
1942.
105:e årgången.

Häfte N:r 12
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Inom den tyska a vele l ni n gen å terfinnas fJ era ny heter a y Hur.q " 
intrc.s.se, bl2.nd annat angivas 2 .slagskepp vnra under byggnatl, 11~~~ 
d:m ytterligare två på 40,000 ton skulle vara planerade. 

Ihug2.riartyget Graf Zeppelin uppgives vara färdig.stäl lt lik
,,om en helt ny icke namngiven kryssare på 7,000 ton. Ubåtsbedån
det har uppskattats til1 40() M.tar med U 575 &om högsta nummer. 

På Sovjetunionen mötet man för första gången .sh.gskeppet 
Soviet.sky Sojm jämte hela serier av nya kryssar- och jagarnamn . 
Uppgifterna måste dock tagas med viss försiktighet med hänsyn till 
Sovjetu11ionen.s .stora förbehållsamhet, när det gäller att publicera 
nya uppgifter. 

Efter varje land ha krigsförlusterna sammanfört& och kornplet-· 
terats upp till den 15 november. Även här återfinnas åtskilliga ny_ 
heter, .s-om ytterligare förhöj a kalenderns värde. 

Tydligt är, att ett ytterst noggrant och omfattande arbete ne ol 
lagts på dt göra kalendern så fullständig som möjligt. Lägges här
till att uHäncl.sku kalendrar av militära skäl måste ålägga sig en 
betydan6·e sekretess, framstår den nu utkomna kalendern .som den 
fullständiga-ste -och tillförlitligaste som föl' närvaran(]e gål' att upp
bringa. 

Sck. 
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Tävlingsämnen för år 1943. 

1. Hur har, särskilt med hänsyn till svenska föd1åUanden . 
krigföringens utveckling återverkat på sjöstridskrafternas 
uppgifter och betydelse i riksförsvaret? 

2. Luftkrigföringens inverkan på sjökrigföringen i innanhav. 

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

4. Aktuella problem i den moderna ubåtstaldiken och deras 
tillämpning på svenska förhållanden. 

5. Riktlinjer för torpedbåtars utnyttjande i vårt sjöförsvar. 

·.{). Riktlinjer för anordnande av luftvärnsbestyckning å fartyg. 

7. Vilka luav ställer den moderna natlaktiwen å materielens 
utformning och personalens utbildning? 

:8. Kustartilleriets kr.igsberedskap samt därmed samman
hängande organisations- och personalfrågor. 

9. Rödig,a kustartilleriförbands uppgifter, betydelse och an
vändning i det svenska riksförsva.liet. 

10. Radiotelmikens utnyttjande •och utvecklingsmö•jligheter in
om kustartillerifäorband. 

11. Framtidsperspektiv ifråga om framdrivningsmaskiner å 
stridsfartyg. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 51 
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12. Synpunkter på val av stålmaterial för stridsfartygs skroy. 

13. Synpunkter på arhelsuppgifler och utbildning för den per_ 
sonal inom marinen, som avses för inlendenlurtj änsl. 

14. Hur hör allmänheten på ett cffektivar·e sä tt än hittills hi
bringas kännedom om marinen? Plan för sjöförsnlrels 
upplysningsverksamhet. 

15. J<'ritt v,al av ämne inom området föJ· Kungl. örlogsmanna
sällskapets verksamheL 
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Utdrag ur årsberättelse i artilleri:: 
och handvapen 1942. 
Avgiven av ledamoten Alf Nyman. 

Arsberättelsen avser alt lämna en bild i stort av den ut
veckling ifråga om artillerimateriel samt skjulmetoder för far
tygsbekämpning, som. kustartilleriels sjöfrontsartilleri genom
gått under tiden 1932-1942. 

Första delen av nämnda utvecklingsperiod rönte givetvis 
påverkan av 1925 års försvarsbeslut, som ju gick i nedruslning
ens tecken. Den bristande medelstillgången uteSilöt så galt som 
all utveckling i kvantitativt avseende. Ur kvalitativ synpunkt 
gjordes dock framsteg ifråga om lägebestämningsmetoder och 
skjutmcloder, ävensom togo de skjulförsök sin början, som av
såga en förhällring av projektil- och rörkonstruktioner i syfle 
att erhålla bättre verkan mot fartygsmåL 

Genom den friskare försvarsvind, som följde av 1936 å,rs 
försViarsheslut, trädde nyanskaffning av och modernisering a v 
äldre artillerimateriel ,i förgrunden. Den kustartillerisliska ut
vecklingsprocess, som därmed tog sin början, har ytterligru'e 
stegrats under fö,rsvarsheredskapsåren. 
-· -· ......-.. - - - - - -· - -- - - - - - - - -
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D. Skjutmetoderna. 

I början av 1930-lalet gällde den differentiering av kus t
artilleriets skjutme toder, som fastställdes genom 1926 och 19'), 
års ändringar i 1914 års a.rtillcrireglemente'), nämligen _.') 

1nätningsmetoden, 
blandade metoden, 
bedömningsmetoden och 
automalis,J,a metoden. 
Denna differentiering står sig i stort sett aHtjämt. Dock 

användes f n icke automatiska metoden, enär för denu a me
lods utnyttjande erforderliga automatiska sikten av speciell 
konstruktion utgått ur pj äsulrustningarna. Därjämte har 1 ill
komsten av ändamålsenligare instrument för sk j utelemcnl~he

~tämning i fören in~ med på praktisk erfarenhe,t och tcoretisk l 
studium grundad utveckling av skjutreglerna medfört, att öv
riga skjutmetarter crhrtllit den ändrade utformning, som nu 
mera i'tr reglementerart i HJ35 års skjutinstJ·uktion med 1941 {n·s 
i:indrin~ar 2 ) sa~nt 19;;7 :1rs arti llerireglemente med 19·12 års i.ind
ringar3). Det synes höra framhållas, att tillkomslen av n ö.mncla 
skjutinstruktion och artillerireglemente innebar en å terg~mg ti ll 
det före 1914 använda reglementssystemet. Skjutinstruklioncn 
kom sålunda att innehålla för skjutreglerna och deras tilli\m .. 
pande erforderliga föreskrifter; under det atl rutillerireglemen~ 
tet blev ett tjänstereglemente. 1914 års artillerireglemente om
fattade däremot samtliga ifrågavarande föreskrifter. Skjut-
ningens teoretiska underlag, i Vlad av,ser ytterballistiska hc
grepp, lägebestämning, olika slag av korl'ektioner, fel, spridning 
och träffsannolikhet, skjutregler, verkan m m erhöll en u t
formning, motsvarande det kunskapsmått, som bör krävas av 
en eldledare, genom 1937 års skjuthandbok (SHK). 

1933 inföll"des på försök 1angivandet av gaffelns och änd
ringsmåttens vid eldregleri~g storlek i gaffelmått i stället för i 

1 ) Benämnes i det följaThele AR 19~14-19~2;8. 

2) » >> >> >> SIK 19.3.5~ 1941. 
3) » >> >> » ARK 1J937-:L942. 
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meter. Gaffclmållets minsta storlek var vänid 50 m, vilket 
innebar, att minsta trånga gaffeln var 100 m. Med hänsyn till 
den fältmässiga spridning, som vid vissa pjäser med större 
elevationsmöjlighet var att förvänta på större skjutavstånd% 
användes vid des'>a pjäser ö.ver en viss avståndsgräns gaffel
måttet 100 m. Emellertid bör gaffehnåttel beslämmas med 
hänsyn även till den prec.ision, som vid praktiska föi'hållanden 
kan ernås. Sålunda måsle framfö,rpunktsspridningen, såvida 
denn a är av betydelse, inverka på stodeken av ga.ffelmåttel. 
Framförpunktssp,t·idningen, som i sin tur röner inverkan av 
lägebestämningens ( avståndsmätninge:ns) m.ätspridning, har 
kunnat beräknas ur skjutstatistik För den skull infördes 1941 
ett antal gaffelmåttstabellcr, var och en gällande fö:r visst pro
jektilslag eller grupper av projektilsla.g. I sådan tabell erhålles 
gaffelmå ttet med skjutavståndet, lägebestämningsmetoden och 
mätavståndet som argument. Skäl syna's emeUertid tala för at.t 
i vissa fall hänsyn även tages bill pjässiageL Under det aU 
före 1933 den trånga gaffeln var 100 m och - vid 30,5 cm_ haub 
på skjutavstånd större än 1:1,000 m- 200 m, kan numera trånga 
gaffeln på de största skjulavstånden uppgå till 400 m. 

l. Mälningsmeloclen. 

1\Iälningsm-etoden har alllid varit bunden till III. riklsältet. 
dvs indirekt såväl höjd- som sidriktning. Elden avgives mot 
en framförpunkt, som ecrhålles genom fullsländig och ~orllöpan
de läge- och rt)relsekoneklionsheslämning, utförd genom eld
ledningsavdelningens försorg. 

Enligt AR 1914-1928 n.Ysågs mätningsmetoden komma till 
användning vid alla fjärrslridsbatterier, dvs vid svåra kanon
och haubitsbatterier och vissa medelsvåra kanonbatterier alltid 

' 
mot från pjäserna skylda mål och i regel mot synliga mål, vil-
kas rörelsetillstånd icke krävde hastigt bestämda sk ju telemen t. 
En förutsättning fö,r mätningsmetodens användnincr, Vlar även 

b ' 

att fullständiga ammunitions- och atmosfärvärden fö.relågo. 
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Skulle säker uppgif t om krutgrundvärdet icke slå till förfoga11 _ 

de, verks tälldes eldfö,rberedelse genom V0 -inskjutning. F ör de t 
fall a lt ifrågayarande förulsällningar för mätningsmetodens 
användning icke förefunnas, utnylljades en modifikation av 

· mälningsmetoden, benämnd »blandade metoden 1111ed skju L
hord». Den egentliga skillnaden mellan metoderna ifråga lag 

eldregleringsförf aran det. 

Enligt SIK 1935- 19Jl användes m ä tningsmetoden "dels 
mot fr[m pjäserna skylda mål, dels då förhållandena eljest pa
kalla användande av III. rik tsällel». Den enda förulisätlningcn 
för metodens arwändning är, a lt den erforderliga insLl·um cn L
ulrustningen sHtr till förfogande. MeLodens anvfu1dbarhel mot 

.från pjäserna eller fr ån n1ätsla tion i batteriets närhet synliga 
m:'tl röner .icke någo t som helst inflytande av målets rörclse
tills l[md och i samband härmed stående krav på has·lig skjul
clementsbeslämning, som fallet var vid den äld11e utföri ngs
formen. Anledningen härtill är den snabbhet och konl1rmilel 
i skjulelementsbestämningen, som blivit en följd av nytillkom 
men ändamålsenligare eldledningsmateriel - korrektionsbard 
för uppsä llning och sidsällning. 

Enligt AR 1914-1928 var V0 -inskjutningen enda förekom
mande form för inskjutning. Den utfördes oberoende av Lid
p unklen för verkningsskjutnings verks läJllande och fick giycl\ is 
ej fördröja eldöppnande m·ot mål. Men sådan inskjutning ut 
gjorde endast en del av elcliörberedelsen. Denna ansågs yara 
så stark, a tt verkningsskjutning omedelbart kunde igångsättas . 
Eldregleringen i längd under verkningsskjutningen utfördes -
under ayg.ivande av ballerilag - med stöd av på t,~d.:enobscr
vationer grundad träffpunktsförflyllning, även då säkra n>å lt
observationer oerhöHos från observalionsbord. Första gruppen 
av skott, vilkas observationer fingo läggas till grund för en 
längdändring, omfattade två lag, de därpå följande ett fl ertal 
(fyra a fem) lag. I s ida reglerades elden 1ned stöd av m åll
obS(?rualioner. Första gruppen av skolt mnfatlade ett lag, ck 
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därpå följande två lag. Olikhelen i födaringss.ätl för eldregle
ringen i längd och i sida motiv.el·ades av bristande Lillför1illig
J1et h oc; uppgifterna om avdriftens storlek i vissa skjuUabeller. 

Yid den n1:odifierade mätningsn1celod, som gick under nam
net »blandade metoden med skju tbord», förel åg icke eldförbere
delse eller endast en ofull s tändig sådan. Inskjutning Yar givet
vis nödvändig och utfördes - i ·regel llnder avgivande av tropp 
lag - i längd genom gaffelbildning, i sida genom på målt
·observalioner grundad träffpunMsförflytlning. Verlmin.gsskjut-
l1inrren utfördes enli<>t något olika ~runder än vid mä lnin.gsme-. b D ~ 

toden, i det a tt grupperna av skolt a.lllid omfattade två lag. 
De förändringar, som ammuni tions- och aLmosfärinflylelser 
m åste undergå, då målet ändrar läge, och vilka icke som vid 
mätn ingsme toden kompenseras genom följsamheten av mot
svarande ilw rreklioner, medförde nämligen, alt skjutreglerna 
under verkningsskju tningen måste vara så b·c;skaffade, alt de 
'lällare medgåvo ändring än molsvarande regler vid mätnings
_m elodcn. 

Enligt SIK 1935-1941 utföres vid mätningsmetoden a ll~id 
inskjutning. Det har nämligen visat sig, alt äYen om prenus
serna för eldförberedelsen ä ro de bäs ta, så föreligger icke be
tryggande säl<erhet för att vid eldens öppnande målet li gger 
jnom spridningsbilden. Della beror hl a på förekoms len av 
systematiska lägebes tämningsfeL Äro förhållandena sådana, 
alt säkra m å ttobservationer ktmna påräknas, ulföres inskjut
ningen - under avgivande av batterilag - i både längel och 
sicla medelst på måttobservationer grundad tpäffpunktsförflytt
ning, omedelbart följd av den trånga .gaffelns bildande. Denna 
gaffelbildning inställes dock, dfu·est m.åttobservationen för första 
·observerade laget är säker och förhållandena icke synas med
giva ett fortsättande av inskjutningen. DeLta är fallet, exern· 
pelvis om m ålet igångså tler dimbildning, så snart det upptäcker 
sig vara beskjutet, el1er dyker fram ur en dimba nk och har 
möjlighet att snabbt draga sig in i denna, då de första ned
slagen falla. I dylika fall kräves ett ullösande av verkningseld 
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med slörsta snabbhet. Simlie däre1not sälu·a måttobst>.rvationer 
icke kunna påräknas, utföres inskjutningen med gaffelbildn ing
i såväl längd som sida. Erhållas däJrvid eldobservationerna_ 
från observati,onsbord, utnyttjas de endast som teckenobserva
t!oner. Kan eldledaren själv gö,ra eldobservationer och skjut
tiden än längre än den tid, som förflyter mellan två batterilag, 
följande så snabbt som möjligt efter varandra, tillgripes snab b
gaffling. Därvid sökes gaffel i längd efter första till tecken 
observerat lag ge<nom avgivande av två lag - -vart och ett med 
samma längdändring i förhållarrde till närrnast föregående -
i fö-ljd .efter vanandra och utan uppehåll mellan lagen för ob
servationers verkställande. Genom delta förfa~·ingssätt kan vid 
långa skjuttider en betydelsefull vins.t i inskjutningstid erhållas. 
Det kan emellertid tiHgripas, först sedan ett till tecken obser
verat lag erhållits. För den skull har vid innevarande års 
skjutskola prövats - med gott resultat - snabbgaffling med 
tre på varandra följande lag för användande, då eldöppnings
laget icke kan i längd observeras till tecken. Efter sidändring 
avgivas ti'e lag, så snabbt som möjligt efter varand!·a, det fö rs ta 
med längdändring åt plussidan, det andm utan längdändring 
och det tredje med längdändring åt minussidan, allt rälmat 1 

förhållande till eldöppningslaget Ett reglementeD.ande av deth 
snabbgafflingsförfarande är att förvänta. 

Under verkningsskjutning avgives i regel fri eld med bat-
teriets samtliga pjäser. Eld lagvis med batterilag användes 
dock vid eldsamling från batterier eller från batteri och fartyg. 
Erhållas eldobservationerna från observ~ationshord (flygare), 
utföres eldregleringen medelst på teckenobservationer grundad 
träffpunktsförflyttning. Till förhindrande av att inskjuten 
korrektion frångås för tidigt på grund av tillfälliga fran!för
punktsfei, föreskrives, au ändring måste gmndas på 6-8 skott 
grupper, för vilka ohservationen1a ha samma teaken. Utför 
eldledaren själv eldobserva;Lioner, verkställles eldregleringen i 
längd med utnyttjande av samma procentregel beträffande he
rälmat antal minusskott, som länge använts vid blandade Ine
toden, under det att eldreglerjngen i sida sker med hjälp av 
måttobservationer för 6-8 skott. 
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skjulreglerna för mätningsmetoden ha gjorts oberoende av 
styrkan av eldförheredelsen . En svag sådan med därav föl 
jande brist i ammunitions- och atmosfärlw-rreklionernas följ
samhet borde rätteligen motivera, att sist intPä-ffade händelser 
under eldregleringen tillmättes större betydelse än de händel
ser, som tidigare ägt rum. För att förenkla skjutrreglerna har 
man emellertid ansett sig böra använda samma skjutregler i 
båda fallen. 

De framsteg ifr[1ga om mätningsmetodens utf-ornlil1ing, som 
vunnits genom tillkomsten av ny maler,iel fö>r skjutelements
bostämning samt de reglementariska föreskrifterna i SIK 1935-
1911 och ARK 1937-1942, kunna sammanfaltas sålunda. 

Skjulprecisionen har ökats genom minskning av dödtiden 
- från i30 och 15 sek till 8- 12 sek (beroende på lägebestäm
ningsmetoden) vid parallaxräkning på skjuthord eller 4-8 se]( 
utan parallaxräkning på skjuthord - samt genom större nog 
grannhet och kontinuitet i rörelsckorrektionsbestämningen. 

Baltericmas eldkraft har ökats dels genom att pjäsernas 
:wfyrning icke längre bundits till vissa tidpunkter, som be
stämts av mätintervallerna, dels genom an\Cändandet av den 
fria elden ur~der verlming<;skjutningen i stället för den lagvisa 
elden. 

Snnbbheten i eldöppnandet har ökals dels genom att an
vändbara skjulelement kunna utgå med kort tidsutdräkt, dels 
- vid användande av centralriktanJäggning eller av »central 
häringsmä tning»1 ) - genom att målangiYningen förenJdats. 
Sistn,ämnda anordningar verka även till förbäHr.ande av skj ut
precisionen i sida, i det att parallaxr~ilmingen på skjuthm·d ut
går. H ärigenom blir den indirekta sidriktningen ur noggrann
helssynpunkt nära nog likvärdig med den direJ<ta sidriktningen 
även på korta avstånd. Centralriktanläggningens följvisarsy-

1} Vid central bäring.smätnin,g mätes bäringen med in1strument i 
b:ctteriets (och eldledarem'l) omed:elbara närhet och går bäring-en di
rekt till korrekti-onshordet för sids-ättning_ 
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stem är särskilt lämpligt mot m ål, som i sida röra sig llled 
stor och mycket växlande vinkelhastighet 

Inskjutningsliden har nedbringats dels genom användande 
av batterilag i s.tället för ~ropplag , varav fö,ljer ökade möjlig
heter för eldledaren alt erhålla teckenobservationer i längd, rll'ls 
genom utnyttjande av säkra mållobservalioner i och för pa 
dylika grundad träffpunktsförflyltning, dels genom användande 
av snabhgafflingsfärrfarande. 

Möjlighelerna att underhålla en välriklad verkningsclcl ha 
ökats dels därigenom, att förändringar i målels rörelselill sl<md 
- undangirar .och farländringar - relativt snabbt giva sig 
tillkänna på l'orreklionsborden, dels därigenom, att nämnda in
strument medgiva ett ungefärligt fasts.Lällande av de framför
pull1klsfel, som ·Orsakats av sådana förändringar, och v.ilka fel 
icke få inverka på de eldreglemnde å tgärder.na. Vid til.Uälligt 
avbrott i lägebestämningen äro möjligheterna för eldens forl
sällande uLan avbrott goda, enär extrapolering av skjutelement 
är en enkel pwcedur. 

2. Blanclade meloden. 

Blandade metoden kan användas endast nw:t från pjäserua 
synliga m ål. I. r iktsä ttet dvs direkt såväl höj"d- som si d-· 
riktning - eller II. riktsättet - dvs indirekt höjdriktni ng 
och direkt sidriktning - kan komn11a till användning. I sida 
följes m~let Gavbrutet med siktlinjen, varigenom rörelsekurrck-
1ionsbeslämningen r denna led avser m.ålels förflyttn ing uudl:r 
Pndast sk j uttHlen. Dessa rörelsekorrektioner erhållas icke i'on
tinuerligt. De fastställas nämligc·n före eldöppnandet av eld
ledaren genom bedömning eller mätning och tillrällas d~ircf ler 

genom eldregler::mde å tgärder. 

Enligt AR 1914- 1928 anv~indes blandade met-oden mot så
dana synliga mål, vilkas rörelsetillstånd krävde hastigt bestäm
da slqulelement och hastigt öppnad eld. Två utföringsformer 
av metoden funnos: blandade metoden med korrektionslinjul 
och blandade metoden mer/ korrektionsbord. 
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Vid utföringsformen >>med korreklionslinjab faslsLällde:; 
rörelsekorrektionen i längd av eldledaren enligt rnt,lsvaraude 
,g runder smn i sida. Korrektionslinjalen var nämligen blott en 
räknelinjal, med vars hjälp längdändring adderades till dc 1ned 
15 sek in~ervaller fastställda mätavslånden. På grund härav 
kom ifrågavarande korrektion ej nU vara följsam, varför änd
ringar i m ålels rörelsetillstånd och i skjutliden måste molverkas 
genom eldreglerande åtgärder. 

Yicl utföringsformen >> med korrektionsbord» fastställdes rö
relsekorreklionen i längel medelst korrektionshordet på grund
val av de med 15 sek inLervaller fas,tslällcla mälavslånclcn. 

Enligt SIK 1935- 1941 an~äudes bland,ade metoden »mot 
från pj~iserna synliga m ål, såvida icke för1hållanclena påkalJa 
anv~indande av mätningsmetoden >> . Jämfört med mä tningsme
Loden äger blandade metoden numera icke något företräde i
fråga om snabbhel i skjulelementsbestämning eller eldöppnan
de. Tvärtom erbjuder mälningsmeLoden, tack vare den indi
rekta sidriktningen, fördelen av att m ålangivning till pjäserna 
icke erfordras, varigenom risken för felaldig m åluppfattning 
uteslutes, d~l flera mål uppträda (särskilt under mörker och vid 
d :'\lig sikt eller på stora 2.vstånd). Den indiwkla sidriktningen 
kan Yid cenlralrikt .. 'lnläggning eller central bäringsmätning ver-
1-:a tidshesparande vid eldöppnandet 

Endast en ulför.ingsform, »med korrekli·onsbord», förekom
mer numera. Det nya korrek Lionsbordets fördelar ha fö-rut 
framh<'tllits. Under Ö·vergångstiden, till dess denna eldlednings
materiel blev standardu trustning, nyttjades jämte korrektions
linjalen och det äldre korrektionshordet ett >> utjämningsbord >> 
för utjämnande av mälavsl~mden. 

Enligt AH 19H-1928 verkställdes eldförberedelsen av eld
ledaren på förhand genom berälming av ammunitions- och at
mosfärkorreklioner, gäUande olika delar av batteriets vedmings
·område. lnsJ<julningen utfö-rdes - i regel under avgivande av 
Jropplag - i längd genom gaffelbildning, i sida genom på 1ee-
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kenobservationer grundad träffpunktförfly ltning. Under verk_ 
ningsskjulningen, som ubfördes under fri eld, användes träff
punklsförflytlning. Sådan träffpunMsförfJ vttnin a arun da de si o 

• oJ 'b b 0:) 

på de tre eller fyra första omedelbart på v~a.ra.ndra föJj andc 
skolten, om dessa gåvo sinsemellan samma tecken, och i fort
sältningen på en s,tön·e grupp -- c:a sex skott - för vilken 
procenten minusrskott avsevär t avvek från den beräknade (pro
ren lrcgeln). 

Enligt SIK 1935- 1941 är eldförileredelsen vid blanclade 

metoden densamma som vid m.ätningsmeloden, vilket innebär, 
att å tgärder vidtagits i syfte a lt tillfä<rsäkra eldledningsavdel
ningen de ammunitions- och atmosfärvä,rden, som erfordra:. fö r 
molsvarande kom-ektianers ber;äknande medelst längd- och sid
korrektörer. I sida blir det emellertid endas t fråga om be3yn 
nelselwrrekticmen, enär den bristande följsamheten hos l·örelse
korrektionen i sida icke motiverar följsamhet hos övriga kor
rektioner. 

I fråga om eldgivningssåll och eldreg.ler;ing råder fullsl än 
dig överenss tämmelse med mä tn ingsmetod en utom i vad avser 
sidregleringen, där korrektionernas bristande följ samhet - lik
srom fallet alltid varit -- framtvjngar eldreglerande å tgärder i 
samma m ån som förändringar i målels rörelsetiHslånd inträMa. 
Denna likriktning av skjulreg,lerna innebär en förenklin ,g av 
skjulproblemet för eldledarens del och är, teoretiskt sett, -fu llt 
motiverad, enår i längd koneklionsproblemen äro fullständigt 
lika vid båda skjutmetoderna (samrna eldledningsinslrumenlc
ring). 

Den utformning, som blandade metoden erhållit genom li ll
komsten av korrektionsbord och utnyttjande av längd- och sid
korrektörer, vilka senare instrument förut varit förb eh ållna 
mätningsmeloden, samt genom de reglemecr.1.tari-ska fä<reskrifler
na i SIK 1935-1941 och ARK 1937- 1942, innebär ifråga om 
skjutpreds.ion, uttagande av batteriernas eldkraft, inskjuln,ings
tidens nedhringancle och möjligheterna att underhålla en väl
riktad verkningseld i stort selt samma framsteg, som fö,rul an -
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förts i anslutning till mätningsmeloden. Skjutbmdets använ
dande för parallaxräkning medfö-r ökad valfdhet ifråga om 
mä lslalioner, jämfört med förr, då blandade metoden var hun
den till a nvändande av mälstation i batteriets närhet. Eldob
servationer från oplatser och sammanställning av des,sa obser
vationer medelst observationshord öka metodens anv'ändbarhe t 
på stora skjutavstånd, när observ,ationsförhållmrdena försvåra 
.eldledarens egna observatimrer. Alt blandade n1eLoden i viss 
ulslräckning fått lämna plals för mätningsmetoden även p~t 

korla skjutavstånd, sammanhänger m ed de svårigheter vid 
m åluppf,allningen, som uppstå vid pjäsern1a, då många m ål 
uppträda saJJ.nlidig t. Tack vare den direkta sidriktningen kan 
m an dock vid blandade m etoden räkna med störrre skjulpreci 
s ion på korta skjulavstånd än vid rnätningsmetoden ulan ccn
tralriktanläggning. Skillnaden i pPecision gör sig särskilt gäl
Jande mot smala mål. 

3. Bedömningsmetoden. 

Bedömningsmetoden är en icke mekaniserad skjulmelod, i 
det såväl målläget som rörelsekor:reklionsbestämningen utrönas 
i samband med eldledarens eldreglerande å tgärder. Nu liksom 
förr användes den vid skjutning med 57 mm och 8,4 cm kan•m ·· 
b atterier. Dessutom användes den vid ö~vriga batterier, då pjä
serna kunna rikL"l. direkt, i regel om mål upp!räda på mycket 
n ära h åll och alltid vid skjutning pjäsv,irs. 

skju treglerna ha sedan 1926 icke undergått några väsenl
Ega förä ndringar. På grundval av en omkring 1930 utförd 
)>Utredning rörande de pr!:lldiska och teoretiska förutsättningar
na för effektiv skjutning med h edömningsmetodoo. >> har i 1937 
å rs skjuthandbok inför.ts ett antal exempel, som vid olika rö
relscfall teoretiskt och praktiskt belysa frågan om '"ai av första 
gaffel samt när under verkningsskjutningen uppsrältningsänd
ring ~kall göms och hur stor sådan åndring skall tagas. 

* * 
* 
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Resulla let av utvecklingen av sjä<JmntsarLiller iels materi<' l 
och skjutmetoder sedan 1932 synes kunna sammanfallas sa 
lunda: 

1) skoltvidderna ha ökats genom modernisering av ~ildre 
P.Jaser, genom tillkomsten av nya pjäser med goda ballis ti ska 
egenskaper samt genom förbättrade projeklilkonstruklioner. 

2) skjutprecisionen h ar ökats genom förbättring och full
ständigande av eldledningsinstrumenLer.ingarna och anpassande 
av skjulme toderna härefter samt även genom anskaffning av 
ur ballistisk synpunkt goda pmjeklilkonstruklioner. 

3) Batteriernas effektiva verlmingsområden ha utsträckts 
genom tillkoms ten av lägebeslämningsmateriel, som fyller höga 
krav på mäli1oggrannhet på stora mätavstånd, samt genom ut
veoklande av cldohservati,ons tj änsten och mater,ielen h ärför. 

4) Kor tare inskjutningstid samt stöue eldhastighe t ha er
h :lllits genom ökad mekanisering av skjulmetoderna, genom 
ändamålsenligare langningsanordningar och - vid vissa svåra 
pjäser- även mera mekaniserat ladd- och riktarhete. 

5) Proj ek tilverkan har ökats genom förbättring av pro
jektil- och rö·rkonstruktionerna. 
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Översikt över sjökriget 1942. 
Anförande jämJ.ikt ,.,älkkapets s.tadgar § 31 av Jed atlwotell BeTlhelsson. 

Inledning. 

En stra tegisk Merblick på 1942 uppvisar ett förs ta offensiv
skede på tre huvudfronter: i södra Ryssland, norra Afrika och 
västra Stilla Havet, i vilket skede initiativet överallt låcr på ,.., 
axelmakternas sida. På det västra halvklotet skötos Lvå grip
armar fram mot Främre Orien ten, en på Svarta Havets norra 
strand och en p ~t Medelhavels södra. De r.ika naLurlillgångarna, 
främst km1ske oljan, låset fö,r Medelhavets ö'slra porl och de:n 
södra förbindelsevägen mellan Västmakterna och Ryssl and 
kunna ses som de y tters ta målen. I Fjärran östern g.ic.k den 
japanska ockupationen av Ostindiens rika övärld med lavin 
artad hastighet som en följd av den under december 1941 slm
pade överlägsenheten till sjöss. 

Den japanska framryckningen mot väsler s tannade vid 
Bengaliska Vikens östra strand, och Yid årcls mitt fingo japa
nerna vidkännas elt par bakslag i framryckningen mot ösle1· 
och söder genom sjöslagen vid Midway och i KorallhaveL J 
augusti bö-rjade den alli erade moloffensiv,en med en landstig .. 
ning på Guadalcanal, v.ilken ioke endast s toppade upp den ja ·· 
panska expansionen mot sydost och därm ed omfa ttningen a v 
Australien, utan även skapade et t hot mot de nyerövrade !be
sittningarna i Insulinde. Därmed bands under årets fem sista 
månader de båda motståndarnas stridskraJter i Stilla Havet till 
farvattnen kring Salomonöarna. 
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I Europa lyckades den ryska armen under september Och 
oktober stoppa den tyska framryckningen vid Slalingrad och i 
Kaukasus för att under årets sista månad övergå till en väldig 
vintcroffensiv, vilken kan komma att hota den norra av axelns 
griparmar mot Främre Orienten. 

Den södra skänkeln angreps från två håll genom den 8. 
brittiska armens offensiv från Egypten i slutet av oktober, koll1-
pletterad med den 14 dagar senare genomförda landstigningen i 
Marocko och Algeriet. På den nordafrikanska krigsskådepla tsen 
har läget mot årets slut utvecklat sig till kan1Jpen om Tunis i~n. 

Slulligen ha dc allierade under åre ts sista dagar igångsaLt 
en offensivstöt mot Burma med sannolikt n1ål att på nytt öppna 
den av japanerna avskurna förbindelsevägen till Kina. 

I varje skede av årets stora operationer har sjömaklen spe
lat en dominerande roll. I Stilla Havet ha de japanska ockupa
tionstrupperna förts sj6vägen från ö till 6. Först när den 
amerikanska stillahavsflottan återhämtat sig efter sin knock
out i Pearl Harbor, kunde bladet vända sig till de allierade~ 

förmån. Rammels verksamhet i Nordafrika har varit avhängig 
hans förbindelser över havet. De allierade offensiverna såväl i 
Ryssland som Afrika och Burma ha mrberetts genom omfattan·· 
d~ konvojoperat1oner för uppladdning av ,armeerna till erfor
derlig styrka. Till Island, Storbritannien och · Australien ha 
förts amerikanska trupper och krigsmateriel. Härtill kom
mer den kmnp, som från båda sidor förts mot motståndarens 
försörjning, tonnage och transportsystem. 

Atlanten. 

I ·slaget om Atlanten ha tyskarna under 1942 nästan ute
·slutande använt sina ubåtar, medan övervattens:Lartygen hållits 
tillbaka från oceanerna. Handelskriget ha:r emellertid icl{e 
minskat i intensitet. Nya ubåtstyper med stor aktions·radie ha 
medgivit operationernas utsträckande till allt större avstånd 
från baserna, och tillskottet av ubåtar har ökat. Enligt brittisk 
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]Jerälming skulle omkring 1,000 ub{ttar ha färdigställts i Tysk
land sedan krigsutbrottet. Men även molmedlen ha ökat, och 
.antalet förstörda ubåtar får anses avsevärt, även om den av 
engelsmännen i oktober publicerade siffran 530 sänkta eller 
sJ,adade båtar torde vara tilltagen i överkant. Samtidigt ha 
cOCkså nybyggnaderna av handelsfartyg, särskilt i Förenta sta
tema, tagit sådana proportioner, atl tonnagesänkningarna kun-
11a beräknas komma alt h elt motverkas. Betecknande för ba
lansen mellan sänkningar och nybyggen äro amerikanska upp
,gifter i maj 1941 och nove1nber 19-12. Roosevelt angav sålunda 
vid sitt så kall::tdc brastal i maj 1941, all tyskarna sänkte tre 
gånger så många handeisfarLyg, som de brittiska varven kunde 
:leverera, och mer än dubbelt så många som byggdes i Storbri
.tarmien och USA tillsammans. I en uppgift den 13 november 
1942 uppgavs i dagspressen enligt amerikansk källa, att pro
portionen mellan nybyggnader och sänkningar utgjorde 3: l. 
De amerikanska varven levererade under 1941 sammanlagt om
kring 90 fartyg på tillsammans en miljon ton. Under första 
lnrartalet 1942 levererades i genomsnitt ell fartyg per dag och 
under september var man uppe i 9'3 lastfartyg på närmare en 
miljon ton eller lika mycket som hela året 1941. Vid å:rsskiftet 
levererade amerikanska varv fyra fartyg per dag, och i maj 
1943 beräkna r man nå ett maximum 1ned fem fartyg per dag. 
I november angavs från amerikanskt håll, att man till slutet av 
1943 beräknade ha levererat 24 miljoner ton handelsfartyg. (De 
amerikanska siffrorna äro ton d. w.) Den av tyskarna för 1942 
uppgivna summan tmmagesänkningm· utgör 1,450 fartyg på till
sammans 8,940,000 bruttoton. Av sänkningarna hade cirka 90 °/o 
11tförts av de tyska örlogsfartygen, medan omkring 10 °/o kommo 
på flygvapnets konto. 

Medan de tyska ubåtama under 1941 huvudsakligen opere
rat mot konvoj.vägarna i Norra Atlanten, skedde med USA:s 
inträde i kriget en omgruppering till den amerikanska Atlant
k usten och Karibiska havet. 

Amerikanarna V1oro till en början icke beredda att möta 
Ubåtskriget. Större delen av flottan var bunden i Stil1a Havet. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 52 
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En del av jagarbeståndet h:1dc överlåtits till Storbri tan11ien. 
Dessutom. torde väl amerikanarna knappast ha räknat m ecl en 
sådan utsträckning av de tyska ubåtarnas verksamhet. Följden 
blev, att några konvojer icke anordnades för den omfallande 
kustlrafiken, där råvaror och olja fördes från Syd- och :Mellan
amerika upp till industriområdena i dc norra staterna. Skyd
det inskränktes i början till avpatrullering av handelsvägarna. 
Dc tyska ubåtarna fingo därigenom lämpliga jaktmarker ulan
för USA:s ostkust, och sänkningarna sprungo i höjden. I janu
ari utgjorde sänkningarna i dessa farvalLen enligt tyska upp
aift,er av 43 fartyo- om 302,000 ton eller över 80 °/o av tol::tla b .-h 

tonnagesänkninga1na. I maj kulminerade fartygsfödustema 
utanför USA:s Atlantkust med 125 ,sänkta fartyg om samman
lagt 701,900 ton eller mer än 90 °/o av hela summan s~inkt 

tonnage. 
Motmedlen hade emeller tid konuTlit igång mot årcls mitL. 

Dc brittiska erfarenheterna från de tidigare skedena av slaget 
om Allanten ställdes till de amerikanska marinmyndi.ghe ternas; 
förfogande, och engelsmännen hade nu även genom sin force
rade nybyggnad av fartyg för konvoj- och ubåtsjakttjänst möj
lio-het alt som o-cnlJ"änst för USA:s tidigare tillmötesgående t:> t:> 

ställa britliska och kanadensiska lälla enheter till Förenta Sla-
ternas förfogande. F,rån och med juni sjunka sänkningssiffror-
na också i Västra Atlanten för att i september stanna vid 
215,676 ton eller något över 30 °/o av de totala sänkningarna. 

Huruvida de allt starkare molmedlen voro anledningen, 
eller om densamma närmare var alt söka i att bättre jakl
marker och ädlare villebråd fanns på annat håll, må vara osagt 
- en kombination av båda dessa faktorer får anses sannolik 
så inträdde mot årets mitt en förskjutning av tyngdpunkten i 
de tvska ubåtarnas verksamhetsfält mot kom~ojwuten runt 
God; Hoppsudden. Denna väg utgjorde huvudpulsådern i de 
allierades kommunikationssys~em. Till denna samlades Stor
britanniens förbindelser m~d såväl F11ämre Orienten som In
dien, tillförseln av krigsmatedel till Ryssland (genom han) och 

_senare dc omfattande trupp- ~och materieltrans porter, som er-
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fordrades för uppladdning av den 8. brittiska armen inför den 
i slutet av oktober ing~mgsaUa offensiven mot Rommel. 

Redan i mars hade tyskarna påbörjat sina operationer mot 
den afrikanska konvojrouten. Fyra farlyg om 27,000 brl. sänk
tes denna månad enligt tyska uppgifter. En omgruppering i 
stort av ubåtarna från den nord- och mellanamerikanska till de 
sydafrikanska farvattnen blev tydligt märkbar i september, d ~1 

de tyska r::tpporterna uppgåvo 37 fartyg om 250,000 brt sänk la 
inom det senare området. 

Händelserna i franska Nordafrika. i november medförde på 
nytt en omgruppering av de tyska. ubåtarna till det tredje hu
vudoperationsområdet för året - farvattnen utanför Marocko 
och Algeriet, där verksamheten nu koncentrerades till anfall 
mot de allierade förstärknings- och underhållstransportcrna. 

De långa vägar, som de tyska ubåtarna m{lste tillrygga
lägga för att uppn{l dessa avlägsna opemtionsområden, m åste 
införa en avsevärd dödtid med resultat att antalet ubåtar i aktiv 
tjänst minskat i förhållande till hela ubå tsbeståndet Avstån
det från närmaste baser på franska Atlantkusten till Goda 
Hoppsudden är cirka 6,000 distansminuter, vilket ger vid han
den att de senaste tyska ubåtstyperna torde ha fått ibelydligt 
utökad aktionsradie. Därjämte lära tyskarna nu utnyttja spe
ciella undervaltens-depåfart.vg för frontubåtarnas försö~rjning. 

Atlanten har under 1942 utgjort skådeplatsen för de största 
konvojoperationer, som krigshistorien bevittnat. Amerikanska 
trupper med utrustning och krigsmateriel ha överfö!I"ts till Stor
britannien, Nordirland och Island. Egyptenarmen har tillförts 
de förstärkningar, som erfordrades för Libyenoffensiven. Slut
ligen har den i väldigt format upplagda kombinerade operatio
nen mot franska Nordafrika genomförts som den största ooh 
mest lvsande transport över havet, som väl någonsin utförts . 
över 500 handelsfartyg lastade med trupper, krigsmateriel och 
förnödenheter har under skydd av mer än 350 örlogsfartyg av 
alla slag förts över Atlanten från hamnar i .USA och Storbri
tannien till landstigningsplatser i Marocko och Algeriet med 
förlust av endast ett fartyg. Därefter ha förstärknings- och 



- 788 -

Sjövä~ar.na över Atlanten. 
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underhållstransporter i våg efter våg förts över till Afrika. 
Ubåtar och flyg ha icke lyckals förhindra ].;,onvojernas över
förande, och tillräckliga lämpligt baserade ö,vervatlensfarlyg ha 
icke stått till axelmakternas födagande för ett ingripande. 
Under november steg sänkningskurvan avsevärt, då ett stort 
antal transportfartyg sänktes i nordafrikanska hanmar och 
farvatten av axelns ubåtar och flygplan, men vid årsslutet synas 
de allierade åter bemästra skyddet av unclerhållstransporlerna, 
som nu kontinuerligt anlända från Slorbrilannien till de franska 
kolonierna. Sänkningssiffran för december utgjorde endast 
omkring hälflen av novembersiffran. 

Medelhavet. 

Vid årsskiftet 1941-42 voro axelns stridskrafter i Nord
afrika genom Auchinlecks offensiv trängda tillbaka till Tripo
lilanien. Britterna kontrollerade Medelhavets portar - ett led 
i den stora blockaden mol Europa. J\Ien den ost-västliga vägen 
var i princip stängd av axelns sjö- och flygstridsJuafler i Me
delhavets mitt. Här pågick i skyeld av dessa tillförseln fdn 
Italien till Nordafrika. Medelhavets norra kust från Sardinien 
till Rhodos var i axelmakternas hand, medan britterna genon~ 
ockupationen av Syrien behärskade den östra stranden och där
med oljeledningarna från Iran och Kerkuk. I västra Medel
havet skapade det franska moderlandet och dc franska besitt
ningarna i Nordafrika ett osii.kerhetsmoment Jör båda de krig
förande parterna. Den franska flottan utgjorde den maktfaktor, 
som till framemot ~1rets slut skulle hålla de franska kuststräc
korna ulanför kriget. De ruslade neutrala staterna, Spanien och 
Turkiet, bildade ävenledes vita fläckar inom operationsområdet. 

De strategiska krafllinjer, som korsa varandra i Medelhavel 
- brittiska i ost-västlig och axelns i nord-sydlig riktning -
göra detta havsområde till den strategiska brännpunkt, dit årets 
viktigaste krigshändelser på denna sida av jordklotet kommo 
att koncentreras. Den södra griparmen mot Främre Orienten 
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sköts under årets början fram genonl. en första offens i v utefler 
kusten till trakten av Derna och genom en andra efter mi d
sommar ända fram till El Alameinslällningen. För denna of
fensiv var tillfö,rseln över Medelhavet en förutsättning. Det 
slörsta hotet mol Rammels förbindelser med Ilalien uLgick fr~tn 
Malla, varifrån brittiska lätta sjö- och flygstridskrafter opere
rade mot den nord-sydgående trafiken. En följd härav blev, 
att striderna om ~\!falla konm1o all utgöra elt viktigt komplement 
till fälttåget i Nordafrika. För bdtlerna gällde det att h ålla 
elen vikliga utgångspositionen för .anfallen nlOt axelförbindel
serna or.h för axeln all eliminera delta hot. I samband med 
viktigare förstärkningstransporter till Rommel åtedwmmo våld
samma flygangrepp mol elen brittiska stödjepunkten, vilka re
sulterade i slora flygförlusler, utan alt fästningen dock kunde 
slås ut. Men kravet på dess förstärkande och förseende med 
förnödenheter tvingade ·också engelsmännen till omfattande och 
riskfyllda kmwojoperalioner. Den 22 mars utlöpte en av krys
sare och jagare skyddad brittisk konvoj från Alexandria med 
Malta som mål. Konvojen anfölls av italienska sjö- och flyg
stridskraJter och tyska flygförband, ·och lmder den 23 utvecklade 
sig under h årt väder en hältig sjöstr.id i farvattnet ost Malta. 
Den angripande italienska eskadern utgjordes av ett slagskepp 
och fyra kryssare jämte jagare. Engelsmännen uppge, att 
samtliera handelsfartvcr utom ett nådde Malla. Förlusterna o .. o 
nppgingo sannolikt till en brittisk och en italiensk kryssare 
samt två ilalienska jagare. Den 29 ma<rs lär en stark brittisk 
eskader, bl. a. omfattande två hangarfartyg, ha lämnat Gibral
tar med ostlig kurs. Det kan förmodas alt operationens mfll 
var förstärkning av lVIalla med jaktflyg. 

I milten av juni företogs nästa s!.ora undsållningsexpedi
tion till öfästningen, då en l"onvoj avgick från Gibraltar och 
samtidigt en annan från Alexandri:a. Mot de båda konvoj erna 
insattes starka tysk-italienska flygförband och stora delar av 
den italienska flottan. Den 15 juni anfölls de delar av Gibral
tarkonvojen, som icke tidigare vänt eHer anfall av ubåtar och 
flyg, av en italiensk lätt eskader vid Pantellaria. Alexa11dria-
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.eskadern, som endast VaJ' skyddad av lätta förband, Inötte 
italienska slag~keppsförband och tvangs att vända. Dc fartyg, 
som denna gång n:'tdde Malla, torde icke ha varit Inånga, ocl1 
.de brittiska förlusterna voro avsevärda: en kryssme och sex 
jagare ha erkänts 'av engclsn'1ännen. Den italienska kryssaren 
Trento torpederades ooh sjönk. De tysk-italienska flygförlus
terna voro avsevärda. 

I medio av augusti aVTgick en mycket starkt skyddad konvoj 
från Gibraltar mot Malta. Axeln anföll med starka flygstrids
Juafler och ubåtar, varjämte lälla sjöstridslu'aflcr gingo till 
:SJ OSS. Under operationen sänktes hanga1·fartyget Eagle av en 
ubåt i västra Medelhavet, kryssaren Manchester av tmped eller 
mina i Sicilienkana1en, där italienska torpedbåtar av ny typ 
,gingo till anfall, vidare kryssaren Cairo av ubåt och jagaren 
Foresight av flygLo,rpecl. Britterna uppge sig ha sänkt två u
båtar och nedskjutit 66 axelflygpla11. 

Tillförseln av jaktplan till Malta genom framslötar med 
hangarfartyg från Gibraltar till ett sådant avstånd från ön, att 
flygplanens aktionsradie medgav dem att flygledes nå fram, har 
fortgått, och enbart under mellantiden mellan juni- ooh augus
tikonvojerna Ö•Yerbringades på detta sält 885 jaktplan. 

Betydelsen av att kunna utnyttja den m ånga gånger kortare 
·vägen genom Medelhavet i stället för att :behöva runda Goda 
\foppsudden är tidigare berört. Detta önskemål, kombinerat 
m ed önskvärdheten alt aYlägsna hotet från den södra knip
l ångsskänkeln mot Fränu·e Orienten, torde vara de närmaste 
motiven för den allierade offensiv, som geslallat det Medelhavs
läge, som karakbriserar årsslutet. Även längre gåentle planer 
1mnna nog skymtas bakom den stora operationen. Den 24 ok
tober började elen brittiska offensiven mot El Alamein, och Lvå 
Teckor senare landsattes den första vågen amerikanska rangers 
i Maroclw och Algeriet I samband härmed utspelades strider 
mellan allierade örlogsfartyg och smärre franska sjösiridskraf
ter, som voro förlagda i de nordafrikanska hamnM'na samt dc 
lmstbalterier, som skyddade dessa hamnar. Axelns flygstrids
krafter och ubåtar insattes mot överskeppningarna och de fort-
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satta f6rslärknings- och underh[tllslransporlerna, men dessa 
anfall kunde i viss mån neutraliseras genom de allierades mö j 
ligheter alt framskjula baseringen av ubåtsjakt- och flygför
b~nd ostvart i västra och västvart i östra Medelhavet. 

Axelns första moldrag mot den allierade offensiven blev 
ockupationen a v Tunisien, vilket hade till följd en förkortnin g 
av de egna förbindelselinjerna mellan Sicilien och Afrika. För
stärlmingar kunde hastigare överföras - trupper genom luften 
och tyngre mater-iel sjövägen till dc goda hamnarna Tunis och 
Bizerle - och slaget om Tunisien utvecklades. Mot axelns 
förbindelselin,ier insattes allierade anfall med ubåtar, kryssare 
och jagare, samtidigt som flygstridsJuafLer från baserna i Alge-
riet slogo hårt mol hanu1arna i Ilalien och Tunisien. 

Den franska flolians betydelse i det nya läget i v.ä·slra Me
delhavet hade öJmt. Inför risken al t den genom anslutning till 
de allierade skulle åsl::l.dkomma en för axeln högst ogynnsam 
förskjutning i styrkeförhållandet, sökte tyska trupper den 27 
november att från land taga de till Toulon förlagd::~. örlogsfar 
tygen, vilka då sprängdes och sänktes av sina bes~1ttningar. E LL 
fåtal uhåtar lyckades undkomma, och några fartyg föllo i ty~ 

karnas händer, men den franska flottans huvuddel gick för
lorad för båda de krigfö-rande parterna. De franska örlogsfar
tyg, som voro förlagda till Dakar och Alexandria; ha mat 8rels 
slut ställls till de allierades förfogande. 

Vid ~m;skiflet 19-!2- 4;3 uppvisar det slraLegiska lägel vi d 
lVJedelhavet en tyngdpunklsförskjulning västvart i förhållande 
till vid årets början. P lt den no111a sidan ha tyskarna ockuperat 
den franska JVIedelhavskusten samt Corsica. P å den södra ät· 
Rammel på reträtt mot Tunisi en, vars kust befinner sig i ax el
makternas händer. Axel-ställningen i mellersta delen av opera
tionsområdet är sanlJmanlrängd melLan en >>västfront>>: Touhm
Corsica- Sardinien-Bizerle och en >>Ö,stfronl>>: Tripolis-Sici~ 
l}en. I östra Medelhavet ha axelns förbindelsevägar tryelds 
nordvart. De allierades bassyslem utefter den södra stranden 
bilda en kedja, som medger jaktflyget att operera praktiskt taget 
längs hela den afriJ<anska nordkusten med Malta som stödje-
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punkt i områdets mitt. Möjligheterna för den brittiska fiollan 
att stöta fram mot axelns mittställning har dä1'med ökat. Kon
vojer till Malta framföras också vid årsslutet till synes obe
hindrat, samtidigt som axelns sjöförbindelser utsättas för upp 
repade angrepp av allierade sjö- och flygstridskrafter. 

Vägen genom Medelhavet är emellertid ännu spärrad för 
en mera omfattande allierad trafik. Er6vringen av Tunisien är 
förutsättningen för att helt kunna öppna denna och samtidigt 
ökat hotet mot »fästningen Europas sydfront». Den italienska 
flotL1.n hålles alltjämt tillbaJm - måhända heroende på den 
oljebrist, som måste göra sig alltmer kännbar genom den brit .. 
tiska spärren av Medelhavels portar, måhända också i avsikt 
att hålla den intakt för att insättas, om invasionen mot Europas 
sydkust blir verklighet. 

Stilla Havet. 

Den sjökrigsskådeplals, som under året l 942 uppvisat den 
livligaste utvecklingen, har varit Stilla Havet. (Då första ske
det av krigshändelserna inom detta område varit föremål för 
tidigare redogörelse i tidskriften, lämnas här endast en kort 
översikt av dessa, under det att redogörelsen för 'det senare 
sJ<edet göres mera utförlig). 

Redan vid krigsöppningen i december 1941 hade japanerna 
skapat förutsättningarna för fullföljande av sina nänrnaste 
krigsmål genom att sätta huvuddelen av den amerikanska stil
lahavsflottan ur spelet och sänka de brittiska slagskepp, som 
sänts till förstärkning av sjöstridskrafterna i Fj,ärran östern. 
Följderna av amerikanarnas br,istande beredskap på Hawajl 
och engelsmännens otillräckliga skydd för de från Singapore 
opererande slagskeppen hade omedebart utnyttjats av japaner
na, snm r'edan före den första krigsmånaden landstigit på de 
amerikanska stödjepunkterna Guam och Wake och därmed av
skurit kedjan Ha'vvaji-Filippinerna, vidare intagit Hongkong 
samt börjat stt framträngande mot syd i tre huvudriktningar: 
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på ~lalac1~ahalvön mJOt Singapore; på Luzon (huvudön i Filip
pinerna) mol de an1erikanska baserna kring Manillabukten och 
på Dorneo. Fr :lm ar on av de allierades sjöstridskrafter hade 
möjliggjort landstigningarna, som ieke kunnat f6rhindras av 
de landbaserade flygstridskrafterna eller de för kustskyddet av
sedda trupperna. 

L'nder f6rsta delen av år 1942 fullföljdes med stor snabbhet 
de påbörjade framryelmingarna mot den ostindiska 6världen, 
och de starka brittiska och a111erikanska stödjepunkterna Singa
pore, Cavite-Olangapo och Conegidor föllo, tagna från rygg
sidan. Japanerna synas ha haft full förståelse fö,r betydelsen 
.av alt utnyttja den tidsfrist, som reparationen av USA:s flotta 
måste draga, och påskyndade sill framträngande mot syd, väst 
och sydost. De närmaste krigsmålen l\!unna anses ha varit: 
l) alt genom erövringen av lVlalackahalvön, Filippinerna och 

de Ostindiska öarna dels skapa en barriär kring Sydkine
siska sjön, vilken samtdigt kunde utgöra en språngbräda 
för vidare operationer mot väst oeh syd, dels tillförsäkra 
sig Oslindies rika råvarutillgångar - främst oljan, Japans 
svagaste punkt i ett långvarigt krig; 

2) alt genom erövringen av Burma med ögruppen Andama
nerna komplettera hålverket och språngbrädan mot väster, 
utöka råvarutillgångarna och sist men icke minst avskära 
tillförseln till Kina över Rurmavägen; 

3) all genom offensiven mot sydost fullborda omfattningen av 
Australien och avskära dess förbindelser l1'}ed F6ren1a sta
terna. 
Dessa krigsmål fullföljdes genom en serie av landsLignings

operalioner ,åtföljda av framryckning till lands. På Filippiner
na togs Manilla den 2j1, örlogsbasen Olangapo den 10/1, medan 
öfästningen Conegidor föll först den 7 maj. ön Mindanaos 
erövring var avslulad den 9 maj, 

Den 15 februari kapitulerade Singapore, och redan dagen 
innan började trupper överskeppas till Sumatra, vilka ,den 21 
februari nått fram till Sundasundet mellan Sumatra och Java. 
Den 5 april var Sumatra h elt i japanernas händer. Borneo och 



- 796-

Celebes eröwades under årets två första månader . Under dessQ 
landstigningsopera tioner hade lä lla holländska och amerikanskfl 
sjös lridshafter gått till angrepp mot japanska tran sporler i 
Makassarsundet mellan Borneo och Celebes i slutet av januari. 
Delta första egentliga störningsmomen t mot de japanska trupp
transpor terna åsam_kade japanerna förluster oc·h försenin gar, 
men kunde icke hindra den fullsLändiga ockupationen av Celc
bes, p{t v~rs norra del japaner redan tidigare (ll jl) landsalls. 

I sl utet av fehruar.i kunde redan anfallsvågen rulla vidare 
mot den sydligwste och sis ta vikliga länken i den ostindi ska 
ö.kedjan - det på naturtillgångar så r ika Java. Redan dcss
förir1l1 an hade de ost därom liggande öarr.a Bali och Timor 
oclmperals. Till fö-rsvaret :w Java h ade de allierade sammau
dragit en synnerligen heterogen sjös tyrka, sanunansalt av br it
ti ska, amerikanska och h oll ändska kryssar·e och j agare, under 
befäl av den holländske amiralen Dom·man. Svårigh eten all 
operera med en så brokigt sammansatt, icke saano•vad sjöstyrka 
är påtaglig. När amiral Doorman den 27 feb ruar i gick Lill an 
crrepp mot den överlägsna japanska esJ.;ader, som utgjorde lran
~por lernas fjärrskydd, blev också den allierade sjöstyrkm1 
skingrad och uppriven. Slaget i Javasjön blev en klar japansk 
seger, som öppnade vägen till J ava. Den l mars landslego 
japanerna på tre olika pmukter. De allierade flygstridskrafterna 
voro sannolikt redan uLslagua. Dc kunde i varje fall varken 
skydda örlogsfartygen eller hindra landstigningarna, och de 
infödda trupperna slogos tillbaka och tvingades a lt kap i l u lera 
redan den g mar-:. 

l syctoslli g riktning hade jap3.nerna landstigit på l\'cw Bri
tain och den 22/1 erövrat örlogshasen Rahaul, smn i forl ::ält
ningcn shtlle ko·mma a ll f:'i s lor betydelse som fram skjulen 
oper:llionsbas för vid:ue framträngande m ot sydos t. Den 2:3 
j anuari utfördes bndstigningar p~l norra delen av Salomonö
gruppen och på Nya Guineas nordostkust 

Barriären kring Sydkinesiska sjön var fullbordad, och fram
ryclmin..,·en forts~tle förutom i sydostlig även i västli g r iklning . o 
mot Burma och Bengaliska viken. Redan den 8 mars hade 
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Rangoon, den södra ändpunk ten av den för Kinas krig~an

strängningar livsvikliga Burmavägcn, fallit. Den 23 mars land-' 
slego japanerna i Port Blair på ögruppen Andamanerna, vari
genom elt mot väst framskjutet skydd för Malaekasundet och 
för for l·sa lla sjötransporter mol Bengaliska vikens östra strand 
skap3.des. 

Hote t mot Indien och sjövägen os t Afrika hade f6mn letL 
britterna alt dirigera sjöstridskrafter till delta opera tionsområ
de. Yid en japansk framslöt i Bengaiiska viken, varunder 
hangarfartygsbaserade bombplan gingo Lill anfall mot Ceylon, 
uppstod kontakt mellan de b<1da n1-olslåndarnas sjö- och flyg -
stridskrafter, Yarvid britterna förlorade hangarfartyget Hermes 
och två tunga krvssare. Efter denna japanska framslöt avstan
nade offenslven Lill sjöss mot Indiska Oceanen. Orsaken härtill 
kan h a varit förslärl.;:ningen av de brit ti ska sjöstridskrafterna 
amiral Somerville torde vid denna Lid ha anlänt till farvallnel 
ifr[lga med en slor eskader, omfallande såväl slagskepp som 
hancrarfartyn· J. ämle kryssare och jagare. Anledningen kan b .o 

också ha varit, att de tre amerikanska slagskepp, som skadades 
lindrigast vid anfallet mot Pearl Ha1,bor, v.id tidpunkten ifråga 
åter voro iståndsatta och drogo de japanska strategernas blickar 
mot sydost, där transporterna från USA till Australien kommit 
i gång. Till lands fortsatte den japanska ockupationen av Bur
ma, och längs Bm'J11av;ägen trängde de japanska trupperna in 
i Kina. 

I hörjan av maj hade japanerna ockuperat Salomonöarna 
och elt flertal punkter på nordkusten av Nya Guinea ooh för
beredde satmolikt en ·operation mot den viktiga hanmen Port 
Moresby på Nya Guineas sydostkust - en välbelägen bas för 
angrepp mot den australiska kontinenten. Amerikanarna kun
de nu insätta starkare krafter till motverkan. En första kontakt 
uppstod mellan amerikanska och japanska sjöstridskrafter i 
farvattnet väst om Salomonöarna den 4 maj. Under den 7-8 
maj framf6rdes amerikanska bomb- och torpedplan på hangar
fartyg mot den japanska transportflottans bas i Tulagi på ön 
Florida (sydöstra delen av Salomongruppen). Japanerna Ö·ver-
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raskades, och transportflottan åsamkades så pass allYarliga 
skador, att den sarmolikt planerade operali·onen icke kunde ge
nomföras. Förluster uppstodo på båda sidor, bl. a. sänktes de t 
amerikanska hangarfartyget Lexington av flyglorpeder. Ett 
stort antal flygplan förslördes på båda sidor. striderna ha be
nämnts sjö>Slaget i KorallhaveL 

I bö,rjan av juni fick Japan vidkännas ett nytt bakslag till 
sjöss, då en stölTC transporl på väg mot Midway-ön upptäcktes 
av den amerikamim spaningen och anfölls av flygstridskrafter, 
som framfördes på en hangarfartygsstyrka från Hawaji, samt 
från baserna på Midway. Under striderna sänkles minst ell 
japanskt hangarfartyg, varjämte flygplansförlusterna på båda 
sidor voro stora, men strategiskt sett var Midwayslaget av vida 
större betydelse. Amerikanarna hade nämligen vid denna tid
punkt synbarligen lyckats på nytt uppbringa sin styrka till sjöss 
tillräckligt för att japanernas blixtframryckning skulle kunna 
stoppas. Efter denna tidpunkt ha japanerna fr.am till årets slu t 
endast haft vissa framg~mgar under sekundära landstignings
operationer i norr på ögruppen Aleuterna, där de lyckats få 
fast fot p:'t hl. a. ön Kiska inom ögruppens västliga del. 

De i Pearl Harbor skadade örlogsfartygens reparationer 
framskredo, samtidigt som nybyggda fartyg sattes i tjänst. 
Uppladdningen av Australien med allierade trupper fortsatte . 
och i början av augusti voro de allierade tillräckligt starka att 
icke endast hålla japanerna slången ulan även börja en mot
offensiv, som i första hand dktade sig mot det flail!khot mot de 
amerikanska transportvägarna, som bildades av de japanska 
baserna på sydöstra delen av Salomongruppen. Därmed upp 
rullades den kamp om Salomonöarna, som karakteriserat krigs 
händelserna under årets senare del, varunder en serie av land
stigningsoperationer och motåtgärder mot dessa utv,eoklat sig 
från båda parternas sida inom ett operationsområde, vars ut
sträckning icke mycket överstiger Östersjön med Bottniska viken. 

Medan japanerna under juli engagerat sig j en operation 
mot Nya Guinea, vilken ställde stora krav på både stridskrafter 
av olika slag och flytande transportmedel, lyokades amerika-

- ! 
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Farva:ttnet kring Saliomo.nöarn·a. 
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narn::t överra~kande landsätta truppe;· på öama Guadalcanal och 
Florida samt vissa smärre öar i syö,stra delen av Salonron
gruppen. Landstigningen ägde rum under den 7- 9 augusti. 
Då rapport ingått om företaget, ~ändes japanska kryssare och 
jagare för att söka hindra detsamma. Härvid uppstod clet 
f örs ta slaget om Salomonöarna. 

De allierade örlogsfartygen, som skyddade den pågående 
landstigningen, angrcpos överraskande uudea· natten lill den 
nionde augusti i sunden på båda sidor om Sawoön, där bemk
ningen var anordnad. Förlusterna på allierad sida blevo sv~lra. 
Tre ::tmerikanska och en australisk kryssare sänktes medan ja
panerna erkänna, att två av deras kryssare skadats. Till priset 
av dessa förlusler lyckades emellertid de allierade örlogsfarty
gen lö,sa uppgiften och hindra japanerna alt angripa transport
fartygen och de landstigande trupperna. Dessa kunde sedan 
under augusti tränga undan japanerna och erövra örlogs- och 
sjöflygbasen Tulagi på Flmidacön samt elt landflygfält på Gua

. dalcan al, sedermera döpt till Hendersonaerodron1'en. Dessa b a-
ser skulle under de följande striderna komma att få stor be
tydelse. Den japanska framryckningen mot sydos t var härmed 
också för första gången under kriget hejdad. 

Under den närmaste tiden följde smärre lmsthärjningsope
r::ttioner från japansk sida med jagare, ubåtar och flygstrids-· 
krafter mot dc amerikanska trupperna. Samtidigt förbereddes 
på båda sidor överförande av förstärkningar till Guadalcana1. 
Natten mellan den 23 och 24 augusti utför,de japanska jagare 
ett häftigt bombardeman av de amerikanska ställningarna på 
ön. Under den 23 och 24 anföUo japanska flygstridskrafter, 
och samtidigt närmade sig japanernas transportfartyg under 
skydd av kryssare och jagare. Huvudstyrkan opererade som 
fjärrstöd.. Ä ven allierade huvudkrafter h ade styrt mot ögrup
pen - möjligen som skydd för en samtidig amerikansk tran-
sport. Under den 24 uppnåddes kontakt mellan de båda sjö•

·styrkornas fly g, som anföll motståndal1llas transport- ooh krigs
fartyg. Därmed utvecklade sig det anclra slaget om Salomon
.öarna. Uppgiften om detta äro ännu mycket ofullständiga, men 
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man torde kunna draga slutsatsen, att den japanska undsätt
ningen i stort sett misslyckats. Förlusterna i örlogsfartyg in
skränkte sig till en jagare på vardera sidan, vm·till kommo en 
del skador. 

Hela september fortsatte fö,rstäl:knings- och underhållstran
sporter i mindre skala på båda sidor. Motverkan inslzränkte sig 
till anfall med flyg och ubåtar samt lätta övervattensfar tyg. 
Amerikanarna erkänna, att hangarfartyget vVasp den 1 sep 
tember sänktes av en ubåt under eslwrtering av en konvoj 1 
dessa farvatten. I början av oktober blev japanernas verksam
het livligare. En avsevärd styrka kw1de härunder överföras. 
utan att det landbaserade amerikanska flyget och de kvarläm
nade relativt svaga sjöstridskrafterna kunde förhindra land
sättningarna, vilka huvudsakligen torde ha utförts under mör
ker. Strider uppstodo härvid främst mellan lätta sjöstridskraf
ter. Sålunda uppge sig amerikanarna under natten den 11-1 2 
oktober ha sänkt icke mindre än 4 kryssare och 4 jagare. Un
der perioden 25 augusti-25 oktober erkänna japanerna för 
lusten av två kryssare och två jaga-re. Amerikanska flottan 
förlorade förutom Wasp ett par jagare. 

Den 24 oktober lämnade viceamiral Ghormley befälet över 
stridskrafterna i Stilla Havet och efterträddes av viceamiral 
Halsey. Det kan förmodas, att den allierade flottans otillräck
liga motverkan mot de japanska transporterna varit anlednin
gen till befälsskiftet Från denna tidpunkt inträder också en 
avgjort större aktivitet till sjöss på allierad sida. 

Efter det andra sjösiaget ha de båda flottornas huvudstyr
kor sannolikt återgått till sina tillbakadragna baser för repara
tioner. I slutet av oktober voro nya stora transportflottor sam
mandragna till Hougainville och Rabaul. Den amerikanska 
flottan sattes nu in i avsikt att uppriva dessa japanska tran
sporter samt för att stöda garnisonen på Guadalc.anal. Japa
nerna stötte fram mot farvattnet ost om Salomonö•arna med en· 
sjöstyrka omfattande flera slagskepp och hangarfarty1g förutom 
kryssare och jagare. Kontakt uppnåddes även denna gång först 
mellan de båda sidornas hangarfartygsbaserade flyg och mot-
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ståndarens stridsfartyg, och det tredje slaget om ögruppen ut
vecklade sig, av japanerna även benämJUl »sjö·slaget i södra 
Stilla Hav·et». Det förefaller icke uteslutet, att en artilleristrid 
mellan huvudstyrkorna fäolj t på de föorsta flygangreppen. Dc 
huvudsakligaste s tri elshändelserna utspelades i farvattnet nord 
om S:a Cruzöarna. Ett a111erikanskt hangarfartyg och en jagare 
förlorades. Japanerna erk~1nna inga fö·rlusler av örlogsfartyg. 
men vidgå sk.:'ldor på två hangarfartyg sa1nt förlust av 40 
flygplan. 

Den japanska transportfloHan vid Rabaul och Bougainville
områdel hade emellertid icke upprivits. Två veckor senare ut
löpte den från samlingsplatserna och styrde under skydd av 
starka sjöstridskrafter mot Guadalcanal. Nätterna voro vid 
denna tid mörka utan måne. Tidpunkten torde ha valts för att 
undvika anfall från de på Guadalcanal baserade flygstridskraf
terna. Amerikanarna, som genom sin flygspaning konstaterat 
den japanska invasionsarmadans anmarsch, gingo till angrepp. 
Det fjärde slaget om Salomonöarna, som härvid uppstod under 
den 12-15 november, karal,Lär.iserades av en offensiv taktik 
från amerikansk sida med sjö- och flygstridskrafter iJUsalta J 
väl avvägd växelverkan. Under mörker gingo artiUeri- och 
torpedfartyg till hänsynslösa anfall, som drevos in på korta 
avstånd. Amerikanska kryssare lära till och med ha. brutit sig 
in i den japanska fonneringen. Flyget fullföljde anfallen un
der dager. Japanerna erkänna för första gången förluslen av 
elt slagskepp och dessutom av en kryssare och tre jagare, var
jämte ett slagskepp och sju transporlfartyg uppges ha blivit 
svårt skadade. 40 japanska flygplan gingo förlorade. På ame
rikansk sida vidgår man förlusten av två lätta kryssare och sex 
jagare. Samtidigt uppge amerikanarna emellertid, att det stra
tegiska målet vunnits genom att det omfattande japanska för
söket att undsätta Guadalcanal misslyckats. 

Natten till den 30 november eller 1 december (uppgifterna 
skilja sig i kommunikeerna från Washington och Tokio) avslog 
en amerikansk eskader, som uppges ha omfattat ett slagskepp, 
fyra kryssare och tio jagare, ett nytt japanskt landstigningsfäor-
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sök vid Lunga på nordvästra stranden av Guadalcanal. Dc 
japanska transportfartygen skyddades synbarligen endast av 
lätta sjöstridskrafter. Mellan des,sa och den amerikanska sjö
styrkan uppstod en häflig nattslrid, varvid japanerna måste 
avbryta sitt försök alt ilandföra trupperna. En del transport
fartyg sänkles enligt rapporler från ·washington. Som vanligt 
skilja sig båda parternas uppgiftm· om sänkta fartyg avsevärt. 
De erkända förlusterna av örlogsfartyg utgöras på an1erikansk 
sida av en kryssare, på japansk. av en jagare. 

Läget i de australiska fanattnen vid årsskiftet .är, alt ame
rikanarna alltjämt hålla sina ställningar på de sydöstra öama 
i Salomongruppen med de viktiga baserna Tulago och Hender 
sonaerodromen. Samtidigt härmed pågår offensiven på Nya 
Guinea för att frånhända japanerna deras brohuvuden på kust
remsan kring Buna. Den fortsatta utvecklingen i Stilla Havet 
blir i hög grad avhängig av de båda motståndarnas möjligheter 
att ersätta de lidna förlusterna Lill sjö,ss. Lyokas de allierade 
icke endast hålla sina positioner, utan även med sydöstra delen 
av Salomonöarna som utgångspunkt börja en mot väster riktad 
offensiv, kommer denna att binda huvuddelen av japanernas 
sjöstridskrafter. Trycket avlaslas därmed bl. a. från Indiska 
Oceanen, och den brittiska offensiven för att på nytt . öppna 
Burmavägen kan då underlättas - något som i sin tur kan 
komma att återverka på krigshändelserna i Kina. 

Nordsjön, Kanalen och Norra Ishavet. 

De allierades krigföring har i de nord- och v.ästeuropeis,ka 
farvattnen dels varit inriktad på tillförseln av krigsmateriel till 
Sovjetunionen, dels på angrepp mot det tyska transportväsendet 
och dels på ett antal commandoraider mot de av tyskarna odm
perade kustområdena. De tyslut sjökrigsopemtionerna ha gålt 
ut på att skydda den egna kmttrafiken och att avskära förbin
delsen melLan Ryssland och dess allierade. Det stö,rsta intresset 
har knutits till de omfattande ,j,sihavskon\'ojetna och anfallen 
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mot dessa. Under vintern 1941-42 nådde alla konvojerna enligt 

en av Churchill lämnad uppgift sill mål ulan förluster. Tidig t 

på våren 1942 började tyskarna emellertid att lwncenLrera flyg~ 
stridskrafter, ubåtar och jagare till Nordnmgc. Den 12 februan 

genomfö.rdes en omgruppering av de tunga tysk~ stridskrafter

nas huvuddel från den fr::tnska Atlantkusten t1ll norska och 

öslersjöh._qmnar. Avsikten hä1'med var med slörsta sannolikhet 

att öka hotet mot ishavskonvojern::t. 
De tyska slagskeppen Scharnhorst och Gneisenau samt den 

tunga kryssaren Prinz Eugen hade sedan början av 1941 varit 

baserade på Brest och där utsalls för oavbrutna brittiska bomb

anfall från baser, vilkas avstånd från målet var ungefär lika 

stort som mellan tyska kmten och Karlskrona eller mellan 

Dagö och stodillolms skärgård. S::tmmanlagt hade utförts 5,29~ 
anfall och 4,000 ton bomber fällts mot de tyska fartygen. Vid 

upprepade tillfällen uppgåvo engelsmännen, alt fartygen er

hållit fullträffar av tyngsta bomber. Det sista anfallet insattes 

den 11 februari på kvällen, samtidigt som fartygen lade ut från 

hamnen. Trots denna anfallsverksamhet kunde de den 12 feb

ruari med hög fart förflytta sig .genom Engelska Kanalen och 

på kvällen inlö·pa i Helgolandshukten. Under förflyttningen 

hade 600 brittiska flygplan samt jagare och motort?rpedbåtar 

gått till anfall, varjämte de tunga ballericrna vid Dover tagit 

fartygen under eld. Tyskarna hade haft att välja mellan den 

läncrre vä.gen runt Storbritannien, där strid med brittiska Home 

Fle~t måste förutsättas, och den kortare genom Kanalen, där 

det brittiska flgets hela styrka må,ste pårälmas insatt från de 

närbelägna baserna. Man tog risken alt m.öta det fientliga fly

<1'et före den brittiska flottan. Härtill har givetvis bidragit 

~1ÖJ.li crhe ten alt avse effektiv bevakning med såväl lätta SJ O-

"' stridskrafter som jaktflyg vid förflyttningen genom Kanalen. 
Det hot, som de brittiska ishavskonvojerna nu kom att ut

sättas för, framtvingade mycket starka skyddsstyrkor. Home 

Fleets modernaste slagskepp, j-ämte hangarfartyg, kryssare, ja

crare och minsvepare måste insättas. Engelsmännen uppge, att 

:n på hösten genomföl'd konvoj skyddades av icke mindre än 

-807-

77 örlogsfartyg. Den 11 november uppgav Churchlil, alt 19 

konvojer hade förts över till den ryska Ishavskuslen. Många 

av dessa hade utsatts för allvarliga föduster. De mörka hö,st

-och vinternätterna gåvo engelsmännen fördelen av att flyg och 

ubåtar fingo mindre anfallsmöjl.ighcter, men samtidigt pressade 

isen under vinte1·n konvojvägarna närmare de tyska baserna i 

Nordnorge, varjämte Arkangelsk under den kallaste årsliden 

icke kunde utnyttjas son1J urlaslningshamn. Murn1ansk måste 

·då tagas i anspråk, och dess närhet till de tysk-finska flygha

serna medförde större risker för anfall även under pågående 

urlastning. 

Ä ven från allierad sida ha anfall mot såväl tyska konvojer 

utefter den finsk-norska Ishavskusten som mot de tyska sjö

-stridskrafter, som opererade i norska farvalten insatts. Från 

allierat håll har uppgivits, att slagskepp och kryssare härvid 

träffats av torpeder. Den 17 maj utsattes Prinz Eugen utanför 

norska kusten för anfall av 40--50 brittiska bomb- ooh torped

plan, av vilka cirka 50 °/o skötos ned. Engelsmännen uppge, att 

kryssaren träffades av två torpeder, medan fartyget enligt tysk 

uppgift varken erhöll någon torped- eller bomblräff. 

Att verksamheten fmifarande pågå,r i polarnattens mörker 

bevisas av det vid årsskifte t ingångna meddelandet om en strid 

.mellan brittiska sjöstridskrafter och tyska kryssare och jagare 

i farvattnen nord om Norge. 

Sjövägen utefter Nordsjökusten har fått ökad betydelse ge

nom dc rubbningar i det hårt anstnängda tyska inre konnnuni

·kationsväsendet, som de brittiska bombanfallen mot Västeuro

pa måste medföra. Mot denna route ha engelsmännen insatt 

.anfall med lätta sjöstridsin-after och flyg samt igångsatt ett 

intensivt minkrig. Ett flertal smärre sjöstrider ha utspelats 

mellan de angripande brittiska sjö·skidskrafterna och de tyska 

bevalmings- och eskortfartygen. Minerringsverksamheten har 

framtvingat en omfattande sveptjänst. Skyddet av denna kust

trafik har på så sätt koll11ll1.it att bi~da ett stort antal lätta far

tyg och flygplan. 
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Den ]]JOrra tillförselv,ägen till Sovjetunionen. 
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Ett antal s. k. wnm1andoraider, ha under året företagits il 
form av kusthärjningar eller kombinerade operationer i 1nindre 
skala. Vid årsskiftet utfördes tre dylika företag mot Lofoten 
och Vågsöy. Natten 28-29 mars anfölls ubå tsbasen i S:t 
Nazaire. I medio av april gjordes en commandoraid mot 
Boulogne och den 19 augusti kom. slutligen den största och mest 
bekanta, Diepperaiden, till utförande. Syftet med dessa förelag 
kan ha varit rekognoscering av styrkan hos kustförsvaret på 
olika platser, att binda stridskrafter för försvaret av hela den 
europeiska Västkusten genom invasionshot och slutligen lokal 
skadegö•relse. Diepperaiden var upplagd i betydligt större sl<ala 
än de övriga, och anses på tyskt h åll ha utgjort ett fö['Sök att 
skapa ett brohuvud för upprullande av det franska kustförsvaret 
och därmed skapa ett utgångsläge för invasion på kontinenten. 
Om de först landsatta trupperna verkligen lyckats taga och 
hålla kuststräckan kring Dieppe och hamnen, förefaller det icke 
osannolikt, att förberedelser voro träffade att fullfölja operatio
nen. Det äl' annars troligt, all raiden hade som främsta mål 
att avleda uppmärksamheten från den större operation mot 
franska Nordafrika, som vid denna tid för.bei'eddes. 

Östersjön och Svarta Havet. 

I Östersjön hade den tyska och fi111ska offensiven under 1941 
undanryckt den ryska flottan dess framskjutna bassystem i de 
baltiska staterna och Hangö. Vid årsskiftet 1941-42 låg öster
sjöflottans samtliga enheter infrusna i Leningrad och Kronstadt. 
För att hindra vidare verksamhet hade omfattande bomhanfall 
utfö>Tts mot de stillaliggande fartygen under december 1941, och 
före islossningen förctogos nya bombangrepp i april, i avsikr 
att förlama sjökrigsverksamheten under den kommande som
maren. Vid maj månads .ingång konstaterade Berlin, att Öster
sjön utom dess nordöstra del ej längre behövde betraktas som 
operationsområde. 

I juni kunde emellertid en viss aktivitet ånyo spåras i inre 
delen av Finska Viken. Frå11 finskt håll rapporterades sänk-
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ningar av ry~ka ubåtar, som sökt bryta sig igenmn minfälten. 
Den 19 juni följde så tm-pederingen av danska ångaren Orion 
nära Gotland, och den 22 i samma månad sänktes Ada Gorihon 
på svenskt vatten ulanför Öland. Ubåtsverksamheten mot den 
svenska sjMarten fortsatte under juli. Den l juli anfölls Galeon 
utanför Västervik, men torpeden missade sitt mål liksom vid 
ett angrepp mot en s,vensk eskort den 6 i farvattnet mellan 
Landsort och Hävringe. Den 8 sänkles tyska Otto Cord på 
internationellt vallen utanför Blekinge och sanuna dag en tysk 
motorskonare ulanför Hävringe. Den 9 torpederades den nord
gående ångaren Margareta ulanför Arkösund, ooh den 11 sänk
tes G11ängesbergsibolagets Luleå i eskort ulanför Västervik. De 
upprepade neutralitetskränkningarna fömnledde förutom diplo
matisk verksamhet en intensifierad eskort- och patrulltjänst av 
svenska flottan utanför ostkusten och i farvattnet mellan Gol
Jand och fastlandet. Vid olika tillfällen ulfö,rdes sjunkbomb
anfall mot angrip~nde ubåtar. Sedan den malmlaslade Lilje
walch i augusti sänkts utanfö,r Västervik, utlades dessutom etl 
minfält inom och i anslutning till det svenska t.en:itorialvaltnet 
mellan trakten av Arkö och Ölands Norra Udde till skydd för 
~den längs ostkusten gående sjötrafiken. Efter denna tidpunkt 
skedde inga anfall mot de av svenska sjö!Stridskrafter skyddade 
handelsfartygen på svenskt vatten. Däremot förekomma anfall 
mot tyska och finska fartyg i södra Östersjön, Ålands hav och 
Bottniska Viken. 

Finska och tyska sjöstridskrafter bedrevo jakt på dc ryska 
ubåtarna, särskilt i Finska Viken. Den 15 september uppgavs 
'26 ryska ub tttar sänkta i östm·sjön med Finska Viken. Den 23 
Dktober sänktes ytterligare två under ulbrytnng, och två sänktes 
under oktober i Ålands hav. :Mot årsslutet har ubåtsverksam
heten upphört som en naturlig följd av isläggningen i bas
området. 

I anslutning till det ryska ubåtskriget ha engelsmännen ut
fört flygminering inom södra Östersjön och Öresund, för vilken 
krigföring även svenska fartyg fallit offer. Den brittisk-ryska 
sjöJ\.rigför.ingen har synbarligen haft det dubbla syftet att för-
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svåra tillförseln av svensk malm till Tyskland och a tt nöta på 
det tyska tonnaget. 

I Svarta Havet har dr,n ryska floHan genom det forisatta 
tyska framträngandel till lands berövats sina viktigaste baser 
och hänvisals till havsområdets östra del. Den ryska Svarta 
Havs-flottan har visat större aktivitet än östersjöfloilan. Mot
standarnas sjöstridskrafter ha här ocl<så varit avgjort svagare. 
Angrepp ha förekommit mot tysk-n.unänska konvojer. Vidare 
ha de ryska örlogsfartygen deltagit i landsligningsoperationer. 
Axelmakternas sjöstridskrafter ha huvudsakligen avsetts för 
skydd av trafiken inom västra Svarta Havet. 



-812-

Förteckning 

å 

under Liden 1-31 december 1942 nyinkomna böcker 
marinstabens bibliotek. 

Förf:ns namn 

Rekvi.si tion.sl ag 

Erharcllt, Sven W. 

Hardy, A. O. 
Scllimi·dt, Alfned E. 

M.o nr 380/1942. 

• T ahrhuch der 
Thorarinmon, Sigurclur. 

Rik.sgälcliS•korutoret 

Danmark. OrJ,ogsvaerftet 

Bokens titel 

Bered.skapsförf,oganiCleiag, rekvi,si-
tionsförorclning (Rekv I} U p p}_ 
19-!2. Sthlm 1·942. 

Krig,serfarenhe t o. trupputbilclming. 
En bok för .soldater. Uppl. 3. 
Sthlm 1942'. 

World .shipping. Sthlm 1'942. 
Un~S:ere Hallicl.ebmarine. Ihre Au.E

gaben, ihr.e Flo•tte und ihre }<'ah
rem;]eute. Sthl:m 19·42. 

Föt'del.nin•r,'19bok för ubåtar typ UL 
Sthlm 119412. 

Utka,S't till a-nvisningar för u tbilcl
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Der deutschen Krieg1;;marine 19-12 . 
Det ockuperade lslami. (Vär1ck;poli-

tike:w:; clag.sfl'åg1or 7). Sthlm .1•94.2. 
Ar,; bok Ärg. 22 (1911/42). iSthlrn 194,2. 
Ara - Fä:demeLSland·. Hfors 19.J2 .. 
Skibbygning och Maskin1ev ruesen ved 
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19-12. 

Förf:ns namn 

\Vachtmei.ster, A. 

Kreb.s, I-I. K. 
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Bokens titel 
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SjökriglSIS!lwlan. Korr. uppl. 
Sthlm 1942. 

Laer1ebog i Verden.skrigems Sekrig.s
histori•e. U dar b. til Brug ved 
Unelervisningen paa Kade1:.sko.len. 
1-3 & Kartor. IIhvn H~27-1.939. 
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Jahrbuch der deutschen Kriegsmarine 1941. Leipzig 1942. 
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Sthlm 1942. 
K a r l g r e n, A n t O· n, Stalin. Sthlm 1942. 
+ Föreningl.'n Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Ansbok 1941. 
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Tmnsactions of the Institution o[ Naval Architt'cts. Vol. 83. 

Lonclton 194.2. 
Sveriges föl'svar enligt 1942 års femårsplan. Sthlm 19!2. 
Kungl. Fortifikationens historia. IV: 11. Sthlm 1942. 
li' o r e s t e r, C. S., Fregatten Delaware. Sthlm 19.42. 
Ström g r e n, B e n• g t, Universums utforskning. :Sthlm 1942. 
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v ·O n W e rl e l-B e r n c1 t, DeutschlaiHl im Kamp f. Duhbelhf 49/.50-
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Sthlm 1W2. 
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