1945.
108:e årgången.

Häfte N:r 1

TIDSKRIFT

••

••

SJOV ASENDET
UTGIVEN AV

KUNGL ORLOGSMANNASÅLLSKAPET
KARLSKRONA.

1945.
lOS:c årgången.

KARLSKRONA
K. L. SVENSSONS EFTR :S BOKINDUSTRI•A.•B .
1945

Innehåll i Tidskriftens 108:e årgång.

Sid.
Anförande jämlikt stadgarna§ 22 av konteramiral Greve
Ehrensvärd vid nedläggandet av sin befattning som
ordförande på högtidsdagen den 15 november 1945
Anförande inför Kungl. ~Iarinfönnllningens personal av
konleramiral S. II:son Ericson vid 1illlräde som
souschef vid ämbet,sverkct elen l september 1945. .
Dc deltillverkade hamnarna på Kormandies kust sommaren 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De ryska motortorpedbåtm·n a i kampen om Vm·angerfjord hösten 1944.................. ..... . .....................
Den tekniska utvecklingen och krigskonslen . . . . . . . . . .
Erik XIV:s skeppsregemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fartygsförluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fartygsledningen och artilleriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61, 176,
Förledming över nyinkommen litteralur
246,
Färdighet i skärgårdsnavigerin g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handelsfiollans organisation i de krigförande lände rna
under världskriget 1939-1 945 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handelskrig och handelsskydd i Engelska Kanalen och
på Nordsjökusten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»Handledning för skeppsbrutna" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inledningsskedet av invasionen i Normandie . . . . . . . . . .
Kortfattad redogörelse för flottans beredskaps tjänst 1939
-1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414, 469,
Krigserfa renheter och kustartilleriförsvar . . . . . . . . . . . .
h.rigcts erfarenhele r - en offensiv flotta . . . . . . . . . . . .
Kungl. Örlogsmannasällsk apets tiivlingsiimnen för år
1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174, 211, :301, 461, 512, 600,
Litteratur
Löntagare och annal folk på Karlskrona örlogsnu·v . . . .

59:3.

46:~.

531 .
629.
33.
556.
2'10.
340.
178,
304.
553.
424.
103.
350.
218.
521.
515.
H l.
3.
657.
389.

Sid.
Marinöverläka rens yllrande över del I av 194tl års militärsjukvårdsko mmittes betänkande . . . . . . . . . . . . . .
1,
Meddelande från Kungl. Örlogsmmmas iillskapet. .
125,
181, 563,
Minnes teckningar
Modellkamma ren
Modellkamma rens kanoner och kanonkulor ....... . . .
?I'Ioderna sikten för automatpjäser ............. .... .
N[tgra synpunkter på ekoradiens utveckling och dess
inverkan på sjökrigföringe n ... . ...... . ........ .
Några ord om sjömilitärt skriftspråk ............. . . .
Några synpunkter på sjukvårdsstrid stjänsten ... . ..... .
Några synpunkter p å det svenska torpedbåtsvap net ... .
Några synpunkter p[t utformningen av förliga bryggan
på kustjagare, typ Mjölner ............. ........ .
Om sjöartilleri mot landmål ...... . . . ... . .......... .
Om utkikstjänst .......... . ............. ....... . . .
Principiella synpunkter på kombinerade operationer . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462,
Redaktionellt
Sak- och författareregis ter till Tidskrift i Sjöväsendet
1901-1 940
Sjöfolkels beväpning ............. .... ...... . .. . . . .
Sjösport och navigering ............. ........ . .. . .. .
stabsfartyg ............. ... . ....... . ...... .. .... .
S latens sjökrigshistori ska samJingar ............. .. .
Synpunkter p~l. jungmännens vidare utbildning på flottans fartyg ............. ............. ....... .
Viigledning genom Modellkamma rens utställning »Varv,
skepp och vapen» ............. .......... .. .. .
Utdrag ur år,sberätte1se i reglementen och förvallning ..
Utdrag ur årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende ............. .......... ... ............. .
Arsberättelse i artilleri och handvapen . . . . . . . . 182,
6,
1\rsberiiltelse i sjökrigskonst och sjökrigshistori a. .

134.
2,
126,
611.
566.
355.
378 .
541.
482 .
647.
229.
291.

545.
434.
39.
158.
656 .
300.
370.
503.
127.
357.

651.
~98 .

307.

Meddelande från Kungl. Örlogsmanna::
sällskapet nr 9/44.
Ordinarie sammanträde onsdagen den 6 dec ember.
l. Valdes Direktören V id A.-B. Götaverk en Ernst August
H eden till hedccrsledamo.t.
2. Jämlikt Sällskape ts stadgar § 20 b estämdes följ ande
arbetsordning för år 1945, nämligen :
Ordinarie samuranträde andra onsdagen i januari samt
första onsdagen i envar av m ånaderna februa ri, mars, april,
o ktob er, novcmbc<r och december,
h ögtidssamman träde torsdagen d en 15 november.
3. Valdes till r evisor er fö r år 1945 ledamöterna Schröder
o ch Fredlwhn med ledamoten "\;Vesström: som suppleant.
4. Valdes ledamoten Kolmodin till för edr•agande för å r
1945 i vetensk a psgpen en artilleri och h andvapen m ed leda mot en Su edelius som suppleant.
5. Föredrog ledamoten N yman av ledamoten Kolmodin
ingivet anförande jä ml. sta dgarna § 31.
6. Föredrog ledamo ten L agerman dela r ur avgiven å rs berättelse för år 1944 i ve tenska psgren en artilleri och h and1

vapen.
Karlskrona den 20 decemb er 1944.

612.
24\.l.
65.

s ekreteraren
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna::
sällskapet nr 1/45.
Ordinarie sammanträde onsdagen den 10 januari.
l. Valdes ledamoten Th. Lindgren till föredragande i vetenskapsgr enen minväsende för år 1945 med leda moten P. I.
Lindström som suppleant.
2. Höll ledamoten Fogelb erg anförande jäml. stadgarna
§ 31.
.
3. Valdes kapten en vid Kungl. Flottan Olof He'r m an
Christoffer Sahlin till korresponderande ledamot.
4. Föredrog ledamoten Wesström. utdrag ur av ledamo ten Linclh avgiven å1~sberättels e i vetenskapsgrenen torpedväsende år 1944.

Karlskrona den 16 januari 1945.

Sel.:reteraren.

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlings::
ämnen för år 1945.
1. Hm· har, särsk ilt m ed hänsyn till svenska förh ållanden,
krigfö ringens utveckling å terverka t p å sjös tridskrafterr.nas
uppgifter och b e tydelse i riksförsvarct ?
1

2. Luftkrigföringens inverk an på sjökrigföringen i innanhav.
3. Taktisk a t onelen ser inom sjökri gfäTingen med ledning av
hiLLills k änd a ·e rfarenh e ter fr ån nu p ågående kl1ig ?
4. I vad mån inverka fl ygvapnets och de moderna motmecL
lens tillkomst på de svenska ubå tarnas utny ltj ande och
taktiska uppträdande under krig ?
5. Riktlinjer för ö. v. torpedfartygs utnyttjande i vårt sjö1

fö~·s v a r .

6. Åtgärder för effektivare b ekämpning av flygstridskrafter
från far tyg r esp. kustartillePiförsvar s:mläggning.
7. Vilka krav stäl ler den moderna na llakliken på sjökrigsm aterielen s ulformning och personalens utbildning ?
8. Vilka krav för eli gga på sjöartilleriets ma' ~ riel och utbildning för b eskjutning av mål i land ?
9. Hur bör en svensk sjös tyrka av k u stflottans omfa ttning
skyddas mot anfall från flyg stridskraf ter ?
10. Vilk a krav ställer den mo derna minkrigföPingen på motåtgärder såväl inom kustflottan som inom m arindistrikten?
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-411. I vad mån och -enligt vilka grunde r kan taktisk sam-

verkan äga rum mellan sjöstrids l;:.rafter och kustarti llel'ib a lterier (fasta och rörliga) ?
12. I vilka avseend en kan tillkom slen av ER-anl äggning ar ber äknas komma att påverka kustarti lle'l·ie ts taktik?
13. Det modern a flygvap ne ts inverka n på kustarti lleriför svarens or.ganisa~ion och kustarti lleriets taktik .
14. Rörliga kustarti lleriför bands uppgift er, betydel se och användnin g i det svenska rikslffu· svaret.
15. Radiote knikens ulnyllja nde och utveckl ingsntö jlighele r' in16.
17 .

18.

19.

om kustar tillel"ifö rband.
Framtid sperspe ktiv ifråga om framdri vningsm askiner på
stridsfa rtyg.
Princip er för skyddsk oppling av m askinan läggnin g ar på
sll'idsfa rtyg och deras inverka n på konstru ktionen .
Synpun kter på en organis ation för att i krig möjligg öra
r eparati on av övervat tensska dor på örlogsfa rtyg, då omständig heterna ej medgiv a uppsök ande av varv.
Svensk a \narind istrikts organis ationen ur förvaltn ingstek -

niska synpun kter.
20. Synpun kter på arbetsu ppgifte r och u tbildnin g för den personal inom marine n, som avses för intende nturtjän st .
21. Hur bör allmänhe~en på ett effektiv are s ätt än hittills bibringas känned om om marine n? Plan för sjöförsv arets
upplysn ingsver ksamhe t.
22. Fritt val av än1Jne inom omr·åde t för Kungl. Örlogsm annas~illskapels verksam h et.
Tävling sskrift bör, åtföljd av försegla d valsede l upptaga nde fönfalt arens namn och adress eller ock ett valsprå k, vara
ingiven till Kungl. Örlogsm annasäl lskapet s sekrete rare, Karlskrona senast elen 1 nästkom mande septemb er.
Finne'l· Sällska pet inlämn ad tävNng sskrift förtjänt av pris,
tilldelas författa ren Sällska pets medalj i silver. Skulle inläm-

nad skrift vara av synnerl igen utmärk t för tjänst, kan Sällska p et b esluta att tilldela författa ren samma medalj i guld.
Sällska pet har dessuto m anslagi t en summa a\C högst
500: - krono r a lt utdelas till prisbelö nad författa re, som enl·igt Sällska pels bedöma nde gjort s ig därav föTtjänt .
Tävling sskrift, som icke kan b elönas 1ned pris, men likväl
anses förtjänt av Sällska pels erkänna nde, e rhåller på höglids elagen hedrand e om nämnan de.
Skulle elen försegla de sedel, vilken åtföljer · shift, som
blivit prisbelö nad eller erhållit h edrande omnäm nande, enelast
innehål la valsprå k, tillkänn agives delta under första hälvtern
av novemb er månad i »Post- och Inrikes Tidning ar » m ed anhållan, att förfalla ren ville till Sällska pet uppgiva namn och
adress.
Kungl. Örlogsm annasäl lskapet förbehå ller sig rätt att i
sin tidskrif t offentl~g.göra inlämn ad tävlingsskrift.
Karlskr ona i decemb er 1944.

Selrete raren.
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de. På allierad sri da ha USA:s och Sovjetunionens industrier
kastats i vågskålen och uppnå tt en kapacitet, som ingen kunnat förutse.
Såväl i USA som i Ryssland ha nya anneer med förvånansvärd snabbhet stampats ur marken.
Bakom fronterna har således en kamp om krigspolentialen pågått, ur vilken de allierade avgått med segern.

Årsberättelse i sjökrigskonst och
sjökrigshistoria 1944.
Avgive n av ledamoten E.

al Klint.

Den senast avgivna årsberättelsen i sjökl'igskonst och sjökrigshistoria omfattade tiden fram till ·d en 13 maj 1943, då
TuniS'iens fullständiga erövring ansågs bi Ida en lämplig milstolpe i det strategiska skeendet. Före liggande årsberättelse
anlmyter till ' sin föregångare och behandlar tiden frmn till
d en ()juni 1944, då å teT! en viktig milstolpe i krriget r estesl?ned
inledandel av invasionen i Frankrike.
Under dc tretton månader, som årsberä ttelsen o m spänner, har kriget berört alla kontinenter och alla hav. Två rena Jantkrig 'ha rasat, det ena ri Hyssland och det andra i Kina.
I övrigt har kriget bibehållit sin starkt marina karaktär.
Under de m ånga och s tora amfibieoperationer, som kommit till utfa1'a11clc både i Stilla havet och i Medelhavet har
samverkan de tre försvarsgrenarna emellan utvecklats och
fulländats.
o
"ll gangama
o
Kriget har i s tort varit en kamp om ravaruh
och deras utnyttjande. För axelmakterna har det gällt att
försvara och utnyttja vad man under dc första lyckosamma
åren lyckades komma över för att därmed höja sin krigspot en tial. För de allierade har det däremot gällt att återtaga
dessa områden ell er åtminstone att försvåra deras utnyttjan-

Ett utmärkande och h elt nytt drag .för detta krig, kanske just på grund av dess k araklär av koalitionskr~g, har ,varit den växelverkan mellan politik och strategi, som ägt rum.
Särskilt under deL gångna å ret har den politiska verksamheten varit starkt framträdande. Vid dc många konferenser,
vid vi lka de ledande sta tsmännen träffats, ha betydelsefulla
avgöranden för kt<igförr ingen i stort allLid t1·äf1fats. En intim
samverkan har därigenom åstadkommits mellan de förenade
nationernas krigsansträngningar inom skilda delar av världen.
För att ge bakgrund åt sjökrigföringen har det ansetts
lämpligt att inleda å1·sberättclsen med en Ö'v ersikt av kriget
i stort. Därefter följer en redogörelse för sjökriget inom de
o lika krigsskådeplatserna. I e tt sista avsnitt äro vissa erfarenheter och lärdomar samlade.
Dc underrättelser, som s tå till buds, ä.m tyvärr i hög grad
ofullständiga , molstridiga och ofta propagandistiskt färgade.
Såväl samnwn slällningen som de ur densamma dragna erfarenheterna och lärdomarna äro därföi· behäftade med brri ster,
för vilka förfallaren ber om överseende.

I.

översikt av kriget i stort.

Den tid årsberättelsen omfattar har varit en tid av förberedelser för de förenade nationernas .slutli ga avgörande anfall
mot »Festung Europa >> . Under denna ,t id har för det direkta
anfallet nödvändiga basonn·åclcn i öster och söder ·e rövrats dels
genom den ryska offensiven på ostfronten och dels genom de
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de
alliera des landsti gning i Italien . De brittisk a öarna och
tyska
Den
upp.
s
laddat
ha
erö•v radc områd ena i Norda frika
krigsin dustrie n har utsatts för system atisk flygbo mbnin g samtidigt som partisa nkrig och sabota geverk samhe t försvå rat kom·
munik alione rna och bundit tyska trupp er i Europ as alla hÖl"n.
Förber edelse liden har också varit en tid av livlig politis k verksamhe t för a tt samor dna krigsa nsträn gninga rna och manöv
allieden
på
la
rera in de tyska >>Vassallstatcr na )) och de neutra
rade siclan eller åtmins tone tfö•rmå dem att avbryt a sina hana
delsför bindels er med Tyskla nd. På tysk sida ha sträyan clen
gått ut på att hålla kvar de med Tyskla nd förbund 11a nationerna och tvinga dem till ökad kT'igsinsats.

Ryska offensi ven.
Den ryska vintero ffensiv en 1942- 1943 och den därpå
nde
följm1.de tyska motoff ensive n hade slutat med en betyda
som
n,
Fronte
a.
tysk seger och elt allvarl igt baksla g för ryssarn
Lesålund a åter , stabilis erats på våren 1943, sträckt e sig från
rog
ningra d i norr över Weliki je-Luk i-Orel- Charko v till Tagan
jan
vid Asovsk a sjön. Där kom den alt förbli ända tills i böt1
k
s
sin
med
fälltåg
rens
somma
e
av juE, då tyskar na inledd
ing
1
sträckn
fiska
geogra
s
profyl aktiska ot fensiv. Ehuru fronten
våren 1943 var ungefä r densam ma som våren 1942, voro styrkeförh ålland ena dock helt föränd rade. Tillför seln sjö•v ägen
sk
från Västm aktern a i förenin g med en ständig t ökad inhem
Ega
outtöm
1ds
Rysslm
av
g
bildnin
krigsp rodukt ion och massut
Det
tillgån gar på folk börjad e nu på allvar göra sig ,gällan de.
d
oerhör
en
blev därför möjlig t för Tyssur na att åstadk omma
skett
upplad dning av fronten amtidi gt som en uttunn ing hade
på elen tyska sidan. S·edan det tyska anfalle t i jul•i 1943 brutit
samma n inför de kraftig a ryska motanf allen, vidtog den stora
tyska reträtte n. Från Vitelbsk i norr till Kulban -brohu vudet
vid Svarta havet i söder rullade den ryska offens iven oavbru
ryska
tet fram mot västet• och stoppa de inte upp förrän de
I
stormv ågorna bröto sig mot Karpat ernus bergsk ammar .

över å tta månad er påg·ick den ryska offensi ven, en militär
prestat ion, som saknar motsty cke i his torien.
I mitten av januar i 1944 utsträc ktes den ryska offensiven
även till vVolch owrfro nten söder om Lening rad. Denna ledde
cksnabb t till tysk reträtt ur Ingerm anland och r ysk framry
ning till Narva- linjen.
I apPil avstan nade .slutligen den ryska offen siven , men då
av
var den gamla ryska gränse n i s tort sett nådd sam t delar
vrade.
återerö
abien
östra Polen och h ela Bessar
Genom framry ckning en till Dnjcpr hade Krim isolera ts i
början av novem ber. Det blev den tyska Svarta havs-f lottans
uppgif t att sederm era evakue ra de tyska och rumän ska trupper, .som blivit avskur na på halvön , en operati on, som slutför
a.
ryssarn
av
tertogs
å
des den 9 maj, då Sevast opol
Den tyska reträtt en ur Ryssla nd genom fördes med stor
skickli ghet och med förhåll andev,is små förlust er. Den blev
nödvän dig, efterso m den ty.ska lednin gen tvinga d es att spara folk o ch materi el med tanke på risken av en " )) andra front»
i
och dc kmv, som kriget i Italien ställde på armen. Hotet
ter.
s
ö.
i
ki'iget
på
nde
väster fick således ett avgöra nde inflyta
Genom den ryska offensi ven beröva des tyskar na det böroch
diga Ukrain a och de .för den tyska r åva rufö•r sörjnin gen
elen
Men
Do:nez.
vid
ena
områd
ulla
värdef
krigsin dustrie n så
'i ntyska armen lyckad es draga sig tillbak a utm1 alt låta sig
kust
havets
Svarta
fångas av de ryska griparm ar, som utefter
i söder och över Kiev i no~"r sökte in.Hng a densam ma i Dnjepr
..
Opera
bågen, där världsh istorie ns störs ta slag utkänt pades.
tionens huvud m ål, 1ficnden s samma nbrott, uppnåd des aldPig
av ryssar n a.

Finska fronten .
Om verksa mheten på el en egentli ga ostfron ten således unclyder år 1943 och början av 1944 vmit i alh·a högsta grad
År
.
fronten
finska
den
med
andet
narnisk , var så icke förhåll
febav
början
i
Först
1943 kännet ecknas tvärt om av stiltje.
d
ruari 1944 kom uppmä ri-::sam hetcn åter alt riktas på F~nlan
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i och med att betydande ryska bombplansförband började anfalla Helsingfors och andra finska städer. Samtidigt härmed
gav USA Finland en ny maning till fred, vilket också had e till
följd, att fredsförhandlingar: m ellan Hnland och Ryssland
upptogos. De ryska villkoren kunde dock inlc accepteras av
finnarna. Finland kom därför att forts.ä tta kam11en på Tysklands sida.

M edellwusområdet.
Den brittiska segern vid El Alamein och den e ngelskamerikanska landstigningen <i Franska Nordvästafrika hade
snabbt lett till, att initiativet övergått till de alliemdc. Den
8:c brittiska armens snabba framryckning från Egypten efter
Rommels vikande styrko,r och generalerna Alexanders och
Eisenhowers anfall från väster resulterade i att resterna av
den tyska Afrika-kåren sammanträngdes i brohuvudet i Tumslen. Den engelska fiollan gjorde en evakuering sj6vägcn
omöjlig, och den 13 maj 1943 upphörde det sista axelmotståndet i Afrika.
Den 11 ju ni 'inleddes de allierades anfall mot Italien m ed
erövringen av Pantellaria. Den 10 juli inleddes anfallet mot
Sicilien, och den 17 augusti var Sicilien helt i aHierad h a nd.
När kriget und er det föTsla halvåret av 1943 började närma sig det italien ska moderlandet, framträdde allt starkare
tecken på krigsl eda bland den <italienska befolkningen. Oppositionen mot Mussolini växte.
Gen ont Mussolinis störtande den 25 juli blev Italiens läge
än mer kritiskt. De allierade krävde ovillkorhg kapitulation
och tyskarna fo·r drade alt kriget skulle fort sä ttas. Tyska trupper transporterades snabbt sydvart genom alppassen, och då
dc a lli erade den 3 sep tember gingo över Messinasundet, bröl
det ilalienska motståndet samman. Axeln hade brus tit, och
Tyskland tillfogats ett allvarligt po}itiskt nederlag och en h eti.inklig prestigeförlust.
Den omedelbara vinsten lfö'r dc allierade var, alt den itali enska flottan föll i allierad hand. Redan den 30 maj hade
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den franska Alex::mdria-flottan gålt öve~· på allierad sida. Därmed h a de dc aUicrade vunnit praktiskt taget obestritt henavälde i. Medelhavet.
Den 9 sep tember Jane1 stego de allierade vid Salerno och
Taranto och den 17 scp temb ce förenades 5. och 8. nTmen vid
Nea-pel, varefter fronten i Italien stabiliserades. Drn 22 december skedde den allierade landstigningen vid N etluno och
Anzio.
De allierade fingo i Itali en cU basområde för bombfJ"aet
'
JO
från vilket södra och östra Tyskland samt Ungern och Humäni en kunde n ås och varifr ån anfallsföretag på en gång kunde utföras båd e mot Sydfran krike och mot Balkan.
En ny front hade också upprätlats i Europa, vilken skulle
komma att suga å t sig tyska truppet' och därmed avlasta trycket på ostfronten. Den slutliga stora avlastningsoffens,iven mot
Vä steuropa lät dock av fl em skäl ännu vänta på sig.

Ubåtsl.riget.
Ett av skälen till detta dröjsmål var ubåtskriget, som fort farande på våren 1943 skö·rdade ett stort anLal offer. På förwm maren visade sän kningarna dock ·e n markerad tendens till
11cdgån.g o oh mot .slutet a v å r·et vor o sänkningssiffrcYrna de
li.igsta uneler h ela kriget. Antalet sänkta ub å tar steg också mot
~ lute t av 1943 i kapp med massprodukHoncn av hand elsfartyg,
och vid årsskiftet l 943- 44 måste till och med Hitl er erkänna,
att ubåtskriget gav dåligt resultat. Tyskarna hade redan vid
denna tidpunkt i själva verket förlorat ubåtskriget, och det
allierade tonnaget ökade snabbt.

Samordnandet au de allierades krigsansträngningar.
Ett annat viktigt skäl till att dc alli erade under våren 1943
icke voro färdiga för större anfall mot Ettropa var, att deras
krigsa nsträngning'ar då ännu icke voro på e tt effektivt sätt
samordnade. Vid Casablanca-Jwnj'crensen i januar'i 1943 h a -
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träffa mål av b etydelse fö'r krigföringe n · släpptes, och anfallen
insattes mot storstädern a i klart syfte att göra dessa obeboeliga.
I februari l 944 anfölls den tyska jaktplansinc lustrien.
Det tyska jaktmotstån det minskade och konce ntrerades alltmer till det tyska riksområdet. Under våren ulföreles anfallen
med väldiga styt·kor. AmcT·ikansk a daganfall med 2,000 flygplan och engelska nattanfall med l ,000 flygplan ha förekomm it.
I början av april ökade intensiteten i flygkrigföl" ingcn än
mer. De alJi.crade satte då i gång sin »n on stop » O!ffcnsiv mot
järnvägar, flygindustri er ocn flygbas er m ed tyngdpunkl en förla!gd •i nordvästra Frankrike, Belgien ocn nordvästra Tyskland.
Denna offensiv började i maj mer ocn mer att taga forn1en
av en planmässig »invasionsb ombning ». Kanalkuste n utsa ttes
under veckor för näs lan dagliga anfall.

Burma och Kina.
Jap•a ncrnas bcsätlande av Burma had e haft till följd , att
Burmaväge n f.rå n Indien till provinsen Yii1man i Kina avbrul•i ts.
Därmed hade också dc allierades möjligheter att lämna Kina
materiell hjälp i väsentlig mån minskats. Visserligen hade en
ny väg över Ledo ·i norra Assam utbyggts, men denna hade
endast ringa k apacitet och dessutom hotades den av japanerna. I avvaktan på att nya möjligheter till förbindel!'.C med
Kina skulle yppa sig, hade stora mängder krigsmateri el lagrats
i Indien. För att göra det möjl•igt att transparter a den na materiel vidare heslöts vid Qucbec-kon ferensen alt söka driva japanerna tillbaka ur Burma. Ett särskilt allierat överkomma ndo för sydöstra Asien skapades umler amiral L ouis Mounthatlen för alt leda dessa operat•i oner och de a nf'all , smn framdel es
kunde komma alt insättas från väster mot de o:stindiska öarna. Under senare d elen av 1943 förs lärktes den brilti,,ka armen i Indi en. Samt•idigt kunde sjöstrichkra fternn i dc indiska
fn·rvatlnen tillföras förstärknin gar fr ån Medelhavet .
Under januari 1943 hade betydande japanska förstärk-
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ningar anlänt till Burma, och i februari igångsatte japanerna
sin offensiv mot Yi.inna:n utefter Burmaväge n. Offensiven var
troligen avsedd alt komhinc·r as med anfall norrifrån m o t
Chungking- Kinas kärnland föl' alt på detta sä tt rikta ett avgörande slag mot Chiang-Kai -sheks huvLtdsLiid skraftcr. Den
måste dock avbrytas på grund av brittiska och amerikansk a
anfall mot de japanska förbindelse rna, och då regnperiode n
tog sin början i juni, var tillfället föTsuttet.
Under senare hälften av maj inledde japanerna sin andra
offensiv uppför Yangtsc-dal en mot Chungking. Kineserna,
som kunnat frigöra trupper från Burmafront en, gingo emellertid till m oL:mfall och drevo japanerna tillbaka med stora förluster samt b esatte betydande nyerövrade områden.
Scdan nya förstärknin gar ankommit till But'Jn.a, gingo
japanerna åter· till artfall på Yi.innanfron ten i början av juli.
Anfallet brö-ts do{;k snart av det sega kinesiska motstånde t.
Det militära läget i Kina undergick dä1~cfter inga väsen tliga förändlinga r.
Genom att stoppa upp den japanska ofWcnsivcn lyckades
kineserna beh ålla de områdc'll i provinserna Chckiang och
Fukien, inom vilka amerikanar na sedan 1942 varit i färd med
att anlägga flygbaser. Från dessa baser utgingo uneler försommaren 1944 bombförela g mot de japanska öarnn, ulrförda
av dc s tora bombpinne n av typ Super F.o rtress.
I januari l 944 'i gångsattes :Moun!Jbaltens offensiv i västra
Burma. Denna nådde dock aldrig några mera betydelsefu lb
resultat, innan regnperiode n började och operationer na avstannade. Orsaken härtill synes i föi·sta hand ha varit svårigheterna att övergå dc mycket höga och svårtillgäng liga
gränshergen m ellan Indien och Burma och den svåra hungersnöd, som utbrutit i Bengalcn, sedan risimporten från Burma
upphört.
Ktigshände lserna i Burma och Kina ha således inte varit
av någon större helydel.~e och inte lett till några avgörande
resultat. Stora japanska armeer ha dock bundits till ·d essa
omrftden. Vissa tecken tyda också på, att den kine~iska kt·igs-
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ledning en börjar kunna utnyttja den stora kvanlila tiYa överlägsenh et, som otvivela ktigt förefinn es.

Stilla havet.
Amfibi ekriget •i Stilla havet har karakte riserats av en omsvängn ing till de allierad es fördel, jämförb ar med omsvän gningen på ostfron tcn . Den växand e materie lla överläg senheten på allierad .s ida har på allvar börjat göra ,sig gälland e, och
har gjort det möjligt för dc allierad e att övergå från defensi v
till offensiv .
Niedan stridern a utkämp as till lands och i luften på de
olika krigssk ådeplat serna, pågår den ständig a kampen om sjöfö rbindel serna på världsh aven, dät• armeer förflytt as från den
ena delen .av jorden till den andra likt pjäsern a på ett schack bräde, och där de väldiga kvantit eter varor och förnö·dc nheter
av olika slag, som äro nödvän diga för krigföri ngen, flyttas
fram till dc olik a krigssk ådeplat serna. Utgång en av denna
kamp kanune r till sist att vara utslagsg ivande för utgånge n
av hela kriget.

II. översik t av sjökrig shände lserna.
A.

Stilla havet

Under 1942 hade den japansk a offensiv en de~initivt kulminerat . Med stora ansträn gningar hade det lyckats de allierade att stoppa upp den japansk a anstorm ningen på Nya Guinea Austral iens sista utanver k. Östra delen av denna ö med
basen Port Moresb y förblev i de allierad es hand. Bakom denna bastion blev .det möjligt för de allierad e att samla förstärk n in gar för att .övergå till offensiv och driva inkräkt arna tillbaka. Vid tiden för årsberä ttelsens början hade de allierad e
på denna krigssk ådeplat s dels säkrat Port :Moresby och dels
återerö vrat Guadal canar och Russelö arna i Salomo ngrupp en.

I norra Stilla havet hade japaner na i juni 1942 besatt den
yästliga ste av de tre ögrupp erna i Aleuler na, Råtlöar na. Orsaken till att detta lyckats torde ha varit den, att amerika n arna från början undersk attat Aleutem as straleg•iska betydel se, möjlige n på grw1d av dc särskilt svåra väderle ksförhå llandena m ed täta dimmor - och hårda strömm ar, som äro förh ärskand e vid denna ögrupp. Även på denna krigssk ådeplat s
h ade det lyckats för amerik anarna att sloppa upp den japan.ska framryc kningen . Den mellers ta ögrupp en, Anclrca nof·Öarna och den östra, Rävöar na, med den stOT'a basen Dutch
Harbou r förblcv o i amerik ansk hand: Hit koncen trerade s under våren 1943 betydan de amerik anska stridskr after för att
åte1· fördriv a japaner na och därmed komma ~ b esittnin g av
baser, från vilka direkta anfall kunde riktas mot det japansk a
moderl andet.
Den allierad e fl'Onten till sjöss över Stilla havet sträckte
sig således på våren 1943 från Dutch Harhou r i norr över
Pearl Harbou r, Guadal canar, Fort Mor:esby och Honinö n till
Port Harbou r på Austali ens norr kust.
styrkef örhålla nden i St>illa havet äro ytterst vanskli ga att
ange. Den japansk a :flottan 1illförde s troligen under första
halvåre t 1943 slagske ppen »Kaii , och »Owari i », fartyg sannolikt på övc1' 43,000 ton med 32 knops fart och ett huvuda x'tilleri av 40,6 eller möjlige n 45 cm kaliber. Ytterlig are två
fartyg av denna klass voro under byggna d. Ett stort antal
kraHigt bestyck ade hangarf artyg hade också färdigst ällts.
Den japansk a flottan kan under somma ren 1943 uppskattas till 10 a 12 slagske pp, 7 a 8 hangarf artyg, minst 5
hjälpha ngarfar tyg, 30 a 35 kryssar e, omkrin g 7 5 jagare och ett
80-tal ubåtar.
Den svagast e länken i Japans sjömak t var otvivela ktigt
dess handels flotta. På denna vilade elen för det storjap anska
imperie ts existens livsvikt iga uppgift en att föra råvaror na fr{m
de nyerövr ade rika område na på Sundaö arna och Bortre I ndien till moderl andet samt att underh ålla de japansk a strids krafter na på den asiatisk a kontine nten och rinom de vitt skilda
övärlda rna i Stilla havet. Fö,r e kriget beräkna des den japansk a
Tidskrif t i Sjöväsen det.
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handelsflottan ha utgjort c:a 6,0 milj. BRT. Efter Japans inträde i kriget ökades den med 1,0-1,5 milj. BRT beslagtaget
tonnage. Hur stora nybyggnader och fö'l·luster varit uneler
kligel är inte känt, men sannolikt var den japansk a handelsflottan våren 1943 inte n~inmvärt stön·c än vid k rigsuiJn·ottct.
Enligt en allierad beräkning skulle japanerna beh öva 20 m il j.
BRT för att i full utsträckning kunna genomföra transporterna
mellan moderlandet och den ierövracle övärlden Eftersom
den japanska skeppsbyggna dsindustrien i stor utsträckning är
beroende av importvaror , är den även mycket sårbar. De t är
därför tydligt, att den japm1ska handelsflottan inte tål större
förluster.
Den väldiga amerikanska upprustningen till sjöss hade
under förra delen av år 1943 på allvar börjat göra sig gällande. De ,f lesta vid Pearl Ha.rbour skadade slagskeppen hade
reparerats. Sex slagskepp av »lowa>>-klasscn på 45,000 ton
med 9- 40,6 cm kanoner och 33 knops fart voro under färdigställande eller hade redan trätt i tjänst. Ett stor t antal hangarfartyg voro likaså under färdigställande . I januari 1944
uppsklC).ttas den amerikanska fiollan till 21 slagskepp, 18 han.
garfartyg, omkring 50 esk01-thangarf arlyg, lO tunga och omkring 35 lätta kryssare, omkring 325 jagare, omkring 300
eskortjagare och cirka 125 ubåtar. Hela denna styrka var givetvis inte samlad 'i Stilla havet, men huvuddelen därav, däribland de flesta slagskepp och linjehangarfar tyg, torde ha varit baserad i dessa farvatten.
Av den engelska flottans 15 slagskepp och lO hangarfartyg tillfördes, som o·v an nämnts, elt flertal enhebcr flottan i dc
indiska farvattnen under sommaren 1943.
Dc allierade flottorna i Fjärran Östern voro alltså den
japanska vida överlägsna.

Aleuterna.
Efter en period av relativt lugn inleddes den allierade offensiven i Stilla havet i början av maj 1943 med anfall mot
de av japanerna besatta öarna i Aleuterna.
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Anfallet utgick från Dutch Harbour. De japanska baserna på Kiska och Attu hade under årets första månader utsatts för täta flyganfall. Dessa hade koncentrerats särskilt mot
J{isk a. Det anfall, som amerikanarna den 11 maj inledde mot
Attu, kom därför som en fullständig överraskning för japan erna. Ön ockuperades också snabbt och var redan i slutet
av månaden i amerikansk hand.
Genom erövringen av Attu kom öarna Kiska och Agattu
att bli omfattade av amerikanska sjö- och flygstridskrafter,
varfö·r en japansk undsättning försvårades. Efter upprepade
anfall med b åde flyg- och sjöstridskrafter föllo öarna också
den 15 augusti utan motstånd. Japanerna hade då redan evakuerat dem .
Operationerna vid Aleuterna hade under läng tid bundit
så stora amerikanska styrkor, att större offensiva företag i andra delar i Stilla have t hade omöjliggjorts Då ögruppen slutligen erövrades, kunde emellertid stora delar av dessa styrkor
frigöras.
Genom erövring av den västra ögruppen i Aleuterna rföllo
i de allierade,s händer baser, från vilka bombförband kunde
n å den japanska ögruppen Kurilerna. Härigenom hade god a förutsättning ar sicapats för framtida anfall mot denna
ögrupp, där flott- och flygbaser skulle kunna erhållas, från
vilka det japanska hemlandet kunde bombas, och varifrån
japanernas förbindelser skulle kunna avbrytas med Sakhalin,
där för krigför,i ngen viktiga kol- och oljefyndigheter finnas.
Ur amerikansk synpunkt skulle ett framträngande i denna
riktning även medföra fördelen av geografisk anknytning till
Sovjetunionen.
Under höslen 1943 ha bombanfall med korta mellanrum
riktats mot flottbasen Paramusbir på Kurilerna från baser på
Aleuterna. Ä ven ön S1imushir i samma ögrupp har anfallits.
Den 4 januari 1944 besköt en sjöstyrka ur North Pacific
Forces Paramushirx. Detta var första gången en allierad sjöstyrka besköt japanska hemlandet.
E!l'ter en ped.od av relativt lugn har den allierade bombof--
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fensiven mot Kurilerna åter blossat upp under mars måna<l
1944. Hotet från Aleuterna hat tvingat japanern_a att förstärka
öarnas försvar, mö'jJ!igcn också att gruppera om sjöstridskrafter från den södra till den norra krigsskådeplatsen.

Södw Stilla havet.
I s ödra Stilla havet hade båda de stridande parterna under våren och försommapcn 1943 konsoliderat sina ställningar
och fört fram förstärkningar. Det synes inte osannolikt, att
japanerna på sommaren 1943 stodo i begrepp att återupptaga
sin offens,iv, då de förekommos av general Mae Arthur, som
gick till offensiv inom Salmnonarkipelagen.

Offensiven i Salomonarkipelagen.
Den 30 jtmi landstego amerikanska styrkOl' på öarna Rendova och New Gem·gia. Landstigningarna verkställeles nattctid för att förhindra dct japanska flyget att ing1·ipa ooh stöddes
av k'ryssare och jagare under befäl av amiral Halsey. Kraftiga flyganfall riktades mot de närmast belägna japanska flygbaserna. Dessa operationer kombinerades med landstignil11gsförelag mot Nassaubukten på Nya Guineas norra kust och
mot några småöar utanför Nya Guinea.
Landstigningarna möUes av starka japanska flyganfall,
men motståndet till lands b1·öts snabbt, och redan den 2 juli
var Rendova i amerikansk hand.
Under ockupationen av Nev Georgia anföllos de amerikanska styrkorna i Kulrubukten, där en sjö·slrid utkämpades
mellan amerikanska och japanska kryssar- och jagarstyrkocr,
varvid amerikanarna förlorade en kryssare och en jagar-e. Även
japanerna hade förluster. Japanerna sökte under nätterna föta
fram förstärkningar till ön. Härunder utkän"1pades flera strider mellan lätta förband.
Även japanska sjöstridskrafl:er anföllo amerikanska konvojer vid Salomonöarna, varvid två konvojslag utkämpades.
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Till lands utvecklade S ig striderna gynnsamt för amerikanarna, som_den 29 juli lyckades besätta flygfälten vid Munda.
En månad senare var New Georgia helt ockuperad.
1

I slutet av september fortsatte den allierade offensiven i
Salomongruppen. I början av oktober tvingades japanerna
evakuera Kolombangara. Den 28 oktober togs Choiscul med
hjälp av luftlandsatta trupper och i början av november insatte amerikanarna en kombinerad operation mot Bougainville, den nordligaste av de större öarna i Salomongruppen.
Landstigningen verkställdes i Empress Augusta-viken på öns
västkust och kombinerades med kraftiga flyganfall mot de japanska baserna på Nya Guinea och mot Rabaul på New BI'itain, japanernas viktigaste bas inom detta område.
I samband med den allierade framryckningen och den
japanska reträtten mot Rabaul utkämpades ett flertal sjöstrider, varav den viktigaste är striden i Vclla-Lavclla-bukten, där
japanerna hade stora förluster.
- Japanerna framförde förstärkningar från den stora basen Truk i Karolinerna. Ä ven dessa transporter arrföllos av
alliei·ade sjö- och flygstr,idskrafter. I samband med en sådan
transport utkämpades slaget i Bismalrckslwuet, ett stort konvojslag, som slutade med att praktiskt taget hela den japanska
konvojen på 10 örlogsfartyg, varav 3 lätta kryssare och 12
LransporLfartyg, sänktes. 15,000 man beräknas därvid ha
drunknat.
Det japanska nwtståndet på Bougainville visade sig emellertid vara mycket segt, och atnerikanarna lyckades endast
långsamt utvidga sitt brohuvud. Såväl ainci'Ijkanska so1n japanska förstärkningar anlände, och omfattande sjöstrider och
stora slag n1:ellnn flyg- och sjöstridskrafter ha utkämpats vid
ön, där den förbittrade kampen alltjämt pågår vid tidpunkten
för årsberällelsens slut.
Landstigningen på BougainviUe gjorde det möjligt för de
allierade att ytterligare intensifiera den sedan början av året
pågående fly:gbombningcn av Rabaul. Mot slutet av 1943 upp-
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gavs den inte längre vara användbar som bas för sjöstridskrafter.
Den 14 februari ~erövrade dc aUierade Green Island 20
mil öster om Habual och norr om Bougainville. I mitten av
n1:ånaden utkämpades ett konvojslag i näi,hcten av denna ö,
varv~ id amerikanarna uppge sig ha nästan totalt förintat en
japansk konvoj till Bougainville. 12 transportfartyg och 3
eskortfartyg skulle ha sänkts.

Offensiucn på Nya Guinea.
Jämsides med offensiven genom Salomon:g ruppen igångsattes en allierad offensiv på Nya Guinea. På denna ö hade,
som ovan nämnts, de allierade lyckats behålla den sydöstra
delen. Denna utgjordes av ett begränsat område med den viktiga basen Por t Moreshy söder om den höga bergsrygg, som
skiljer nordkusten från sydkusten, och som japanerna aldrig
lyckades gå över. R~esten av ön med ett flertal stora och goda hamnar var 'i japanernas händer.
Den 30 juni .skedde de första landstigningarna dels på
några småöar vid Nya Guineas nordostkust för att trygga förbindelserna med Port Morcsby och dels i Nassaubukten nordväst om Salamaua. Anfallet kröntes med framgång och i början av juli voro städerna Salamaua och Lae omringade. Striderna blevo där stående under regnperioden. Efte1· en ny
landstigning i Hunnbukten i början av september återupptogs
offensiven. Allierade sjöstridskrafter bombarderade Lae, och
den 17 september voro båda hamnarna i de allierades händer. Härmed hade sydöstra delen av Nya Guinea rensats från
japaner.
Den allierade offensiven fortsattes omedelbart. Hedan den
22 september stod en stor transportflotta utanför Finschhaven, där landstigningen ägde rum under hårda strider och
krafti ga japanska flygarrfalL Enligt japansk uppgift skulle
de allierade här ha förlorat tre kryssare . Efter en vecka var
hamnen dock erövrad.
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Erövringen av Finschhaven var av största betydelse för
de allierade. Härifrån utgingo nämligen två offensiver, den
ena sjö•v ägen mot New Britain och New Ireland och den andra landvägen utefter Nya Guineas norra kust mot den japanska basen Madang.
Till dessa offensiver skola v·i återkomma längre fram.

fullkomligt överraskande riktning - mot Gilbertöarna. Transporterna ha troligen utgått från Hawa.i-gruppen.
Efter cirka en veckas våldsamma flyganfall mot Gilbertöarna och mot dc närmaste japanska flygbaserna på ön Nauru och inom Marshall-gruppen verkställde den amerikanska
marinkåren landstigning den 20 no·v ember på öarna :rviakin
och Tarawa och något senare även på Abennana. I operationen deltog den största flotta, som USA någonsin haft samlad,
samt över 1,000 flygplan. Viceamiral Spruancc, chef för >> Central Pac·i fic Force s >>, ledde företaget.
Det starkas·tc motståndet mötte på Tarawa, huvudflygbasen inom ögruppen. Varken två månaders flyganfall eller
två dagars intensiv beskjutning med fartygsartilleri, däribland
de nya slagskeppens 40,6 cm kanoner, hade lyckats att helt
nedkämpa för.s varsanlfrggningarn a. Landsättningen av materiel och förråd föi·svåracles av en k1•aftig surf, och många
landstigningsbåtar strandade på det omg·ivande korallrevet eller på hinder i vattnet. Starkt 1notstånd mötte i land . Efter
hårda och för båda parterna förlustbringande stl'ider vo~·o
öarna dock i allierad hand efter något över tre dygn.
Några japanska övervattenssjöstrid skrafter uppträdde inte. Möjligen berodde detta på att japanerna voro splittrade gen om de samf.idigt pågående allierade anfallen mot Bongainville och Rabaul.
I striderna vid Gilbertöarna uppge sig japanerna ha sänkt
5 hangarfartyg, 2 kryssare oeh l jagare. Amerikanarna erkänna förlusten av l hangarfartyg.
Erövringen av Gilbertöarna tillförde de allierade viktiga
flygfält av betydelse för de vidare opeTaLioncrna. De amerikanska transportlinjerna från Hawai till sydvästra Stilla havet
förkortades avsevärt.

Opewtionenw mot Gilbertöarna.
Den serie av amf~bieopcrationcr i intimaste samverkan
med flyget, som de allierade ulfört under 1943 mot Salomongruppen och Nya Guinea, hade varit avsevärt förlustbringande. Pram.gångarna hade varit relativt små och framför allt
mycket tidsödande. En stark kritik lät också höra sig i USA
mot »island-hopping »-stratcgien, genom vilken Japan inte
skulle kunna besegras på överskådlig tid.
Med det styrkeförhållande, som rådde i Stilla havet och
de baser, som där stodo dc allierade till buds, hade någon
annan strategi dock knappast kunnat tillämpas under början
av 1943. Under andra halvåret av 1943 linfördes de allieradc stridskmfteTna i södra Stilla havet emellertid avsevärda förstärkningar bl. a. i moderna slagskepp. Med erövringen av
ett flertal goda baser både på Salomonöarna och på Nya Guinea och nculralisel'ing av bl. a. R::rbaul hade läget emellertid
blivit ett helt annat, och de allierade kunde nu övergå till en
betydligt mer utsträckt krig1föring delvis med kringgående av
dc japanska baserna. Den aUieracle planen synes ha varit
att över Microncsiens Ö•v ärld insätta en stöt direkt mot Filippinerna. Kunde Filippinerna återtagas, skulle å ena sidan ·hela
det japanska övälclet i Ostindien ramla, och japanerna \berövas sina nyerövrade råvarakäller och å andra siclan direkt
samband uppnås med Kina, varigenom Japan skulle kunna
besegras till lands, ·e n nödvändig förutsättning för dess slutliga underkuvande.
Uneler det att striderna cm Bougainvmc smn bäst pågingo, slogs den första offensiven i den nya allierade planen
ut, icke mot Rabaul som vänt,at var, utan i en för japanerna

Anfallet Inat New Britain.
Från de nyerövradc baserna på Nya Guineas norra kust
utgick anfallet mot Bismarcka1·kipelag en. B6rjan gjordes merl
New Britain. Flera dagars uppmjukn~ngsanfall mot strand-
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försvare t föregick en första mindre la ndstigni ng den 15 decemb er vid Arawc p ä sydöstra delen av New Britain, där flygba s
kunde upprätta s. Efter 11 dagars häftiga flyganfa ll och und erstött av e tt vå ldsamt flottbom bardema ng skodde huvudlandstig ningen den 26 d ecember vid Cape Glouces ter. Operationen unelerlä ttades ,genom a tt de a nfalland e nu h ade näs tan
o inskränk t h enaväld e till sjöss inom området för överskep pningen och inom östra delen av Bismarc kshavet samt kunde
genom flyg anfall m o t Maelang h å lla det japansk a flyg e t nere.
Samtidig t m ed a nfallet mot Cape Gloucest er ~i gde en .stor
allierad landstig ning rum p å L ong I sland mellan Cap e Gloucester och Madang. RäTigen om ko m det vik~iga Vitiaz-su nd et m ellan New Britain och Nya Guinea under allierad kontroll. 0-e aJliCTade s förluster under dessa operatio ner h ade
varit obetydli ga .

Anfallet mot Marslwllöarrra.
Nästa allierade offensiv stöt riktades mot Marshal löarna.
Den ria ögrupp hade vanit i japansk b esittning sedan förra
världskr iget, vaJ.·för det kunde antagas, a tt öa rna voro kraftigare befästad e än Gilbertö arna. Trots d c r elativt små förlusterna vid anfallet mot Gilbertö arna h a de den allierade krigsledninge n kritisera t s för att de inledand e flyg anfanen och beskjutnin gen med fartygsa rtilleri icke varit tillräckli gt grundliga. Någon dylil<. kritik k an icke framstäl las beträffa nde anfallet mot Marshal lönrna.
För operatio nen hade en överväld igande överlägs enhet
till s jöss, i luf ten och till lanels koncentr erats. S jöstridskTaft erna, vari 1in gingo talrika hangarfa rtyg, utgjorde s till största
delen. av nya slagsk epp, ett stort an tal k ryssare 1och jagare.
En mäktig invasion sflotta hade samman dragils lf ör a tt föra
över de starka lantstrid skraftern a. Viceami ral Spruanc e ledde
oper ationen under amiral Nimitz', chefen för Stilla havs-flo ttan, strategis k a ledning.
De förbered ande flyganfa llen igångsat tes från has tigt iorcl-
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flygba sen Kusai och basen vVake ant'ölls. även av fl ygpla n.
Härigen om lamslogs elen j apan ska fl ygver'k smnhcte n kring
Marshal löarna och invasion ss tyrkan kunde närma sig ögruppe n
utan att upp täckas av fö<~·svararens spanings flyg.
bombnin na
Den 29 januari inleddes anfallet med två elvans
JO
och b eskjutnin g. Bombar demange t koncent reratles mot atollen Kwajale in, den s trategisk a n yck elpo·si tionen i ögrupp en,
med fl ygpla tser och en vidsträc kt utmärkt h amn ..
Den 31 januari följde själva land s tigningen , som insattes
p å två h å ll samt idigt. Dc japansk a trupper, som Ö·v erlevt bombardem anget, bjödo m ots tånd till sista man, och först elen 8
februari var hela atollen i amerika narnas händer.
Icke h eller här ingrepo jap a n ka sjöstrids krafter b or tsett
från ett par ub:'ltar.
Genom erövring en av K wajalein unelerlät tades nedkämpande t av motstån det på övri ga ato.Jler i ögruppe n, av vilka
vVotje och fyra andra voro starkt b efästadc.
Därefter följde anfallet m ot atollen Eniweto k i nordväst ra
delen av ögruppe n. Omfatta nde f'ö rh er cclclser vidtogos m ed
bomb anfall och b eskjutni ng av samtliga japanska baser in-om h ela områ d et även P.onape och vVake. Under tre dagar i
:streck fällde hang arfartyg~baseracle fl ygplan bontber m o t
Eniwe tok.
Ä ven dc alli erad es a nfall mo} den stora japansk a huvudbasen T r uk kan inräknas i fö reb ercclels crna . l deJm aJ operation insattes en stark sjöstyrk a, b es tående av omkring 10
hangarfa rtyg, 8 slagskep p sam t kryssar e och jagare, vilka
stötte fram mot Truk och i dagninge n den 16 februari s ände
upp starka flyg stridskr after, som under den 16 och 17 anföllo
h asen. De japansk a huvudst ridskraf terna hade emell ertid r edan lämna t denna. Någon revansch för Pearl HaJ.·bour fingo
amer.jka narna därför inte, men enligt samsUim mi ga uppgifte r
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skulle 2 japanska kryssare , 3 jagare, 13 transpor tfartyg och:
120 flygplan ha förstörts .
Efter våldsam beskjutn ing av :slagskep p, kryssare och jagare skedde landslig ningen på Eniwelo k den 17 februari och
den 22 var atollen i amerika narnas händer.
Övriga atoller kunde där:e fter effektivt blockera s och föllo·
så småning om en efter en.
Striden om Marshal löarna är den första, där en flotta haft
tillgång till så många hangarf: arlyg, att den kunnat uppträd a
o medelba rt utanför f.icndens kust utan skyeld av landbase rat
flyg.

Operatio nen är ocks[t den fö'l·sta, i vilken en ny typ me ·
deltunga bombpla n med 75 mm kanonet· deltog.

Allierad fram.stöt mot Marianerna.
Efler huvudan fallen inom Marshal löarna ullförde allieradc sjöstrids krafter en framstöt mot Mariane rna. Sjöslyrk an
upptäckt es elen 21 februari av elen japansk a flygspan ingen och
anfölls under ett helt dy,gn utan uppehåll . Trots detta lyckades den tränga fram så långt, att flygplan en kunde startas för
bombnin g av Saipan och T·i nian samt Guam. Anfallen samordnade s till tiden med anfall mod landbase rade flygstrid skrafter mot Ponape och Nauru.

Den fortsatta uBrksam heten i södra Stilla havet.
Medan de ovan b eskrivna operatio nerna pågingo inom
Micronc sicns övärld, ·i ntensifie rades sjökrigs verksam heten ånyo
i Mclanes ien. Nya landstig ningar verkställ des på Nya Guineas norra kust, utefter vilken dc amerika nska truppern a även
framträn gde landväge n o ch hotade d en viktiga japansk a basen Madang. Denna erövrade s dock först den 26 april. Ö.ar
i och väster om V1iLiaz-sun det mellan New Britain och Nya
Guinea erövrade s, vari,g enmn flygba ser närmare Rabaul föllo
i amerika narnas händer, och de japanska förbinde lserna med
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.denna hamn och med garnison erna på Bougain ville och Choiseul kunde allvarlig t hotas eller avskäras . En stor japansk
undsälti ngskonv oj till B1ismarcks arkipela gen revs upp i mitten av februari nordväs t om New Britain. Några dagar senaTe anfölls en konvoj på väg från Rabaul. Lätta allierade
sjöstrids krafter började vid denna tid uppträd a ofiBcnsivt mot
de japansk a b aserna och besk.ölo vid olika tillfällen Rabaul
samt Kavieng på New Irebnd.
För att dcf,initiv t avskära japanern as fö~·hindclser med
Bismarc ksarkipe lagen och Salomon öan1a inledde amerika nar.
na genom en kupp mot Los Negros besättan det av Amiralitetsöarn a den 29 februari. Den 15 mars Jane1stego amerika narna på Manus, den största av öarna, och den 4 april var
·Ögruppe n helt i amerika narnas händer.
Emedan Rabaul på grund av isolering och bomb!1'ing blivit oduglig som bas för sjö- och flygstrid skrafter, hade japanerna flyttat över s ina stridskra fter till Kavieng på New !reland. Detta har i sin tur inbjudit dc allierade att öka trycket
mo·t denna bas, och i slutet av mars besattes vissa ölar bl. a.
Emirau i dess närhet, samtidig t som hamnen utsattes för en
f lera timmar lång beskjutn ing av sla1g skepp.
På New Britain ha nya landstig]1lingar verkställ ts, och i
slutet av mars och böi·jan av april ha de japansk a baserna
Wewake och Holland ia på Nya Guineas norra kust bombats
-och beskjutit s.
100,000 man japansk a trupper anses nu vara avskurn a
•inom Mclancs ien.
Nästa steg i den allierade framryc kningen på Nya Guinea togs den 22 aptil, då landstig ningar verkställ des vid Holl andia och Aitape. Landstig ningarna föreging os av sedvanhg bombnin g och beskjutn ing. Anfallet mötte ringa japanskt
mostånd , och flygplats er eTÖvrades vid båda platsern a.
Erövring en av goda baser inrom Marshall g.ruppen och
Amiralit etsöarna ha gjort det möjligt för de allicraclo alt anfalla Truk och andra viktiga japanska baser i mellerst a Stilla
navet med landbase rade bomplan . De nord, väst och syd om
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Marshallöarna belägna japanska baserna på vVake, Ponapc,
Kusaic och Nauru ha också utsatts för upprepade bombanfall,
och under .senare delen av mars har Truk bombats flera
gånger. Den japanska huvudflotlan, som under lång tid använt Truk som bas, synes nu ha dragits tillbaka därifr[m.

Allierad fiJ'Omstöt mot Caroline!rna.
I slulet av mars gjorde en stark sjöstyrka om minst lZ
slagskepp och hangarfartyg med kryssare och jagare en
framslöt mo-t Carolinernas västra delmed förbigående av Truk.
Den uppläcktes och anföUs .av japanska bo-mb- och torpcdplan utan nämnvärda förluster uneler den 28 mars. Påföljande dag uppsändes de medfö'l·cla flygstridskrafterna, vilka
uneler flera dagar i följd anföllo japanska baser, bland annat
Palau samt Yap och Mulhi. Palau är näst Truk den viktigaste
japanska örlogsbasen i Micronesien och av betydelse som
mellanstation för underhållstranspor terna till detla område.
Det kunde möjligen antagas, att den japanska huvudflottan
omba erats på Palau, då den övergav Truk. Så synes dock
inte ha var it fallet. Till någon strid med de allierade sjöstridskrafterna kom det i alla händelser icke, V'ilket möjligen
varit motivet för den amerikanska framstöten.
1

Anfall mot de japanska sjöförbinclelsema.
Under det att de amerikanska sjö- och flygstridskr afterna
utförde sina vitlutgrenade anfall inom Stilla Oceanens övärld,
opererade dc amel'ikanska ubåtarna mot de japanska sjöförbinclelserna. En mäktig gren av dessa förbindelser sträckte
sig från de japanska öarna genon1 sundet mellan Formosa
och den kinesiska kusten för att i Söclra kinesiska sjön tråla
ut mot Siam, Singapore, Sundaöarna och Filippinerna samt
via dessa över Palau och Truk till Melanesien och Micronesien. Att skydda trafiken på dessa väldiga dislanser ställde
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sig g'i vet svårt för den japanska flottan, och de amerikanska
ubå tarnas verksamhet torde ha varit ganska framgångsrik.
Un der första halvåTet 1944 började även brittiska ubåtar operer a på de japanska sjöfartsvägarna i Stilla havet. Japanern as tonnageläge började också bli allt mer ansträngt.
Reflexioner.
Till denna redogörelse för sjökriget i Stilla havet kunna
följande reflexioner knytas.
Den amerikanska flottan har förstärkts i sådan grad, att
d en är den japanska betydligt överlägsen. Den har dessutom
tillför ts en rörlig basträng ·Och ett hangarfartygsbaserat flyg ,
som tillåter den att oberoende av landb aser operera var son1
h elst inom det väldiga opera tiorisonrrådet. Truts detta synes
det stå klart för de amerikanska ledarna, att Japan aldrig
k an underkuvas endast genom att besegras på sjön och i luften.
Därför äro dess armeer i hemlandet, i Nanchoukuo och i Kina
alltför starka. Japan måste därför också slås till lands. Men
Kinas outtömNga personella resm·ser kunna icke nyttiggöras
utan att landet tillföres krigsmateriel i stor mängd. Landvägen är detta inte möjligt, då den allierade offensiven från Indien helt misslyckats. Burmavägen är alltså alltjämt i japansk
h and och den mindre goda Leclovi.igen är hotad. Dessa vägars sammanlagda kapacitet skulle dessutom inte räcka till,
även om den kunde helt uttagas. Det är därför nödvändigt
att upprätta sjöfö1·hinclelser med Kina. Den amcrikamika
offensiven genom Micronesien syftar tydligen till att över Filippinerna och Formosa nå Kinas kust och där upprrälla baser, troNgen vid Hongkong. För att inom överskådlig tid uppnå detta mål ha amerikanarna tvingats modifiera sin »island
h opping »-stra legi såtillvida, att endast de viktigaste japanska
baserna erövras, under det att övriga öar 'i soleras. Taklen j
offensiven kan dock inte ökas, utan att den japanska huvudflottan slås ut. Även om amerikanarna härvid skulle förlora
fartyg för fartyg, skulle återstoelen vara tillräcklig att fullfölja
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operationerna. Det ligger därför i amerikanarnas intresse att
ås tadkomma ett avgörande sjöslag.
Den japan ska slagflottan har dock inte accepterat den
amcl"ikanska floHans tydliga inviter till slag utan dragit sig
tillbaka, troligen mot Filippinerna, för att h ållas. inta kt, d å
faran för dc vitala delarna av det japansl;;.a s torväldet 1blir
överhängande. Det är därfö r att förutse, att i den mån den
amerikan sk a offensiven närmar sig dessa områden, k ommer
det jap ans ka m otslåndet att h årdna och stora sjöslag att utkämpas. Lyckas det amerikanarna att taig a Filippinerna ~ch
upprätta b asc-r i Kina , kan Kina denna väg tillföras den kng smatericl och de ·arnu~er, som erfordras föil' japanernas b esegrande på kontinenten. Dessa armcer kunna dock troligen
inte frigöras, fö1·rän kriget i Europa är avslutat.
Genom h erravälde till sjöss i Södra kinesiska sjön komma de amerikanska flottorna dessutom att avskära de japanska förbindelserna 1ned Bortre Indien och Sundaöarna. Därmed berövas Jap an alla de för krigföringen nödväneliga r åvaror, som från dessa rika områden i stora mängder trans porteras till hemlandet och arnH~erna i Kina. Från flygpla_tser i Kina och på Kurilerna kan en öddäggande bomboffenslV
därefte-r insättas mot det japanska m_oderlandet såsom förberedelse för det slutliga anfallet.
Ticlen hastar för de allierade. Kina sviktar, dess m·meer
äro delvis genomsyrade av kommunismen och Sovjets h ållning i Fjärran Ös tern fur ett stort frågetecken.
(Forts.)

Inträdesanförande i Örlogsmannasällskapet
jäml. sällskapets stadgar § 31.
Av ledamoten Kolmodin.

Den tekniska utv eckling en och krigskonsl en.
Den tekniska utvccldi ngcn h ar under de senaste årtiond en a pågått m ed stor fart och dess resultat hava varit förr
alla starkt påtagliga , eftersom dessa i väsentlig grad hava
ändrat förr utsättningarna för den allmänna livsfö dngcn. Detta
har bidragit a tt .framalstr a en tro på den tekniska utvecklingen såsom n ågo t, som går vidare utan rörelseförändring
och m ed ständigt nya rosultat, som s tändigt på nytt fra m:kalla
totalt ändrade fömtsällningar för den mänskliga verksamheten. Detta sätt att se torde emeller tid icke innesluta den verkliga sanningen. Ty det är o tvivelaktigt sft, att en teknisk utvecklin g, som sätter in på ett visst omr åde, har en inneboende
tendens Lill s tagnation. Området blir >> tekni skt k ar tlagt>>, vil k et gör det svårt att komma vidar e. Behoven bliva ock så
tillfreclsslällda. I-lärr'igenom minskas det yttre trycket på utvecklin gen och den ökade >> svå righeten alt finna >> minskar
energien i sök andet. Men då ett h elt nytt område genom en
uppfinnin g eller genom velenskapens nya landvinningar lägges
inom den tekni sk a u tvecklingens a•r betsfält, startar utvecklingen >> Spr ångartat» för att .så småningmn gå in i sin naturliga stagnationsperiod.
Tidskrift i Sjöväsendet.

3
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Allt detta m.ärkes naturligtvis icke alldeles tydNgt i tekniska r evolutionstider. Som sådana ilnåste betecknas både
krigsticler och de perioder före krig då det är tydligt att det
sker en »uppmarsch till krig ». Ty då äro trycken ubifrån på
den tekniska utvecklingen betydande ja t o m slörrc än någonsin eljest, och resurserna för utvecklingsarbetet äro nästan
utan praktisk gräns. Hesullalet blir en »teknisk oro» med
ständigt nya impulser ifråga om anfalls- och försv::usmedel.
Det ä:r tydligt, att det ihärv'i d blir svårt att skönja eller fasthålla vid de mera lagbundna rörelserna inom utvecklingen.
Men de finnas där och gälla både anfalls- och försvars medel. Praktiskt betyder ·d etta fö>rhållande att det icke är
sannolikt alt man kan vänta sig mycket effektivt nytt inom
ett område, där sökandet länge pågått eller utvecklingen visat
tendens att stagnera.
Vid allt tal om den tekniska utvecklingen och krigskonsten torde det vara lämpligt att skilja mellan d en utveckling som äge1· rum p å grundval av kända elementiira tekniska förhånanden och den utveckling som sätter in, \clå ett
alldeles nytt område genom en epokgörande uppfinning eller
vetenskapens landvinningar, lägges inom. dc tekniska utvecklingens arbetsfält.
I förra fallet kan man f.inna elt utvecklingsförlopp, som
i den mån det inverkar på taklik och stmtegi, mestadels är
dirigerat av krigskonstens egna b ehov. Som typiskt exem.pel
härpå kan nämnas exempelvis tillkomsten av Gustaf Il Adolfs
infantC'riartillel'i eller i modern tid tillblivelsen och utvecklingen av ubåtsvapen eller stridsvagnar. I de flesta fall då
man p~\ denna väg fått fram nya anfallsvapen inom krigskonsten, har den tekniska utvecklingen mycke t snart, alltjämt merendels dirigerad av krigskonstens behov, satt in från
samma elementära utgångsfö,r utsLitlningar och framalstrat motmedel, som i större ·e ller mindre grad neutraliserat anfallsvapnet och därigenom på nytt återställt - vad man kallat »den rubbade jämnvikten » i förhållandet melian anfall och
försvar. Den som har kommit med det nya har haft ett för-
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språng i krigskonsten om detta nya presenterats i själva »Spelöppningen» . Men så småningom har det ske tt en utjämning.
Mycket kan tyda på att allt delta ägt rum exempclv·i s ifråga
om stridsvagnarna. Ofta har det väl också varit så, att den
n ya jämnviktslinjen mellan anfall och försvar haft ungefärligen .samma belägenhet som tidigare, 5nnan 1a nfaillsvapnct
kom till användning. situationen har för kl'igskonstens vidkommande, sedan den tekniska utvecklingen ifråga om b:hle
anf-alls- och försvarsvapnen gått in i sin naturliga och lagbundna stagnationsperiod, blivit i många fall ganska litet förändrad. Dfrrigenom har uppkommit det ofta med ständigt
ny trovisshet upprepuclc ordet »Om m edel ooh motmedcl, som
n eutralisera varandra >> .
I det stora hela har väl detta varit riktigt i många fall.
Man har merendels kunnat nöja sig med en smidig anpassning till det nya ifråga om uppträdande och former. Men
att hä'rur härleda någon bestämd lag, att så måste vara förh ållandet, är säkert mycket farligt. Ännu .farligare är, om
i
en sådan lag Ö1Vergå1• till ett axiom, som inle tarvar bevis
och som ständigt upprepad verk:1r som elt lugnande sömnmedel. Ty >> lagen >> inneslute•r alHid ett underförstått tillägg,
oftast icke uttalat, att i det väsentliga har intet nytt skett.
»Lagen >> tillämpas ofta också på den tekniska utveckling, som sätter in mer'a språngvis på grundval av helt nya
tekniska förutsättningar, fmmkallade av epokgörande :uppfin ningar eller vetenskapens helt nya landvinningar. Det säger sig c.j~ilvt, alt det då är mindre sannolikt för att jämnviktslinjen mellan anfall och försvar även då kommer att vara relativt orubbad. Om ett anfallsvapen bygges upp på g'm ndval
av helt nya tekniska förutsättningar , så m.åste molmedlet såvida icke detta även bygges på något helt nytt - föras fram
på grundYal av »det gamla >> eller ock på sanuna förutsättningar, på vilka anfallsvapnet tillkommit. I b åda fallen kan väl
en jämnvikt inträda 1nen det blir lätt så att denna s k nya
>> jänmvikl » dock innebär en fullsländig revolution i krigsk onsten. Se t ex på flyget. Hur länge twdde man inte att
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ing sk a pa t »jäm nluftv ärn sartil leri et geno m s-in samt ida u l veckl
detL'll vara sant
vikt» i luigs kon s ten . Så till vida k an väl
, ,göra .anfal l
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andr a m o lmed let blev jaktf lyget .såled es ett
rna så kan icke
farte
på det n ya. Men p å grun d av de höga
ndra alt luftförhi
ens detta vapen , även i högst a b ereds k ap,
fartö verlä gscnh et,
anfal le t går in. Men det kan, om det h ar
let bir fullb ordat
fö.Jja den anfal lande även efter seelan anfal
i avsev ärd g rad.
sler
förlu
s
och därig enom öka den anfal lande
a lltige nom nya
ten
kons
Hä1!i ligge r emel ler tid det i krigs
ckhg kraft ,
tillrä
att elt ·e nskil t Dyga nfa 11, som an sättes med
ock så jaktfl ygets
icke nu kan helt hejda s. Därfö 1' kom1 ner
del gälle r skyd det
slora betyd else egent ligen stark ast fram då
-d v s h ar den
åt sådan t s k ydds förem ål som bes,i tter »segh et»,
geno m enda st
nås
kan
egen skape n a tt avgö rande verka n icke
ter erfor besit
det
elt eller ett fåtal flyga nfall. Jaktn yget, om.
den anut
nöta
derlig styrk a, har näml igen då tillfä lte att
s en h emor t elfallan de. En sådan segh et b esitte r exem pelvi
vann s på detta
ler en stor stad. Lufts laget om Storb ritam 1ien
delta faktu m.
till
yn
häns
sätt. Även strid skraf terna måst e taga
m mång geno
apas
sk
För dess vidko mma nde måst e segh eten
kraft er stl'ids
eftet
falld och skyd d, varvi d grade n bestä mme s
måst e tillcr·k ännas karak tär och den betyd else de kunn a eller
strids kraft er innas. Utan mång fald eller skyd d kunn a inga
as anna t än ett
känn
tiller
om om rådet för en fien llig luftm akt
begrä nsa t värde .

-37-

Det är föP å denn a punk t har skett n ågot avgjo rt nytt.
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Det väsentlina är dock lill sist delta att blicken hålles fast
och oavlåtligt ril~tad på realiteterna, så att dessa bliva bestämInande för allt militärt handlande. Ty det är dock endast en
hänsynslös realitelssyn son1 håller. Till denna hör att det
icke är riktigt att medel och motmedel alllid neutl~alisera
varandra.

Om utkikstjänst.
Det pågående kriget till sjöss, karakteriserat av ytterst
korta och häftiga stridsmomen:t, har klart visat utkikstjänstens
s tora betydelse. För att bringa utkikstjänsten till högsta effektivitet måste alla åtgärder, som kunna tänkas höja den,
prö,vas. Denna artikel avser att ge en orientering i ämnet ooh
att belysa de problem, som äro fätknippade därmed. Äm.net har behandlats rent allm änt och går alltså inte in på, hur
denna tjänst mdnals i svenska flottan.

I.

Allmänt om utkikstjänst.

Beigreppet utkil..:stjänst.
Begreppet utkikstjänst i vidaste bem~irkelse omfattar den
del av spaningen, som utföres med fartygets egna medel. Genom sin relativt korta räckvidd karaktäriseras utkikstjänsten
av det föt·hållandet, att dess remltat som regel utlösa en i}gonblicldig åtgärd från fartygsledningen. Fartygets möjlighet att
göra sin stridsinsals likson1 dess s~ikerhet är i hög 'g rad beroende av utkikstjänsten. För ett ensamt opererande fartyg kommer under radiolystnad utkiken att vara den enda del av
spaningen, som står till buds.
Utkikstjänsten bygger på mottagandet av svängningar,
alstrade av elleT reflekte rade från ett föremål. Kännedom om
föremålets existens vinnes genom dessa svängningars förmed-
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landc Lill våra sinnen. Vissa av svängningarna äro direkt förnimbura eller kunna bli det genom a tt enbart förs lärkas (ljus
och ljud), andra måste omvand las fö1· alt kunna uppfattas
(t ex radio- och ultrasono•m svängningar).

På s törre far tyg, och i viss grad även på mindre (från
hydrofoner och perifoner) överbringas meddelande från utkikso-rgan till fartygsledning snabbast med hö-gtalaranläggning.
Vid varje utkiksOII'gcm på de större fartygen böra finnas mikrofoner i förbjndelse med högtalare på manöverbryggan (ev
även vid LfO).

I begreppet utkik bör innefattas:
a. Optisk utkik,
b. Akustisk utkik,
c. Elektrisk utkik,
d. Hydraakuslisk utk ik.
Optisk utkik bedrives av vatten-, horisont- och luflulkikar,
farlyg sledning, artilleripersonal i märsen n1 fl. (Hit kan även
hänföras infr:aröd folografer,i ng).
Akustisk utkik kan t ex användas vid inskränkt sikt i
lugnt väder. Dess användning ombord är emellertid på grund
av slörande buller mycket begränsad.
Elektrisk utkik bedrives med ckoradioapparater.
Hydroakustisk utkik bygger på mekaniska svängningar
vatlL'n och bedrives med hydrofoner och perifoner.
·Dessa fyra grenar av utkikstjänsten skola b1·ingus att smidigt komplettera och ersätta varandm. Faktorer såsom mörker, siktbarhet, välle t, vind m fl inverka. på avvägningen.
Under dager och god sikt lägges huvudvikten p å den opbiska
och den hydroakustiska utk iken, under mörker och dålig sikt
på den elektriska. Under övergångsperioderna Yid gryning
och skymning äro aUa lika viktiga.

Tidsfaktorn.
Tidsfaktorn är av sLÖTsta b e tydelse vid all utkikstjänst.
Genom lämplig organ·i,,ation ·Och utnyttjande av teknikens senaste rön 1nåstc tiden för överföring mellan utk,iksorgan. och
fartyg ,.ledning nedbringas till den kortaste möjliga. Vad organisationen beträffar, kan något allmängiltigt system icke
angivas. Den måste bli beroende av oHka fartygstypers sp eciella förhållanden och anpassas därefter.

Akustisk, eleldrisk och hydrnukustisJ.: utlJJ.:.
Akustisk utkik har för fartygens vidkommande mindre
b etydelse, elektrisk och hydroakus l'isk utkikstjänst äro .s å intimt förknippad e med malericlen och dess handhawmdc, alt
de ick e lämpligen kunna behandla s i denna uppsats , som
fr-ämst är avsedd a tt behandla vad s om i ::tllmänhet kallas för
utkik stjänst, enligt här använd terminologi den opt,iska utkik stjäns ten.

II. A llmänt om optisk utkikstjänst.
Den optiska utkik s tjänsten är i hög grad beroende a v
varje ut.kiks individuella presta~ioner. Ett fast syslem för uttagning och utbildning måste finnas. Systemet bör mcdgivn
ett intimt smnal1)ete mellan medieinska och sjömilitära fackmän .
Men även de tekniska hjälpnredlen böra givetvis vara fullgoda. Vid nykonstruktion och ombyggnad av fartyg n1.åstc
hänsyn tagas till denna tjänstegrens bcräNigade krav. I likh et med andra tjänstegrenar måste elen bli delak~ig av tekniken s framsteg i form av t ex ändamålsenliga utkiksplatser,
kikars taliv och inre förbindelser.

Personalens llttogning och utbildning.
För utkikstjänst kräves reln~ivt kort utbildning, var-fö1·
Värnpliktiga böra avses för denna tjänst. Ett lämpligt antal
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och i första hand sådana, som från sin civila yrkesutövning
ha någon erfarenhet av att hålla utkik, ögonundersökas. Däreftm· få dc, som. blivit godkända, genomgå praktiska prov enligt ett system, som senare komm·er att besk1ivas. Av c1e bästa
uttagas erforderligt antal till utkikar och kommenderas ombord. Om dessa vet man då, att dc iha do bästa förutsättningarna att bli goda utkikar. Det gäller att sedan uppfostra
dem till att verkligen vilje se. Den psykologiska faktorn är
av utomordentlig stor betydelse. Det är ett alhnänt känt
faktum., att av två personer med lika god syn den ene kan
vara fullkomligt OJTlöjh'g som utkik . Med välplanerade, intressanta övningar och tävlingar måste utkikarna bibringas
intresse för sin tjänst. Utbildningen bör i lwuuclsak förläggas

Någo•t sådant ä'!.· emellertid ännu icke känt en111 ärksamhet.
ligt fackmäns utsago. Dr Winblad och förf. gjorde en del
prov med utkikar på kustflo ttan hösten 1943 för utrönande av
psykatonpreparats inverkan. Någon stimulemnde inverkan
kunde icke iakttagas. Inte ens V'id uttröttningsprov förmärktes n ågon skill nad från de normala prestationerna. Utkik är
fran1:för allt en uppmärsam helspres~ation och det är tydligen
så, att psykoton-, feneclrin- och liknande preparat ej ha någon
inverkan på dylika prestationer.

ombord.
Befäl och underbefäl, som ha hand oJn utkikar fö·r utbildning eller på annat sätt i sin tjänsteutövning, måste ha
fullt klart för sig, hur utkikstjänst rätteligen skall bedrivns .
Det ligger i uUkikstjänstens speciella natur, att utkikarna måste
skötas med fast hand. Fel skola omedelbart rättas . Upprepade fel, slöhet och slarv skola bestraffas. Vakenhet bör berömmas och uppmuntras.
Ämnet utkikstjänst bör ingå i allmän sjömilitär utbildning j'ör all personal tjänstgö!r ande på däck. I detta ämne
bör bl a ingå: hur olika slag av utkik bedrives, materielens
skötsel och vård, åtgärder till skydd för nattscendet och elementär silhuettkännedom. l UMF: l A bör det avsnitt av >> Utkiks- och posttjänst», som belwndlar utkikstjänsten, mnarbetas och utökas såsom ett lecl i strävan till bättre och enhetlig
utbildning. Det kan även ifrågn.sättas, om icke en sär·s kild
handledning i utkikstjänst bör utarbetas.
Den bästa utbildningen .erhålles emellert,id genom praktiska övningar. Hur dessa skola planeras och utföras behandlas längre fram i denna uppsats.
stimulerande medel.
Vid vissa tillfällen skulle det vara av värde att ha tillgång
till något medicinskt preparat, som stimulerar utkikarnas upp -

Det är känt, att stryknin i små doser skärper synförmågan. Det är emellertid så riskabelt att använda, att det
därför ej kan få någon praktisk användning.
A-vitaminbrist nedsätter synförmågan. Har kroppen tillräckli gt A-vitaminer, kan emellertid en ökning av tillförseln
icke förbättra den. Det har konstaternts, att vitaminhalten i
den kost, som utspisas ombord, väl täcker behovet.
Att med konstlade medel nä bättre utkiksresultat går ej.
Det bästa medlet är ett sunt levnadssätt.

III.

Horisont- och vattenutkik.

Behovet av både horisont- och vattenutkikar är diskutabelt. På fartyg, där tillgången på utkikar är god, kan givetvis sådan uppdelning göras. Alt ha både horisont- och vattenutkikar får dock ej betraktas wm nödvändigt. Ar tillgången
dålig, är det säkert hältre att endast ha kombinerade horisont- och vattenutkikar för att ej utkikssektorerna skola bli
för stora och törnarna för långa. Gräns för vattenutkikens
område är horisonten. Det kan inte vara någon större olägenh et, att han även får avspana denna.
Innan kontakt nås med fienden, kan den horisontutkik,
som förr~ittas av artilleripersonalen i märsen, vara tillfyllest.
Vid k ontakt blir emellertid märsens verksamhet bunden. Det
måste finnas särskild personal, som ständigt kan hålla alla
delar av hoPis6nlen uneler uppsikt. Mycket obehagliga situa-

-

-44-

tioner kunna annars lätt inträffa. Märsen m ed s in goda optiska utrustning är en go d kompl e ttering till den ordinarie utkiken och bör bl a härför genom utkikstjän stens h ög talara nläggning stå i förbindels e m ed manöverb ryggan.

4)
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n om d e sma la venti lerna k a n icke bli effektiv. Vid stark
rullning k a n utkik över huvud laget icke b ed rivas .
IGka rna taga skada av att ständigt sitta uppe.

Utkikmna s placering.
Det är av s tor vikt fö r elen opti ska utkik stjänstens rätta
fungerand e , att utkika rna bli lämpli gt placemde . Vid omoch nybyggna d au fartyg m aste de tta krav bealdas.
H orison tutkikarn a böra placeras så högt som möj~igt. Om
vattenutk ikarnas lämpligas te placering ha m eninga r na varit
delade. Aven dessa böra emellertid pl aceras högt. Härigeno m
erhålles elen bästa örrerblick en ö,v e1· Yaltcn y tan och stör s ta
m öjligheter na att upptäcka ~orpedbanor, oljefläc kar m m .
(Placering en är alltså intet hind er för sammans lagn ing av
nder mörker böra utkikarna
hori sont- och vatenutki kar).
placeras lågt. I sambmid m ed öv'e rgång från dager- till m örkerbereds kap flyttas utkikarna ned till lågt b elägna utkiksy

plarser.
Om möjligt b öra utkika rna placer as k oncen trerat. Att
h a alla samJad e p å samma ställe är ur många synpunkter
lämpligt. El a kun na de s tå under direkt övervakni ng a v b efäl, vilket säkert k an verka befrämjan de på deras ntkcnhet.
Vidare kunna de inre förbindels erna göras enklare och effek tiva re .
Principen a tt placera utkikarna i tillslutna , burar» ~ir en ligt fö rf:s m el1'in g· icke rikli g. Vi sserligen uppfylles k ravet på,
att utkiken bö'l· stå sk yd dad för köld , bl åst och nederbörd ,
m en denna fördel k an icke uppvägas av följ a nde nackdelar :
1) Belysning sförhMian dena olämpli ga. Eftersom utkiken står
i elt möd-.t rum, blir h an bländ:.Hl av ljuset från dc smala ljusöppni ngarna.
kunna ick e k on tinuerligt övervakas .
Utkikarna
2)
3) Utk iken hänvisnd till endast kika rspaning. Vid nederbörd kan kikare icke användas. Utkik utan kika re ge-

Fig. 1.

D ageru tki ksb rygga.

m =

mikrofon.

Fig 1 visar hur en dagerutki ksplats i princip bör vara
utformad, fig 2 hur mörkerut kik spla tser kunna pl aceras, om
manöverb ryggan ligger relativt lågt.

Manöve rbrygga

1

Fig. 2.

Mörkerutki ksplatser.
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Tyvärr medger inte alla. fartygs konstru ktioner , att utkiks platsern a utfonna s på ett 1lillfred sställan de sätt I många falr
måste frågan få en kompro misslös ning.

Materie len.
För effektiv utkikst jänst erfordr as kikarst ativ. Dessa
böra vara så kons truerad e, att kikaren s riktning automa tiskt
överför es till riktning sgivare för att inte siktat föremå l skall

IV.

Luftutk ik.

L u ftutkiks tjänsten måste fungera utomord enl1igt snabbt.
Det får tintc vara några som helst lonJg"öire r från det ruLkiken
siktat elt fientlig t flygpla n tills luftvärn et komme r igång. Utkik och luftvärn m åste ha ett perfekt samarb ete.
Vid luftutki k m ås te sikten beaktas . Vid god vertika lsikt
är del: möjligt a tt med k ikarc upptäck a fpl på stort avstånd .
Vid inskrän kt sikt och då molntä cket är lågt, är det viktigt,
att så stor sektor som möjligt samtidi gt kan överblic kas. Utkikarna få då inte använd a sina k·ikare annat än för att identifiera elt siklat fpl. Lu{f'Lltkik.stjänsten skall smidigt anpassas efter sikten. Det kan förtjäna påpeka s, att fall kunna
inträffa , då utkik får bedP.ivas på olika sätt i olika sekto-rer.
1

r

Fig. 3.

Kikarsta tiv och riktning sangivar e.
Fig. 4.

behöva släppas , niir r•iktnin gcn skall varskos . Riktnin gsgivar na uppsätt as samlad e på lämplig plats på utki,k sbrygga n så at t
utkikss tyrman nen kan ha dem under uppsikt . Utkiken varskor i !'lin mikrotf on siktat föremå l och styrma nnen tillfoga r
i sin rn~tningcn. staliven böra vidare vara så konstru erade.
att kikaren ä1· läU losstagb ar och att kikare av olika typer
kunna använd as. Vid kraftig sjöhi:ivil!ing är stativen oandvändba ra. Det är då en fördel, att samma uppsätt ning kikare
kunna använd as. En enkel konstru ktion av kikarst ativ visas
i fig 3.

Luftutki ksbrygg a.

Placerin g.
Liksom övriga utkikar böra luftutk ikarna om möjligt placeras koncen trerat och sk ydelade pä en särskild ulkiks'b rygga.
·
·
Bu r den na Imn u tf..oras VIsas
på fig 4. Va·r den sk all
1· pnncip
Placeras är emeller tid ett mycket svårlös t problem . Samm'b ete lll~cl luf:vä~nspjä serna kräver, att d en förlägg es nära dessa.
S·t.-.o·
et gar mte att placera luftutk ikar under rimren
"o'
·
oo
se · f
ackomatt
nhet
benäge
har
Ögat
.
blicken
Jn all m m fånga

-49-

-48-

modera efter de närmast belägna föremålen, särskilt när de t
inle finns långt bort belägna hållpunkter. Användes kikare ,
bli svåPigheterna större. Då framträda närbelägna förem ål
suddigt och skymma stora delar av synfältet.
Röken och ·d c varma gaserna från skorstenarna bered a
stora svårigheter för luftutkikstjäns ten. Det är självklart, a ll
tjock rök skymmer .sikten, men även de vanna avgaserna frå n
t ex ·en dieselmotor orsaka sådana ljusbrytningar , alt utkik
genom dem omöj liggöres.
Att få en id eali sk lösning på placeringsprob lemet går ej.
För varje fartygstyp måste det bli föremål för speciell pröv.
ni ng.

''
l

'

Utkiksstol.
Horisontalsp egel.
.A

'

,'

Materiel.
För luflutkil{ är det i ännu högre grad: än för horisontutkik av vikt, att sikt at :f'örcmål ej släppes. nä1· det rapporter as. Kikarstativ av liknande konstruktion, som tictigare b e5krivits, äro nödvändiga. Dc höra ulformas så, att även höj dvinkel överföres till höjdvinkelang ivare placerade intill rik tningsangivaren . Denna typ av stativ är lämplig för utkik i
höjdvinklar upp till 45° .
Olika anordningar fö·r alt vPicla upp synfältet och me dgiva bekväm utkiksställning för stora höjdvinkl::Lr ha prövats.
Fig 5 visar en del sådana anordningar.
Horisontalspeg eln är ej praktiskt a nvändbar ombord,
framför allt på grund av att den ej går att h[tlla absolut blank .
Utkiksstolen är oprakbisk och skrymmande samt dessutom
dytbar i tillverkning. Kikarstativet är ulan tvekan den bästa
anmdningen för utkik i stora höjdvinklar. Då det är viktigt ,
aU synfältet är stort, bör k'ik.aren icke förstora mer än 3--1
gånger, vilket också är tillräckligt. En fördel med kikarst a·
tivet är även, att man med vissa anordningar på clctsmnma
kan få kikaren 'a tt gå i vissa b anor och därigenom få1• h cln
utkikssektorn kontinnerägt avspanad så att icke någon del
blir utelämnad, vilket annars mycket lätt inträffar.

Fast kikare,rörli g spegel.
Fig. 5.

l
l
l
l
l

~

Zenithkikar stativ.

Anordningar för utkik i stora höjdvinklar.

Akustisk luftutkik.
Ofta under dager och i alhnänhet under mörker röjes a nnalkande fpl av motorbullret, innan de kunna siktas. Särskilt
om vädret är lugnt och fartyget }ligger till ankars, kan den
akust,iska utkiken vara av ett visst värde. För att underlätta
inlyssnandet bör »L V -tystnad » iakttagas, när flyganfall kan
förvänta s. Denna innebär:
att störande maskiner i största möjliga utsträckning hållas stoppade,
att rop, högljutt prat, onödigt slammer, rostknackning ,
blåsning i skepparpipa o s v ej får . fö•t -ckomma,
att motorbåtar hållas undan från fartyget.

V.

Utkikstjänst under mörker ell~r inskränkt sikt.

För utkikstjänsten uneler mörker eller V'id av andra orsaker inskränkt sikt har tillkomsten av ekoradio, den elektTidskrift i S jöväsendet.

4
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riska utkiken, va:rit av revolutionerande betydelse. Den kan
emelLertid inte ersätta den optiska utkiken utan endast komp lettera den. Avstånden till upptäckta föremål äro smn regel
små vid mörker eller tjocka, varför kravet på snabbhet är
mycket stort.

Nattseendet.
Den optiska nattutkikstjänstens resultat står i direkt beroende av utkikarnas fönnåga att se i mörker. En utredning
av de faktorer, som inverka på nattseendet och de skyddande
och förbättrande åtgärder, som kunna vidtagas, torde därför
vara av värde.
Tappcellerna i ögat anses vara sinnesceller för stark belysning, stavcellerna fö•r svag. »Gula fläcken '' har tappar men
saknar stavar. Ögat är alltså under mörker Mint i synfältets
mitt. Det är en gammal erfarenhet, att ett svagt ljus vid ho risonten försvinner, om man stirrar rätt på det. För att det
skall återfinnas, får man svepa med blicken fram och tillbak a
öve.r det ställe, där ljuset tycktes befinna sig.
Förmågan att se i mörker är mycket känslig för bländning. En kraft,ig bländning förstö•r nattseendet för en halvtimma eller mera. Även relativt svagt ljus kan avsevärt nedsätta synförmågan.
Det har vetenskapligt konstaterats, att det långvågiga lju set, det Töda, är nrinst störande för nattseendet. Det blå ä r
i detta hänseende sämst.

Atgärder till skydd för nattseendet.
Det är ett oavvisligt krav, att n attutkiksplatser, till vilk a
även bör a räknas manöverhryggor, manövertorn o s v äro s ~i.
anordnade, att risk för bländning i mö jligaste mån elimineras.
P å dessa platse1• bör all nattbelysning vara röd och ljusstyrkan kunna regleras till den svagaste användbara. Det är dess utom lättare att avläsa en skala belyst med svagt rött ljus än

--51 1ned

exempelvis blått. För att få bort reflexer från oundgängliga ljuspunkter på färg- och metallytor böra sådana ytor
ntålas med matt, mörkgrå färg.

På örlogsfartygens bryggm finnas ett otal instrument, av
vilka de flesta mås.te vara belysta på natten. Dc böra därför
vara så konstruerade, att allt onödigt ljus utestänges. Enligt
författarens mening böra följande fordringar ställas på instrumenten:
a) Röd belysning, reglerbar.
b) Skala och text på matt glas belyst under,i från.
c) Allt, utom vad som måste ses, övertäckt.
Fig 6 visar exempel på olika konstruktioner.

/i]/~

.· []

Olämpliga konstruktioner.

Fig. 6.

..
··-··i]·e6:
------ ---

,

l

Lämplig konstruktion,

Belysning av instrument.

I ullandspressen ser m an stundom notisc t om åbgärder,
som vidtagas hos de krigförande för att skydda nattflygarnas
mörkerseende. Nattutkikarna på örlogsfartyg böm tas om
hand på liknande sätt.
Under minst en timma innan n attutkikarna ,s kola törna
till, böra deras ögon skyddas f ör ljus. Delta >.ker enklast med
mörkröda glasögon a v samma typ som bilglasögon så beskaffade, att endas t det röda ljuset kan n å ögat. Det är givetvis
särskilt viktigt, att vakten s törnfria utkikar bära des sa gla sögon under uppehållet mellan törn arna. Alla nattutkikar och
i övrigt all personal, som i sin tjänst äro beroende au si:tt l11Cttlseende, böra tilldelas röda glasögon. Dessa skola alltid fi n nas till hands för att kunna användas vid t ,ex fi entlig strålkastartändning.
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Det är att observera, att det röda glas, som skall användas till nattbelysning och glasögon, måste vetenskapligt unde'l·sökas för utrönande av att det endast släpper igenont ljus
med den lämpligaste våglängden. En stor del av de röda
lampkupor m m, som nu äro i bruk, fyller icke denna fordran.

VI.

Prov, övningar och tävlingar.

Det har länge varit ett önskemål att få ett system för utrönande av utkiksförmåga n vid uttagning av utkikspersona l
samt för anordnande av övningar och tävlingar med denna .
Det ha•r bl a diskuterats prov i mörkrum för att utröna nattseendet. Ett önskemål ä r emellertid, att proven utföras under
omständighete r, som äro så lika verkliga förh ållande n som
möjligt. Detta önskemål uppfylles med nedan beskrivet sy 1

stem.

Utförande i stora drag.
U tkikspro·v (-övning) utföres i stora drag på följande sätt :
Fartyget ligger t1ill ankars. Utkikarna äro utplacerade p å
lämplig plats på fartyget med 2 m luckor. Varje utkik har
strömbrytare till kontrollampa.

Under dager gå målfa1iyg, visas periskop, sk jutes torped
m m enligt uppgjo1i tidsschema och manöverskiss.
Under mörker visas från förskärmad ångslup, som går i
banor enligt manöversk,iss, ljus av olika färg och styrka enligt tidsschema. Förskärmade fartyg kunna dessutom dirigeras genom området.
Vid upptäckt tänder utkikarna sina kontrollampor . T i derna protokollföras ooh sammanställas efter pro·v et. En sif fermässig uppgift på varje utk•i ks prestationer erhålles.
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Kontrollanord ningar och protokollföring .
Varje utkik har en strömbrytm·e, som står i föll'bindels·e
med en lampa p å kontrollborde t. Utkikarna numreras i löpande följd i överensstämm else med kontrollampor na. Vid
upptäckt av föremål tänder utkiken S'i n ~wntrollampa och
håller den tänd c:a 15 sele (Vid mörkerprov kan lämpligen
upptäckt av ljus anges på detta sätt och av förskärmat fartyg genom blinkningar för att skilja dessa åt).
Vid kontrollbordet finnes :följande per.sonal:
a) Kontrollant, som observerar kontrollbordet och varskor,
när de olika lamporna tändas.
b) Tidtagare, som anger tiden i min och sek från nolltid v·i d
lampornas. tändning.
c) Protokollförar e, som i protokoll (Formulär bil l) antecknar tiden, då lamporna tändas.
I protokollets första kolunm antecknas de ticler enli rrt tids"'
schema, då ljus visas eller då förskärmat m å lfartyg beräknas
kunna siktas för att tjäna som ledning fö\r kontrollanten. l
de breda kolumnerna und er utkikarnas nr antecknas tid för
upptäckt från nolltid och i de smala k olumnerna öv·e rskjutande tid från första lamptändning för momentet ifråga. Genom
att addera ned d enna sistnämnda kolumn erhålles ett siffer. värde på varje utkiks prestationer vid Övl1'ingen eller provet,
varvid låg t värde anger relativt god prestation.

Utkikarnas placering.
Vid utplacering av utkikarna iakttages att sådana platser väljes, att förutsättninga rna f'ör varje utk•ik bli så lika
som möjligt (synfält, skydd för väder och vind, rök, sot o s v).

Materiel.
F ö r övningar och prov erforderlig kontrollmateri el framgår av fig. 8. Beteckningarn a ange:

-~-

-MA.
B.
C.
D.
E.

Utkikarnas kontaktklämmorr.
Sladdar från dessa.
Samlings kabeL
Kontro llbo·r d med kontrollampor .
Batteri (12 volt).

Fig. 7. Mörkerprov på DV, 20 deltagare.

Fig. 9.

LjusmaterieL

F ör övn in gar eller prov under mörker erforderVig lju smateriel för målångslup framg år av fig 9 . Beteckningarn a
ange:
A. Lampstativ försett med blå, röd och vit lampa.
B. Instrumenltav la.
a. Anslu tning till lampslativ.
b. Färgväljare.
c. MorsenyckeL
d. H.eostat.
c. Anslutnin g till batteri.
C.

Fig. 8.

KontrollmaterieL

Ba tteri (1 2 volt).

-
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Här beskPiven materiel är provisorisk. Om systemet visar sig lämpligt, kan den avsevärt förbättras. Så kunna t ex
de fel, som nu kunna uppkomma vid pro,tokollföring av tiderna, elimineras genom användande av självregistrerande
tidskontrollur son1 ersättning för syst<::met med kontrollampor.

-- ....

'

Utkiksplatser.
I likh e t m ed kfl:s »mät- och skjutpla tsen böra lämpliga
platser för utk,iksövningar, »utkiksplatser », rekognoccras.
Dagerutkiksplatser na böra ligga i havsbandet och medgiva skydd i såväl militärt som nautiskt hänseende för det
fartyg, på vilket övningarna äga rum. Det är önskvärt, alt
en av väl markerade uddar begränsad sektor på c:a 90P kan
erhållas. Hela sektorn bör om möjligt ha fri sjöhorisont.
Se exempel f,ig 10.
lvlörkenztkiksplatse r förläggas väl skyddade inomskärs i
o mråden fria från lotsleder. Det räcker, om en sektor på c: a
30 grader och m ed en radie av c:a 50 km !k an erhållas. Området bör under natten vara mörkt, el v s ljus från sam'hällen,
e nstaka hus eller fyrar få icke synas. Sc exempel fig 11.
Det lwn visa sig lämpligt att även utföra permanenta anläggningar. Dessa böra i så fall förläggas i närhe t·e n av örlogsstat<ionerna för att av dessa kunna utnyttjas vid uttagnin g
av värnpliktiga till utkikar.

'

''

'

'

IOO

F ig. 10

.·J agerutkiksplats.

Förberedelser och utförande.
Fartyget ankrar i för utkiksplatsen uttagna enslinjer, och
varp utlägges för att hindra svajning.
Manöverskisser för målfartygen utarbetas i fÖ'r platsen
ifråga uppgjmda kartor. Med ledning av utkikarn as öghöj d
och målfartygens ,m asthöjcler uträknas för d ageröiuning de
absoluta siktbarhctsgränsern a. Dessa utläggas i kartan. Med
hänsyn till sikten och m ed lodning av dessa gränser utlägga s
fartygens banor (se fig 10). För deltagande ubåtar utläggas

o

D

u
G
Fig. 11.

Mörkerutkiksplats.
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banor för gång i u-läge med periskopet uppe, torpedbano r,
platser för luftskott, oljefläckar o s v.
Före mörkerövni ng utrönes praktiskt d e o~i'ka ljusstyrkor,
enligt reostatens gradering, som äro lämpliga för olika ljusfärg på olika avstånd. En tabell uppgöres för dessa värden
för var tionde hm. Manöverski sser utarbetas. Ett tidsschem a
(se bil 2) upprättas i anslutning ~ill m.anöverski ssen angivande
tider , då ljus skall visas samt dellas karaktär och styrka. Tiderna antecknas även i protokollet. Order om, att all trafik
av floltans fartyg och båtar i o mrå det under tiden för övningen
är förbjuden, bö~r utfärdas. Deltaga nde utkikar instrueras.
F~innes nk-förbindelse med 1.nå1fartygen gives nolltid p å denna. Annars jämfö ras före övningen alla klockor , som skola
användas, eller också ställas de efter tidssignal. Det är av
stor vikt, att tidm·na hållas noga. Utkikarna övervakas så att
ej någon korrespond ens dem. emellan äger rum.

Bilaga 1.
PROTOKO LL NR 3.
~attutkiksprov

B: l å DV den 17 september 1943 .

Nolltid kl 2100 (Obs. klockorna stä1lda efter tidssignal).

i

Utki ke ns nr:

l

Lju sets karaktär
och lystid enl
tidsschema

11

l+
0700- 0715 G t O

1200-12 15 vs

3 0705 2
--0907 2 0910 5
--- - -1205 l 1206 2
-

Övningar, prov och tävlingar.
' Enligt ovan beskrivet system kunna såväl övningar som
prov och tävlingar anordnas. Vid täv}ingar h öra extra poäng
ådöm as för f elaktig a ngivning , att föremål siktats (särskilt
vid mörkerövni ng är det vanligt, alt utkikarna inbilla S'i g sr
ljus). Systemet kan även användas fö1· övningar 1n m. fö r
luftutkikar.
Uneler .gång till sjöss bör möjligheter na till övning med
utkikarna utnyttjas. På lämp\lig plats ombord san1.las sam tli ga horisont- och vattenutkik a r, och under direkt kontron
av befäl b edrives utkiks- och inden tifieringsöv ningar. Särskilt böra s~tdana tillfällen, då flera av flottans fartyg äro till
sjöss inom sannna övningsomr åde, utnyttjas.
Å. Lw·son.

1500-1515 R9

1501

1900-19 15 GlO

1907

2100- 2115 R9

2106

2400-2415 G10

2407

-

2500-2515 GlO

2510
--

2700-2715 V9

-

2708
-

3400-3415 RlO

3405
-

0600 - 3615 vs

3609

0700-3715 G9

8707

l

:

Summa

l+

l

14

l+

0707

---

0900-09 15 R9

13

12

0703
--

-

o
o

0710

15

l+
l~

l+
0705
--

2
-

0905
0906 l OD05
-- ----1205 l 1207 3 1204
----- - - - --o 1502 l 1502 l 1503 2 1501
----- - - - --3 1908 4 1904 o 1907 3 1905
------- --4 2102 o 2104 2 2107 5 2105
--- --- --- --3 2405
l 2105
1 2406 2 2404
--- --- - - - --5 2508 3 2505 o 2508 3 2507
--- --- --- --o 2712 4 2711 3 2710 2 2712
----- - - 2 3405 2 3405 2 3403 o 3404
--- --- - - - --6 3613 10 3604
1 8603 o 3606
------- --5 371 1 9 3702 o 3706
4 8702

1841

143 1

!u!

!32!

o
o
o
l
3

o
2
4
l

8

o

16
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Bilaga 2.

TIDSSCHEMA.
Nattutkiksprov B: l å DV den 17 september 1943.
Nolltid kl 2100 (Obs. klockorna ställda efter tidssignal).

Förteckning

å
Tid

\Karaktär

l Styrka Il

Tid

\Karaktär

l styrka

under tiden 1- 30 november 1944 nyinkomna böcker
i marinstabens bibliotek.

l

2107

G

10

2134

R

10

2109

R

9

2136

v

s

2112

v

s

2137

G

9

2115

R

9

2119

G

10

2121

R

9

2124

G

10

2125

G

lO

2127

v

9

Förf:ns namn

Bokens titel

l: Blomgren,

Axel S.
: American
Cor ona, H. C. (Pseud)
statistiska Centralbyrån
1

i
1

l

Fö rsvarsstabens krigshistoriska avdelning
H o,l mberg, Thure och
Zachrisson, Björn
The Admiralty

l

Bolin, Sture

H ammarsjö', Anders

' Försvarsdepartementet,
tillkallade utredn ingsmän
l
l

l

Chefen för försvarsstaben och bevakningsinspektören

1

Lärobok i sjölm anskap. Gbg 19144.
Aircraft (bwsehyr). London u . å.
Atlantcleklarationen. Sthlm 19'44.
Årsbok för Sveriges kommuner 19'44.
Sthlm 1944.
Slaget vid Femern 1644 13/10 19'44. Utg. av
Sjöhistoriska Samfundet. Uppsal a 19'44.
Skjutskicklighet och skjutteknik Sthlm
1944.
The Mediterraneau Fleet, Greece to Tripoli.
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