriken, Ålands hav och Södra 

Östersjön utsattes däremot för fortsatta angrepp av ubå tarna . 

Som en naturlig följd av isläggningen upphörde ubåts

verksamheten mot årets slut. Dc finska stridskrafterna had e 

under 1942 bedrivit en intensiv jakt på ryska ubåtar, särskilt 

i Finska Viken och i Ålands Hav. Icke mindre än 31 ryska 

ubåtar r apporterades av det finska högkvarteret sänkta un 

der året. 
Från brittisk sida har infektering av Södra Östersjön och 

Östersjöinloppen med flygminor pågått såsom komplcltering 

till det ryska ubå tsJuigeL Även svenska fartyg ha fa1lit offer 

för denna krigföring, som särskilt i Öresund dessutom fram 

tvingat omfattande svepverksamhet från svensk sida. 

Under den första tyska offensiven på Svarta Havets norra 

strand betraktades den ryska Svarta Havsflo l tans hige så p a!S s 

pessimistiskt, att det i brittisk press franthölls, alt dess enda 

möjligheter voro alt sänka fartygen , internera dem i turkiska 

hamnar eller söka verkställa en utbrytning genom Dardancl

lerna. Trots icke obetydliga förluster ri krigels början och 

trots alt flottan pressades allt längre ostvart under den tyska 

frammarschen till lands, lyckades emellertid de ryska örlogs

fartygen bibehålla sin operationsfrihet och därigenom för 

hindra axelmakterna att utnyttja sjövägarna· bl a för tanspor-
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ter till Kaukasus. Angrepp ha utförts mot tysk-rumänska 

konvojer även i dc västliga delarna. De ryska fartygen ha 

likaså deltagit i landstigningsoperationer. Det är av intresse 

att konstatera, att den ryska Svarthavsflottan varken utsla

gits eller lamslagils av det tyska flyget, trots farlygens för

läggning inom detlas cffck~iva räckvidd. Dc rumänsk-tyska 

sjöstridskraflcrna, som utgjorts av uteslutande lätta enheter: 

jagare, ubåtar och motortorpedbåtar, ha icke lyckals förhinel

ra den ryska flottan att operera i Svarta I-lavet eller kunnat 

skydda sjövägarna för egna transporler i önskvärd utsträck

ning. 

III. Några erfarenheter och utvecklingstendenser. 

A. S jöJ..:rigets inflytande på den sam)'ällda krigföringen . 

TycUigare än kanske någonsin tidigare har sjökrigets in

flytande på kriget i stort gjort sig gällande under den tid års

berättelsen omspänner. Vi ha sett huru japanerna i Stilla 

Havet vid krigsöppningen lyckas slå ut de amerikanska och 

brittiska huvudstyrkorna i detta havsområde. Resultatet blir 

ett temporärt sjöhcrraväldc, vilket utnyttjas 1ill ett stort upp

lagt invasionsföretag. Hela det amerikansk-brittiska bassy

stemet med sina starka stödjepunkter faller, och dc' ostindiska 

öarna med sina r-ikedomar ockuperas. Burmavägen avskäres 

och därmed Västmakternas möjligheter att -effektivt undsälta 

Kina. Operationerna i Kina lamslås. Under det hot som 

upps tår mot Indien och farvattnen ost Afrika dragets brittiska 

sjös-tridskrafter fr~m l\Ieclclhavct, vilket i sin tur återverkar på 

Rommcls möjligheter att få förstärkningar och påbörja sin 
offensiv. 

När elen amerikanska Stilla IIavsfloltan på nylt återhitm-
ta t si O' o l · · ;:,, mas e Japanerna omgruppera sma huvudkrafter mot 

sydost. Genom kraftmätningen mellan de bftda motståndar

nas sjöstriclskraflcr kunna nu amerikanarna hestrida det ja

Panska sjöherraväldet Japanernas framträng::mde stoppas 
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upp. De amerikanska sjöstridskrafterna fortsätta offensiven 
och tillkämpa sig tidvis lokalt herravälde i Salomonarkipela
gcn. Riktl1'ingen av framryckningen i s.ydvästra Stilla Havet 

ändras. l ~ : t i i \ ~ ! 1 

Andra exempel på sjökrigels inflytande ha vi selt i Me
delhavet. De båda mot varandra i Nordafrika kämpande ar
meernas växlande krigslycka har helt sammanhängt med möj
ligheten att skydda den egna och störa den fientliga tillförseln 

sjövägen. 

Kampen om sjövägarna på Atlanten har varit avgörande 
för dc allierades m.öjlighetcr att förstärka och underhålla sina 
armecr på andra sidan haven. Om de allierade flottorna icke 
kunnat skydda de stora konvojerna till Nordafrika, hade den 
stora operation, varigenom Medelhavets södra strand slutgil
tigt kom i auglo-brittisk hand, varit otänkbar. 

.i\ ven operationerna på den rena landfronten i Hyssland 
ha i hög grad varit avhängiga av möjligheterna alt sjövägen 
överföra krigsmateriel till Sovjetunionen från Västmakterna. 
Upptättande av en andra front i Europa kommer till slut att 
i stor utsträckning bli ett sjömilitärt problem, beroende av ton
nageläget och av möjligheten att bemästra de tys.ka ubåtarnas 
offensiv i Atlanten. 

B. Sjökrigets allmänna kawl;:täJ·. 

I jämförelse med föregående världskrig, varunder sjökri
get i stor utsträckning begränsades till innanhaven, ha opera
tionerna denna gång sYällt ut till att omfatta alla hav och sjö
vägarna över oceanerna ha blivit föremål för kamp~n i större 
utsträckning än tidigare. Men i de förträngningar mellan d c 
stora haven och mellan kontinenterna, där världstrafiken 
tränges samman och där fronterna mötas, bildas strategiska 
brännpunkter. Mot dessa ha båda sidors sjöstridskrafter av 
naturliga skäl koncentrerats. sjökrigshändelserna ha därför 
Dckså i största ulsträclming kommit alt utspelas inom de b e-

-53-

aränsade farvattnen: I\Iedclhavet, Sydvästra SLilla Havet, Norra 
t> .. 
Ishavet, Engelska kanalen, Oslersjön och Svarta Havet. 

Det avgörande sjöslaget mellan motståndarnas samlade 
flottor har icke kon11nit till användning såsont m edel för att 
ernå herraväldet till sjöss. Däremot ha vi fått bevittna huru 
japanerna skapat ett temporärt herravälde i Stilla I-lavet ge
nom att i samband med krigsutbrottet rikta ett förlamande 
slag mot dc amerikanska huvudkrafterna i dessas bas Pearl 
Harbor. Den japanska framgången ·ernåddes genom fullt ut
nyttjande av överraskningsmomentet och berodde i största ut
sträckning på amerikanarnas bristande beredskap och andra 
försummelser. En sådan operation torde näppeligen komma 
att upprepas. Händelsen har medfört en allmän utveckling 
av bastakliken och basförsvarct, vartill vi få tillfälle att åter
komma. 

Enär något fullständigt herravälde till sjöss som regel icke 
varit rådande, ha sjöstrider uppstått mellan stridskrafter, som 
avdelats till skydd för transporter och konvojer, och styrkor 
opererande mot dessa konvoje1'. Konvojslaget har därmed 
blivit den vanl-iga formen för delta krigs sjöslag. 

På grund av krigets utbredning ÖYcr världens alla hav ha 
sjöstridskrafterna måst uppdelas i grupper fördebele till olika 
operationsområden för olika uppgifter. Vid varje operation 
ha icke avdelats starkare grupper än som bedömts erforderliga 
för att uppnå avsett mål. striderna ha därigenom kommit att 
utkämpas mellan dessa smärre grupper. Della har i sin tur 
kommit ::~lt influera på sjöstridemas karaktär. 

Offensivens betydelse i sjökriget, liksom i kriget i stort 
har belysts genom exempel fd\.n alla dc olika krigsskådeplat
seTna. Genom offensiven bindas fiendens stridskrafter för 
försvar. Anfallsfrekvensen från fiendesidan minskas. Där
med underlättas också skyddet av dc egna sjövägarna. 1\'l:P-
delhavet ger oss en bild av huru även en materiellt överlägsen 
flotta lättare slås ut än en underlägsen, s.ont uppträder aktivt. 
Den brittiska lVkdclhavsflottans framåtanda trots dess träng
da läge under 1941 lämnar oss ett efterföljansvärt exempel. 
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Den tyska offensiven i l'\orra Ishavet, som binder större delen 
av Homc Fleet jämte starka f lygföd)and och som så småning
om förh indrat tillförseln till Ryssland norra vägen, är ett an. 
nat exempel på resultatet av offensiv krigföring. 

I samband med offensivens bctydels.e framstår nödvän
digheten alt taga förlusler för al t nå ett operativt mål. De 
brittiska operationerna för att undsälta Malta medförde många 
och allvarliga förluster av såväl örlogs- som handelsfartyg . 
Men målet uppnåddes. Malta kunde överleva den våldsamm::~ 
flygoffcnsiv, för Yilken ön utsattes. Öns värde som utgångs
punkt för offensiv mot axelns förbindelser under kampen om 
Nordafrika och som språngbräde för operationerna mot Italien 
torde icke kunna överskaltas och torde väl uppväga den brit
tiska flottans förluster. 

Dc tunga enheternas betydelse i sjökPigct ha beYisats vi ll 
olika tillfiHlcn. Scdan den amerikanska flottans lmYudkrafter 
och den brittiska ostasiatiska eskaderns slagskepp satts u r 
spelet i sydvästra Stilla Havet i december 1941, kunna varken 
lätta sjöstridskrafter, flyg, kuslartmcri eller försvarande trup
per hejda den japanska framryckningen . Fri'nwaron av stöd
styrka fäller utslaget i Javasjön. De italienska slagskeppens 
insats mot den till Malta destinerade junikonyojcn 1942 från 
Alexandria, vars skyeld endast utgjordes av lätta fartyg, tvang 
konvojen att vända. Den passivilet som ri önigt av det ena 
eller andra skälet präglat dc italienska slagskeppens verksam
het, har i hög grad bidragit till utvecklingen i :Medelhavet. 

Flygstridskrafternas inträde som ett nytt Yapen i sjökri 
get har utövat det största inflytande på sjökrigets allm~inna 
karaktär. Stora havsytor kunna genom flygspaning överva
kas, varigenom. man Hittare än förr kan följa dc fientliga flot
tornas gruppering och rörelser och förebygga ÖYetTaskning. 
Genom bomb- och torpedanfall ha flygstridskrafter i sam
eller växelverkan med sjöstridskrafterna åsamkat fiendens far 
tyg förlusler och skador. 

Det har därför blivit erforderligt att trygga örlogsfartyg. 
som operera inom den effektiva räckvidelen av fiendens flyg 
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under b elysnings- och väderleksförhållanden, som medger fly
get att verka mot fartygen, på motsvarande sätt som fartygen 
tryggas mot ubåtar och minor. 

I sjöslaget har kampen mellan de båda sidornas flyg
stridskrafter sålunda kanunit att spela ·en avsev~ird roll. I 
begränsade farvatten utnyttjas flyg från landbaser vid opera
tionerna till sjöss. På oceanerna medföres flyget på han
gm·fartyg. Kampen mellan flygstyrkorna tar sig dels uttryck 
i bekämpning av fiendens flygbaser, dels i luftstrider mellan 
anfalls- och försvarsflyg över sjökrigsskåcleplatsen. Dels upp
stå ofta direkta strider mellan flygplanen och fartygens luft
värn. Basbekämpningen på oceanerna utföres som anfall mot 
fiendens hangarfartyg. I Stilla Oceanen har dylik stridsverk
san1het varit särskilt typisk vid slagen i Korallhavet och vid 
Midway samt i flera slricler uneler kampen om Salomonöarna. 

I innanhaven har kampen om flygbaserna lett fram till 
omfattande landkrigs.opernNoner, varav de mest typiska äro 
striderna i Nordafrika. Flyget har på så sätt bidragit till att 
mer än förr knyta ihop det strategiska sammanhanget mellan 
sjö- och landkrigsoperalionerna. 

Samverkan mellan försvarsgrenarna har blivit mera ut
utpräglad. Delta gäller både stra tegiskt, operativt och taktiskt. 
Vi ha tidigare exemplifierat elen strategiska samverkan. Ope
rativt sker växelverkan mellan sjöstridskrafter och flyg in
om olika räckvidder från basområdena och under olika be
lysnings- och väderleksförhållanden. I Medelhavet liksom i 
Norra Ishavet ha vi sett huru ubåtar och flyg i princip ope
rerat mot den fientliga konvojtrafiken under daO'er och o·od . o o 
s1kt, medan ylstriclskraflerna övertagit verksamheten under 
mörker och inskränkt sikt. I Atlanten har anfallsverksam
heten mot handelsfar tygen genomförts av ubåtar på längre 
avstånd fr[Ul den europeiska kusten, medan flyget kompletterat 
densamma inom mera närliggande vattenområden. :vrotsva
rande förhållanden ha framkommit uneler tryggandct av kon
vojerna i Atlanten, Medelhavet och Norra Ishavet. Operatio
nerna inom Salomonarkipelagen och vid Aleuterna äro också 
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rtY stort intresse att studera såsom exempel på Yiixelvcrkan 
mellan flotta och flyg. 

Den taktiska samverkan, varom mcm i ett s.enarc avsnitt , 
uppslår främ_st i innanhaven, där de olika stridskrafterna äro 
så baserade, att en till tid och rum samtidig insats lätlm·c kan 
åvägabringas. Särskilt vid de kombinerade företagen har sani
verkan a v taktisk art kommit till utförande. 

Sammanfattningsvis. kan framhållas beträffande sjökPigcts 
allmänna karaktär, att begreppet herraväldet till sjöss icke un
dergått någon principiell förändring , även om det komplice
rats genom flygfaktorn. Dehärskandet av sjövägarna är allt
jämt sjökrigets huvudmål. För att ernå herraväldet till sjöss. 
erfordras jämväl herravälde i luft en , medan luftherraväldet 
rickc kan ersätta herraväldet till sjöss.. Genom flygstridskraf
ternas tillkomst har en underlägsen flottas möjlighet att be
strida fiendens herravälde till sjöss ökat och därmed dess 
möjlighet till offensiv mot en överlägsen motståndare, vari
genom en kraftutjämning kan ernås. 

C. Betuingelsemctoderna. 

Invasionen sjöleeles har i stor utsträckning kanunit till 
utnyttjande som bclvingclsemctocl. Den har i vissa fall kom
binerats med luftinvasion, en nyhet för delta krig som en 
följd av flygets. utveckling. Några smärre ockupa tionsföretag 
ha helt genomförts luftledes. Vid invasionsförelag av s törre 
omfattning måste luftinvasionen alllid kompletteras med över
förande av tung materiel sjöledes, även om det rör sig om 
så korta avstånd som Sicilien-Tunisien. Särskilt den myc
kenhet av tung materiel, som erfordras i nutida lunclkrigföring, 
göra sjötransporter erforderliga. Landstigningar i fienden-; 
rygg ha ibland kommit till utförande för att underlätta och 
påskynda pågående landkrigsopera tioner. Dc kämpande ar
meerna ha härigenom avskuri!s från sina förbindelser (Ma
lacka, Nordafrika). 
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För genomförandet av ett invasionsförelag kräves över
lägsenhet - helst fullständigt lokalt h erravälde -- såväl till 
sjöss som i luflen. Invasionen genomföres i princip i etapper, 
som medge framflyttande av dc landbaserade flygstridskraf
terna för alt skapa övcrlägscnhclcn i luften. Della förhållan
de kan exemplifieras såväl fr ån krigföringen i Stilla Havet 
som i Medelhavet. 

Genom luftlandsättning underlättas överraskningen, vari
o-enom det yttre försvaret lamslås, och flygplatser och viktio 
uare trafikcentra och försvarsanstalter i fiendens rygg taga;; t> 

fö-r att hindra snabb koncentration av den försnwandes rör-
liga s tridskrafler. 

Den moderna specialbyggda överskeppningsmaterielen un
derlättar dc försla aktionerna för alt skapa brohuvud. Denna 
materiels utveckling medför också, alt clt invasionsföretag nu
mera är betydligt mera oberoende av landstigningsplatsens 
djup- och terrängförhållanden. Man måste därför vara be
redd på alt en invasion kan säl las in på vilken punkt av 
kusten som h elst, vilket i sin lur ställer stora krav på rörlig
het hos försvarets stridskrafter. 

Dc fasta försvarsanordningarna bekämpas från sjön och 
från luften under pågående landstigning. Regeln har varit 
att undvika lands.tigningar inom av starkare kustbefästningar 
försvarade områden. LandsäLLninga rna ha i stället utförts i 
flankerna, vareHer befästningarna lag i !s från ryggen. Ofta h ::t 
cle första stormtrupperna kastals iland på sidan av större ham
nar för a tt från lanelsidan bemäktiga sig dessa och öppna ham
narna för urlastning av den tyngre matcriclcn, wm överföres 
på större t ransportfartyg. 

För alt splittra försvarskraflcn har landstigning oftast 
skett på bred front, vilket underlätlas av den moderna övcr
skeppningsmalcrielen, och på flera punkter samtidigt. Ett 
dylikt förfaringssätt kräver att försvarskrafterna kunna orga
niseras i grupper, som hinna insättas mot dc olika platserna. 

I Oceankriget h a dc stora transportflottorna fortfarande 
Utnyttjats för överförande av invasionstrupperan och deras 
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materiel. I begränsade farvallen användas. transportfartygen 

likaså för den tyngre materielens framförande, medan den 

första vågen kan överskeppas med landstigningsfarkoster. Des

sa förekomma i storlekar, som medge relativt långa förflytt

ningar och äYen tåla sjö. Farlen hos moderna landstignings

bålar medger, att i fan-atten av Östersjöns s torleksordning he

la transporten kan genomföras under mörker. Även om flyget 

har möjlighet att fastställa tonnageanhopningar och trupp

koncentrationer, som varsla om föreslående inYasion, tvingas 

försvararen alt under mörker och dålig sikt medelst spanings

fartyg övervaka mellanliggande havsområden, för att få en 

uppfattning om när landstigningsföretaget igångsälles och mot 

vilka punkter det riktar sig. Möjligheten alt hemlighålla m å

len för en landstignings.operalion ha nämligen enligt erfaren

helerna från bl a Kordafrika visat sig stora iivcn med en ut

vecklad underrättelsetjänst. 
Försörjningskriget såsom. betvingelsemctod har a v b å dn 

dc kämpande stormaktsgruppc~rna utnyttjats i full utsträckl1'ing. 

De allierade ha dänid med hjälp av sjömakten ~ws.kurit Euro

pas •Och Japans förbindelser över oceanerna. Blockaden har 

komplcllerats med flygets angrepp mot hemorten. Axeln har 

främst i1wiktat sitt försörjningskrig pft att medelst ubåtar och 

flyg slöra sjöfarlen på Storbritannien, vilken Yerksamhet lika

så kompletterats med flyganfall mot hanmar och inclus.lricr. 

I det moclerna kriget har behovet av krigsmateriel och driv

mcdel mångdubblats. De krigsekonomiska målens antal ha 

därigenom ökat, med påföljd alt länderna blivit mera känsliga 

för försörjningskriget mot hemorten liksom mot förbindelser 

na. Kravet på tonnage och k ra \·et på rullande materiel h ar 

härigenom ökat. I stor utsträckning har försörjningskriget p:l. 

så vis kommit att taga formen av en kapplöpning mellan fö r

störelsen resp. nyanskaffningen av handelstonnage och, silr 

skilt beträffande Tyskland, jiirnvägsmateriel. 
De brilliska angreppen mot Västeuropas järm·ägssyslem 

bör ge oss. en tankeställare. Trots omedelbar närhet till dc 

brittiska baserna och trots stora förluster till följd av sjö- och 
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luftkrigets olika vapen tvingas tyskarna alt hålla sjöfarten på 

Nordsjökusten öppen för att avlasta det hårt ansträngda järn

vägsnä tet. 
Försörjningskrigets verkningar ha givit sig tillkänna ge-

110 m den brittiska pressdiskussionen kring nyåret 1943, där 

·kraftåtgärder påyrkats för att neutralisera dc tyska ubåtarna 

och deras verksamhet. Det torde icke vara utan skäl, som dc 

allierade i sina krigsansträngningar givit prioritet :'it alla me

<icl för ubåtarnas. bckämpaude samt för ersättningsbyggnad för 

sänkt tonnage. 

D. Örlogsbasema. 

Fön1tsällningen för alt sjöstlidskrafterna över hu vudtagct 

skola kunna utnyttjas för att lösa sina uppgifter är, att de 

mellan operationerna beredas skyeld i sina baser. Sjöl;;.rigs

medlens. utveckling: flyg, dvärgubåtar, motortorpedbåtar, mag

netminor etc, ha komplicerat frågan om basförsvaret och en 
sjöstyrkas förläggning och framtvingat en serie av skyddsåt

gä rder. Pearl Harbor gav oss en negativ lärdom. Vi ha emel

lertid även ett flertal exempel på möjligheten att skapa tryg

gade förläggningar för fartygen. 
I Bres.t kunde sålunda dc tyska slagskeppen Scharnhorst 

och Gnciscnau samt den tunga kryssaren Prinz Eugen under 

cirka ett år på kort avstånd från brittiska baser uthärda Bom

her Commands kontinuediga anfall och därefte1· gå lill sjöss 

llled hög fart och bibehållet s.tridsvärdc. Från Gibraltar ha 

inga som helst meddelanden om i hamnen skadade fartyg in

gått. Ett italienskt försök att med stormbåtar komma de 

brittiska fartygen till livs torde ha avvisats . I Kronstadt-Le

ningrad och dc ostliga hamnarna i Svarta I-l:J.vct ha de ryska 

fartygen kunnat konserveras, trots närheten till fiendens. flyg

baser. Ubåtsbaserna på elen franska Atlantkusten torde allt

for t bereda de hemvändande ubåtarna gott skydcl. Dessa ba

ser ha särskilt under det sista år utsatts för den vålclsanunaste 
anfallsstorm av det brittska bombflyget. 
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Det förnämsta exemplet på skyddande förmåga hos en 
örlog~.bas erbjuder Malta. Beläget endast cirka 100 km från 
axelflygets baser på Sicilien kunde ön uthärda månadslånga 
oavbrutna bomboffensivcr. De flygförband , som haft till hu
vuduppgift att förstöra den brittiska stödjepunkten, ha slagi t 
sina pannor blocliga och lidit avsevärda förluster. Malta h ar 
ntgjort och utgör i fortsättningen en viktig bas för Medelhavs
flottan och med denna samverkande flygförband. 

Erfarenheterna ge vid handen, att det är möjligt att så 
utbygga s,jna örlogsbaser, att dessa kunna motstå fientliga an
fall. Att däremot söka undandraga dem det fientliga flygets 
räckvidd har mindre utsikt. Flygets räckvidd är under stadig 
tillväxt. ~1cdelst hangarfartyg kunna flygstridskrafterna ock 
så bäras fram till erforderligt avstånd. Metoden bör i stället 
vara att av örlogsbaserna skapa fästningar, s.om förhindra 
fientliga ubåtar och molortorpedbåtar att intränga, och som 
kunna avvisa anfallande flygplan , samt förhindra deras vapen 
att verka mot inneliggande fartyg. 

Dc åtgärder, som kunna vidtagas, äro dels av aktiv na
tur: starkt luftvärn, kustbatterier av svår och medelsvår ka
liber, mineringar och stängsdanorclningar, flankerade av ar
tilleri etc; dels av passiv natur: skyeldsrum i berg eller av be
tong för fartyg, dockor, verksläder och förråd; lufthindcr; tor 
pcdskyclcl och maskeringsanorclningar. Fartygen förlägga s 
skyeldade eller åtminstone ~.kylda. Genom kamoflering för 
svåras upptäckt och målurval vid anfall. Genom ett effektiv t 
bevakningssystem av tillriickligt djup möjliggöres alarmering 
i tid. Delta kan kräva, att beYakningsorgancn iland komplet
teras med bevakningsfartyg utanför basområdet. Renhåll
ningsförband och jaktflyg i samverkan med batterier och lufL
Yärn trygga operationsfriheten inom basområdet och under 
in- och utlöpande. Indimning av basen försvårar likaså mål
spaningen vid anfall. stridskrafter kunna även erfordras in
om basen för att avvisa commancloraider eller anfall från luft
landsatta trupper. Basorganisationen och basförsvaret har 
med andra ord utvecklats avsevärt uneler det pågående kriget 

-61-

soiU en följd av, att fientliga stridsmedel kunna na m över 
fartygens basområden, och en omfattande bastaktik har bli
vit erforderlig. 

Motsvarande synpunkler gälla i samma utsträckning flyg
fätbandens basering, för att dessa skola bibehålla operations
friheten och kunna verka som vapen i sjökriget. 

I många fall ha även allvarligt skadade örlogsfartyg -
även såsom sänkta rapporterade - kunnat repareras och på 
nytt sättas i tjänst. För att möjliggöra detta liksom för ersätt
ningsbyggnad kräYas att även varv och verksläder skydelas 
på samma sätt som opera~ionsbaserna. Den industri, som om
besörjer reparationer och nybyggnader, bör i största utsträck
ning vm•a utspridd och descentraliserad. 

E. Taktiska tendenser. 

Med hänsyn till flygets inflytande på sjökriget har den 
taktiska utvecklingen gått fram på olika linjer. Inom ,ett 
fientligt landbaserat flygvapens effektiva räckvidd ha sjö
stridskrafternas operationer allt 1nera förskjulils mot den 
morka delen av dygnet. Detta får till följd krav på utveck
ling av farlygens nattstridsorganisation samt på utveckling av 
natt-taktiken, vilken måste göras till föremål för särskild ut
JJildning. Nattstridens utgång sam.manhänger mera med god 
utbildning, skicklighet i manöver, snabba beslut och hög eld
beredskap än med materiell överlägsenhet. Genon1. T'adiolo
kaliscriug underlättas det nattliga uppträdandet, upptäckten 
av och anfallet mot fientliga stridskrafter, som under mörker 
s~ka komma till angrepp mot egna kuster och egna sjöför
])lndelser. 

Inom sjökrigsskådeplalser a v S<t begränsad utsträckning, 
att fientliga sjöstridskrafter under mörker hinna framföras 
mot motståndarens kust för anfall, minfällning etc, har be
tydelsen för försvararen att hålla sjöstridskrafter i sådan om
fattning, att dessa kunna avvisa de fientliga angreppen, ökat. 

Vid förflyttningar och strid umler dager m~tste de tunga 
€nheterna tryggas mot flyganfall, liksom det tidigare varit 
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nödvändigt att trygga dem mot anfall av ubåtar. Bevaknings
fartygens uppgifter ha därmed ökat i betydelse. Förutom ti
digare sökning efter ubåtar och anfall mot dessa, måste bc
valmingen grupperas, så att torpedplan eller motortorpedbåtar 
icke kunna bryta igenom bevakningskedjan och komma till 
skott mot skyddsföremålet Genom motanfall mot angripan
de flygplan och mtb, skola dessa tvingas att fälla eller skjuta 
sina torpeder på så stort avstånd, att de antingen icke nå 
fram, eller alt huvudslyrkan hinner utföra undanmanöver fö r 
torpederna. Genom de ökade kraven på bevakningen har be 
hovet av lätta fartyg ökat. Avvägningen mellan tunga och 
lätta enheter har därmed ändrats. 

Förutom sjöbevakning erfordras vid dagerförflyttning be
vakning i luften. Jaktförband böra därför åtfölja flottorna 
för att avvisa fientliga flyganfall. I begränsade farvalten kan 
detta ske med landbaserad jakt. Krav pf1 basering av jakt
förbanden, som medger operativ följsamhet, uppstår därige
nom. Vid operationer inom vidsträckta vattenområden måst '3 
jaktplan medföras på hangarfartyg, som sålunda skola ingå 
i oparationsgrupperna. 

Att tunga fartyg, för vilka nu nämnd:1 skyddsåtgärder 
vidtagits, ha möjlighel alt uppträda, även där det fientliga 
flygtrycket är starkt, har bevisals genom Bresleskaderns ut
brytning, Prinz Eugens förflytlning från Norge samt vid den 
brittiska flottans operationer i Medelhavet under senaste li 
den. En ncga~iv lärdom utgör anfallet mot dc otillr~ickligl 

bevakade brittiska slagfartygen utanför lVIalaekas ostkust, där 
bl a jaktskyddet helt saknades. 

Den of!a återkommande samverkan mellan sjö- och lant
stridskrafter, vilken framför allt kommit till utiryck på brit
tisk sida i Medelhavet, understryker vikten av att metode r 
för dylik samverkan utm·betas, fullkomnas och göras till förc 
mål för övningar. I ett land, vars militärgeografiska förhållan
den medföra sannolikhet för att sirider till lands kunna kom
ma till stånd med fronternas flyglar stödda på havet - elle r 
på större insjöar - kan stödet av örlogsfartygen komma att 
spela en icke oviktig roll. Det blir självfallet samtidigt bety-
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delsefullt, alt fientliga örlogsfartyg kunna förhindras att ut
föra motsvarande verksamhet. 

Vikten av att flygstridskrafterna kunna utnyttjas för tak
tisk samverkan med flottan har framgått ur praktiskt taget 
varje sjökrigshändelse. Det är därför betydelsefullt, att or
aanisation, utbildning och befälsförhållanden genomföras så 
e< 
att en sådan verksamhet blir möjlig i full utsträckning. En-
dast genom den mest intima samverkan med flyg kunna sjö
stridskrafter med framgång utnyttjas i modern krigföPing. De 
närmare taktiska metoderna måste noga utarbetas i samför
stånd mellan örlogsflolians och flygels män och göras till 
föremål för oavbrutna övningar. 

F. Utvecklingstendenser beträffande örlogsfmtggen. 

slagskeppen ha hävdat sin plats som kärna i flottor och 
operationsgrupper. Det ökade hotet genom .effektivare un
dervattcnsvapen, projektiler och bomber och elen ökade möj
ligheten all bringa vapnen till verkan mot fartygen ha ökat 
kraven på fartygens skyeld och flytbarheL Samtidigt har kra
vet pa fart av både strategiska och taktiska skäl gjort sig gäl
lande. Resultatet har blivit en deplacementsökning till för
mån för i första hand skyddet. LufLviirnet har kraftigt fiir
stärkts. Sekundärartillcrict på moderna slagfartyg utnyttjas 
mot såväl mål på vattnet som i luften. 

Kostnaderna för dc s lörsta enheterna ha sprungit i luften, 
vilket föranl ett vissa stormakter att söka skapa en fartygstyp 
starkare än den tunga kryssaren och snabbare än slagskeppen. 
En pansarkrgssaire med 30,5-35 cm artilleri har på så sätt 
framkommit. Dclaljcr om dessa fartyg äro icke kända. Far
ten torde röra sig om 35 knop. 

Med flygets ökade betydelse som vapen i sjökriget har för 
Oceanflollorna nödv~indigheten att medföra delta vapen lett 
till en stark ökning av lwngarfartggshyggct. Hangarfartygen 
skola göras motsU1ndskrafLiga mot umlcrvattcnsvapncn och 
bomben och så sjödugliga, alt start skall kunnc ske under 
alla väderleksförhållanden. Aven dessas deplacement hru-
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därmed ökat. För konvojtjänst byggas mindre »eskorthan .. 
gm·fartyg» med lägre fart och medförande ett mindre antal 
flygplan än dc flytande baser, som skola samoperera m ed 
huvudstridskrafterna. 

Genom att dc tyngsta enheterna blivit synnerligen dyr. 
bara, vartill konuncr relativt lång byggnads.tid, ha dessa i vis.> 
mån hållits tilbaka såsom stöd för dc lätta stridskrafterna. 
Kryssarna ha därigenom fått ökad betydelse såsom den artille
risliska kraften i de lätta grupper, vilka utnyttjats för alla 
slag av operationer. Av kryssare byggas principiellt tre ty
per: den tunga, vars deplacement ytterligare ökats utöver den 
tidigare 10,000-tonsgränsen till förmån för bättre skydd, vidare 
den lätta »flottkryssaren» med 15 cm artilleri samt luftvärns
kryssaren, bestyckad med kanoner, som lämpa sig för strid 
såväl med jagare som flygplan. 

Jagarna ha inom stormaktsmal'inerna differentierats i en 
större typ, ofta benämnd torpedkryssare, samt mindre, för b e
vakning närmast avsedda torpedbåtar ·eller »kustjagare ». I 
Storbritannicn ha speciella bevakningsfartyg för konvojerna 
franikomm.it, vilka benämnas »korvetter>> och »fregatten. Des
sa fartyg kunna närmast betecknas som 1nindre jagare. Be
väpningen utgöres i främsta rummet av luftvärn, som även 
skall ku11na nedkämpa ubåtar ri marschläge, samt sjunkbomber. 

Motortorpedbåten har haft sin största användning i myc
ket begränsade farvatten som Engelska Kanalen, Finska Vi
ken och Sicilienkanalen. Utvecklingstendcns·en går även h är 
mot ökad storlek för att n1.edgc hältre sjöduglighet. För be
kämpande av molortorpecU)åtcn har motorkanonbåten fram 
kommit, vilken i princip motsvarar motortorpedbåten. Be
väpningen utgöres av automatkanoner. 

U be ten har utvecklats mot större aktionsradie, större m ol
standskraft för att tåla dc ökade sjunkbombladdningarna och 
s törre djup, bättre dykcgcnskapcr, starkare luftvärn och visst 
skydd för att i marschläge m edge upptagande av strid m ed 
flygplan. 

En genomgående tenelen s beträffande f ::nlygskonstruktio-
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Ilerna är det ökade skyddet. Förutom förhällrad flyllbarhet 
förses numera även lätta fartyg med visst spli tterskydd för alt 
]lindra verkan aY närbombträffar och direkt beskjutning av 
fl ygplanens a u tom a l vapen. Ä ven för a l t skydda persona len 
pi däck vid luftvärn, torpeder, eldledningsanordningar o~b 
]ll anövcrorgan infö·res splillcr'.kydd på både större och minel
re fm· tyg. 

Luftvärnet har starkt ulökals. För alt medge avvisamlet 
av fl era mål samtidigt tend era r utvecklingen till descentralisa
tion av eldledningen. Varje pjäs bör hclsL utgöra en obero:.:n
dc clclenhet. För alt öka uth~tllighetcn ha utredningarna av 
Juftvärnammunition och sjunkbomber ökat. 

För nattstriden iniöras förhältrade belysningsanordningar, 
varjämte eldl edningen org:miscras för alt medge hög bered
skap. 

Slu tligen har särskilt kampen mot ubåtarna skupat nya 
tek l1'iska hjälpmedel fö r Jok ~lli seringcn av dessa såväl på som. 
uneler vattnet , av vilka främst må nämnas radiolokalis·ering 
och perifon . 

Tvärtemot alla spådomar i motsall riktning har betydel
sen av alt fioltorna utbyggas harmoniskt , och att alla olika 
far tygstyper och yapcn i lämplig avvägning ingå i varje ope
rativ enhet , tydligt framgäLL ur -erfarenheterna från det p~l
gående kriget. De nya vapnen har man tillgodogjort sig. Dc 
ha medfört ändringar i avvägningen mellan dc olika fartygs
typerna, ändringar ·i fartygens konstruktioner o~h beväpning, 
ändringar i deras taktiska uppträdande. :vren de väldiga ny
byggnader av fartyg , som p ftgå i dc olika krigförande mak
terna, påvisa med önskvärd tydlighet, all örlogsfarlygcn, en
ligt de erfarenheter som gjorts , alltfort bedömas nödvändiga 
för att behärska vägarna över havet. DeL Lordc icke vara alll
för fö rmätet spå , aH den m aktgrupp, som slutgiltigt komm er 
att avgå med segern i kampen om sjövägarna också kommer 
att avgå wm ~cgrarc i den världsomfattande kraftmätningen. 



- 6G -

Fartygsförluster 1/9-31/12 1943. 
(Endast av .de krigförand e erkändn fiirlusll'r .) 

Storbritrmnien. 
Luftvärnskryssaren Charyhdi s. 
Jagarna Eclipse, Intrepidc, L imhourne, Panlhrr. 
E skortjagarna Dulvcrlon , Hurwor th , Sl. Croix. 
Ubåtarna Trooper, Usurp er. 
F regatten Itchen. 
Korvetten Polyanthus. 
Minsveparen H ehe . 

Förenta Staterna. 
Eskorthangarfartyget Li -;comhc Bn~· . 
Jagarna Ben tty, Borie, Bristol , Buck, Chcv.tlic r, H -c•n

ley, Leary, Perki ns, Howan . 
Ubåtarna Dorado, Grnyling, H.unnc·r , \\T ;1 ho o. 
Minsveparen S kil!. 

Grekland. 

Jagaren Vnsilissa Olgn. 
Ubåten Kalson is. 

Polen. 

Jagaren Orkan (Bm':Z'c . ) . 

Tyskland. 

Slagkeppct Scharnhorst. 
J aga re: en enhet. 
Torpedbå tar : 2 enhe ter . 

.J apan. 

Jagare: 3 enheter . 
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Nyförv~irv 311./12: 19J3. 

+ be teeknat· bok etc., som erh ållittS s ås·om gåva. 

+ vV ach trn ei ste r, A., J e·d ur-Palmgr e n, G. & Ra 1mel , B., 
Liiroboli i sjömanskap. Korrekturupplaga 1942. St.ltl,m 1942. 

H u :s e n, T o r s t e1 n, Psykologisk krigl'öring. :Si:Jl1lm 1942. 
+ Svt.'nsl<a· försvarsväsendets rulla 1943. .Sthlm t9i8. 
+ Kungl. Sjökrigssk olans rulla 1942-43. StJ!1lm 11!H3. 
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Svensim släktkalendern 1943. ,sthlm 1942, 
Jaluhueh der deutschen Kriegsmariue 1942. ·L eipzig . 
.lahrbueh der deutschen Heeres 1942. L eipzig. 
Jahrbueh dm~ deutschen Luftwa[fe 1942. Leipzig. 
W i n t r i n g h a m, T o m, Ny krigföring. .Sthlm 1943. 
W e r n e r, ]\1[ a x, JJen stora Offensiven. Ko a litiolllsb·iget:s .strateg i . 

Sthlm 1.9143. 
R e u t e r .s v ä r el·, P o n t u s . Skandinavi~m, N ord ism, Försvarsför

bund. Sthlm HH3. 
Kung'l. Sjökrigsskolan 186i-1942. I-TT. Thkils i una _1'9.±2. 
+ Årsbibliografi örer SYeriges offentli ga. publilmtiouer 1942. 

Upps ala 1'9<13. 
M a <S t. e r s, D a v i Ll, U ll Periscope. Lo111Cl'on j 9-12. 
H e n el e r s s o n, N e1 v i l .e, Före katastrofen. 18 t hlm .1943. 
.S mi t h, H o w a r el, Sista tåget från Berlin. Sthlm J.9J3. 
B r u n s, V. (utg.), Politiscl1e Verträge. Eine .Sam] ung v.on U rkund en 

Traites politiquetS. R ecueil de clocumen.ts,. IIJ: 2. Berlin 19'42. 
Da vies, .J .o se ph , På uppdrag i MosliVa. St.hlm ~l942, 
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T h y ss e n, J? r i L z, .lag hetalade Hitler. Si ltl1n 11J,I3. 

n a l el w i n, H n n 3 o n W .. Segerns strategi. SthlrJn 19-13. 

E lt r c n s v ä r d, C. :\., Hål-t mot hårt. Sthlm 19-13. 
+ SYenska Teknologföreningen 1943. Sthlm 1!)-1,3. 
+ R c u t ~ r s v ii r d, P o n t u s. Greklands krig 1940-U. St·Jd m g) \:l. 

Silver s t o l p c. G. W e '" f i n, Sanning och lög-n om sjökriget. 

Sth\111 l\1-!3. 
Will kic, '/VenLlPII L .. En värld. Nflillll 1ll-JB. 

C o l! i n el e r, P e r, ]<rån X oaks dm· a till g~·rokompassen. ö t h !111 l O \:l. 

+ Coastal Commanrl. LonrJ,on :1!1-\:2. 
+ Ea~t ol' l\'Ialta, West o[ Suez. Lon<lon 19-l-3. 

Vår egrn tids historia V-Vf. Sthlm 1937-38. 

+ Comhincd Operations 1940-42. Lonelon 19..13. 
C l n e s s o n, C a r l-E r i k, ·Makt ]J å ha Y et. Sth lon j i\J -1:1. 

F r e c1o b o r g, ~'-r v i el, Balwm stålvallrn. Sthlm 19·-l ,S,. 

+ F c r n a l el, J o h n, Destroyer !'rom America. Lon tlon HJ-1:2. 

+ The T•)i<' of ~{alta. I.on cl on . 
Utri!H·~politiskt Institutets l'alenrlarium. (forts>if ln . a\·-). Sfhl•1t l\) l:;. 

_\ndra Viirl!lslni~rt. l-TV. Sthlm Hl\:2- -18. 

+ el lll l l :j ii l' n. G .. Fartygs ]ll'OJlOftioncr och deras inn•rlmn llå sta -

hi lit etPn. Gbg Hl-13. 
F' i IL l. G u n n a r T l1:1s o n, Tysldand går sista ronden. St iLlJn :1\:J-13. 

+ l;'n•nsl<a Flottans Historia. II . :M!ltJnö 10~3. 
Chut·chill , \Vin " ton S., Slutet av början . -SM!lm .Hit3. 

J\llarinkalender 1944. Upp,o; a l a t\l-13. 
Trensact.ions o[ the Institution of Nantl Architccts 1942. London. 
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Förteckning 

; r 

under liden 1- :W noYcmhcr HJ .J;~ nyinkomna böcker 

marinsl:1hens h ihliolek. 

Författarens namn 

.Nyberg, Al f 

.Nycop, Cari·Adla,!n 

H ember·g, V. & ~Si\lc],~·n, 

O. 

Chlllrch i Il, Win-ston S. 

Blom gren, AxPl 1S. 

F-oresrter, C. S. 

1Iun ck, Ei.Jbe & Martin, 
Ove 

Hardy, A. C. 

Bokens titel 

Om v~{tlerlL·ken il irrverkan pCt regu
lnri t·•f c· n av flygtrafiken .. Med
<lPl anr].pn frän ·fitatcne :Jit-feoro-
1-ogisk-IIy.drogra[i,srka An.stalt. 
nfP ddclanckn lhtl. 7, n:r 8. SthlM< 
J!Jrq_ 

DP .s tora kanoncrnr.. En .SP rie ]JOr

trätf' av 2. vi:il'ltlskl· i~et.s mil·ihirrr 
förgrundsfigurer. St!tlm :1 ·9~8 

Bokföringy] rrgen av elen, .3 l maj 19:2fl 

jän1v~i.l cl~irtiH börande be.s:him-
mels•Pr i aktiebolsgsbgen . .... . 
Upp!. 3. Sthl.m :193(). 

~ven.skarna och propagandan. H!Jr 
Gallup rätt? Sbltlm 1943. 

i::iiutet av början. Tal h:'tllna uneler 
krig.~i'trc t l\M2 av .. Sthl.Jm 19-B. 

Uirobok i navigation. Lunll 19G5c 

The s.hip. Sthlm 19..1,8. 

Da~: m cll'k uneler ockupationen. Ut. 
rikc:0<politi..:i,ka In,otitutcts bm;chyr .. 

se ri e. S thhn 1'9-13. 

'tou ancl1 your s ltip. .A guide to 
merchant navy power. Loncl,on 
HJ42. 



Författarens namn 

Bnrlen-Powell , Robert 

Juncker, Ben:gt & Nove
ling, Raoul 

J u n eker, Bengt 

Daltlhy, Frithiof 

)) )) 

O.s leliw>, Hans 

Scott, Jo.hn 

J qm eck, Bengt 

Bo·isen, Mogens. 

I-I as.e, Georg von 
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Bokens titel 

Sco u!jzlg fo r boys. .En handbok för 
övning i g.od J'loclborgaranrcLa go
nom förtr.ogen.het med naturc'n. 
Ö\·e rs.. Sthlm 1.9·4.3. 

l'ojkar till sjö.ss .. En handbak i sjö
munskap för ungLlom. Sthlm 19c12-. 

K årchofen . Rå cl och anvisningar 
utarbetade för Sveriges Scout.för
hm11cl lsi kårche,fer. S'th1m 19•43. 

Scou t l ed'a rhanclboike n. thlm 1943. 

Scouth ancltb o·ken. Bthlm 1M3. 

Rylllldens fåglar. R yktbara fly gplan. 
Ny följ1cl '. Sthlrn 19,13. 

VaLl gör Ryssland ba.rt1om Ural '? 
H emligheten. m ecli ryska för&va
rete> kra.ft. övers . S1Jhl1m 1943. 

Folket utan fruktan. Norge Hl±2-
19J3. Sthlm 1943. 

En ko·rt Anledninrg till Artilleriet 
mecl .bi!foga:cl ut.förligar.e Brekrif
ning om Arbetet därwicl till Sjös 

.och dhe om 1Skipzborc] öfl.ige Exer
ciHorne mecl 1Styck en. Sthlm J.I.Y43. 

Ordbog over militaer·e U d tryck fru 
Haor, Flancle og T,uftvaabc:1, 
Engels k-, framsk-, ,-,vensk-, tysk-, 
dansk-. Köpenha1111n t9ci•3. 

Die Kriegs,marine im Kamrp.f um den 
At! antik. Erlr bni.sherichte von 
Mitkännpfern. Lm cAuftrage des 
Oberkomnnandos der Kriegsmari
ne hc r:msg. von . . Leipzig 194.2. 
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Litteratur. 

Marinkalendern 1944. 

Föreningen !Sveriges Flottas' Marink::llemler (ör år 1914, voi'J.;:eis 
7: e å rgång, h ar nyli gen utkommit .och bjuder lik:Solm förra året på en 
mäng'ct nyheter. 

Två nya smnling.srubriker ha införts, nämLigen »flygplanfa rtyg;> 
orh >>eskort fartyg», vilke t ökat öve r;"kåcllig:heten och måhäncla kom
mer att bidraga till on likriktnin ;- av de annars ju.st nu tämligen Jör·· 
virrade begreppen på detta område. I övrigt företer kalendern ifn1ga 
om uppställningen inga välSentliga nyheter. De en1d1a uppgifter, o;om 
!l!umera fattas i j ä nd öreJse mecb t. ex. Taschenbuoh cler Kriegsfl otten, 
är byggnadsorter .samt te.kni.s1ka data för /l1laskin.crierna. Ett infö ran
de av även. cl&;.s.a uppgifter sikuJ.le clock vä.sentligt öka arb etet:; .om
fattning .och clärmecl kostnaden. F ackmannen, &01111 lätt kan tiHJ:recb
ställa :sin kunskap:9tör.st på annat håll, avstår därför g.ärna från dk?IS!S a 
uppg·iftor i förhoppning att kalenderns 1i\ga kostnad skall bidraga till 
att &p rida clensamm a bland den stora allmänheten. 

En ax,pLockning i de omfattand e t abell erna visar a tt förf attaren, 
:Stabsreclaktör K. -E. W esterlund, utfört ett mycket förtjänstfullt ar
bete. Namnlistorna ha lwmpletterat:S' med hun clrat als nya namn. ett 
oerhört arbete mell tanke på att namnen sallfllats ett och ett ur clag.s
p;·es.s och fackticl'skri.fter, ooh uppgifterna .även i övrigt ko.mpletterats 
~a långt nu är möjligt. I j ämfö re':Se med utlänclis1ka mots,varanclo ka
endrar fra.m:Står Marinkalendern ,som •d:en utan tvekan full.ständi gaste. 

.Man ·kan .kon.statera, att UiSA tydligen koncentrerar ffig på kri
ret l Osta.sien och .c1ärför fr.äJm st bygger tunga artilleri,f artyg oelt 
langal'fartyg, medan 1britterna i huvudiS•ak inriktat s.ig på ubåts1kl'igct, 
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,·ilke t innebär att de .största ko.stnacl·erna läggas på ja.ga rc, Jvl'art ,· g

och crsknrtfartyg. Artillerifartygen ha tydligen väl för:warat ,,i n 
plab, clå s lagskeppsbygget pågår för fullt m ed ;t]lt c;törre och tli.q_ 

barare en·l1eter, medan ,qvmtidigt :S•åv äl ,sl agkry"'c; t:uen .som monil o1-.• 11 
ånyo kommit till heders . Kry.sGare bygga"' i .stora se ri er; det förtj ;ina1· 

d;i,·ji!ntc påpek as att en l1el rad .sekundära marin e r planera kry."''"'
b,·ggen el ler igång.satt dyliJ(a . 

. FJ ygs triclskraftcrnas betydelse åters,peglas i den oerhörcl:a p ro

duktionen av flygplanfartyg; de Jörvånamsvärt f· ull.ständiga upp g· i 1-

tcrna rörande C1S korthangarfart.1·gen tilldraga :;ig i Lletta sammanha n" 

det stö r.sta intreSGot. 
]3 i lclmaterielct har i jämförelse m eLl föregå ende årgång u t ök a t,-; 

betytJ.Iigt, &tir.skilt ifråga Otlll ö.ste rsjös taternas mariner. Namnsii i t
ningen vill ett par av .cJ,e tyska fartygen, bi. a. jagaren Z 23, syn ,•s 

dock kunna ilri\ga·,ätta.s. Dlancl nyltet·e rna kunna framhå llas go .J a 

bildter av tle nyligen Lirclig;ställda amerikanska tunga och lätta kr.\ .< 

.s arna , de brittiska cs:kortjagarna oc:h fregattema sannt tys•ka kan on

hå ta r och förråclsubå tar. 
Jllancl nyhetema för året kunn a vi,dare antecknas en ta'bell, iS,o• n 

\' ienr variationerna i rlet .~.ven.s-ka fa rt,yg\s:be,stånclet. .seda n 190'.), 13 amt :·n 

:Sitlll 'lll an.~ 1 ä! l n h g a v k rif!·ölf:lrt,·G·sförlus,t 2 rna. 
Dc krigförand e .<l ät)Pa .~jidvfallet under ännu pågå emle kan 1p 

ogär •1 r; ut n~'hctc r, varför clt' utlämi!ska kalencirarna ieh, intaga t-i n 
Yc.n lic:a höga ,Qtånd pullud. D,•tta bid rager självfallc·t till att :M8rin
k~lend eru t. n. fram ,~ tår :~tOm elen bt~Srt a och fuiJ.s.t,ändiga: s,te i sitt ,2.la~. 

Ka1Pmlcr!1 l1:u e•meHertid nu nått e n ,så hög s tandard, att ma11 v:1g :Ir 

p:L t.å - oc l1 ho·ppa ' - att den.sa'l:mJa även e,ft c r å terinträdda fr r '"
för hi\ll anrkn utan s1· :h ighd komnwr alt l1änla .<ig i konkurrens<'n 
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