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Utdrag ur årsberättelse i sjökrigskonst 
och sjökrigshistoria år 1940. 

Avgiven vid KÖMS:s högtidssammanträde den Hi november 1940 
av ledamoten, kaptenen vid flottan C. A. Beskow. 

(Forts. från häft. 1/41. sid. 32.) 

5. Handelskriget. 

De allierades blockad av Tyskland liksom. den tyska bloc
kaden av England hade redan under 1939 blivit successivt 
skärpt. Sedan engelsmännen i slutet på december 1939 utlagt 
sin mortmincring längs Storbritanniens hela ostkust, blevo 
framgårigarna mindre för de tyska blockadvapnen utanför de 
engelska ostkusthamnarna. I gengäld skärptes handelskrig
föringen ytterligare, fastän nu på betydligt längre avstånd från 
de brittiska kustarna, och kom huvudsakligen att drabba den 
neutrala sjöfart en. På nyåret började sålunda tyska ubåtar 
och flygplan att utan föregående varning sänka neutrala han
delsfartyg: Intet avseende fästes vid om faTtygen voro på väg 
till eller från krigförande länder eller om dc gingo i trafik 
mellan neutrala länder, och e j heller om fartygen voro lastade 
eller gin:go i barlast. 

Redan på e tt tidigt st~dium hade väslinakterna organise-· 
rat ett konvojsystem för skyddet - av egen och den neutrala 
sjöfart, som bedrevs på Storbritannien. Regelbunden konvo
jering anordna-des sålunda mellan bl. a. norska kusten utan 
för Bergen och skotska kusten. Så läng·e ännu internationell 
rätt tillämpades i praktiken, fuimo konvojerna Tinga anslut
ning från den neutrala sjöfarten, men i takt ined sjöharidels
krigets allt hänsynslösare skärpningar tvingades även neu-

Tidskrift i Sjöväsendet. 7 
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trala fartyg att använda sig av det skydd , som konvoje.rna otvi 

velaktigt erbjuda. Konvojerna hava på så sätt kommit ti ll 

allt vidsträcktare användning och engelsmänn en h ava icke en :-. 

dragit sig för a tt leda ±'Tam sina konvojer genom Engelska k a 

nalen , där de e j blott kunnat utsättas för de vanliga anfall ~ 
medlen utan även för direkt beskjutning från de å södra k a

nalkusten uppställda tyska, lång'Skjutande batterierna och fö r 

anfall av p å denna kust baser a de motortorpedbå tar. 
skyddsstyrkans samman sättning och gruppering inom 

konvoj synes ske efter två system, varav det ena tillämpa . 

utanför och det andra inom. kustfarvattnen . 
I förra fallet sammansättes den av kryssare, jagarl' , ubåta t 

och flygplan·. För skydd ·av en konvo j om ett 30-tal fartyg kun 

na sålunda vara avdelade två kryssare, fem stora jagare, en a tY;1 

ubåtar samt några flygplan . Handelsfar tygen fnung~t på flera 

kolonner i linje än antalet fartyg i varje k olonn. Kryssarna 

äro grupperade i tät och kö, jagarna på sidorna och ubå tarnr1 

utanför jagarna. Marschfarten är 7-·8 knop. Signalerin s 

sker med signalflaggor ·ell er morse lampor (dag- och nalt- ) · 

Vid anfall bibehålla handelsfartygen formering, kurs och fart. 

I senare fallet utgöres skyddsstyrkan av ett m ed hänsyn 

till antalet handelsfartyg varierande antal ·armerade trå lar 

och andra mii1dre fartyg , flygplan och bogserade spärrballong

fartyg. Där konvojerna skola gå fram längs kusten sker detta 

så nära densamma som möjligt för alt utnyttja s trandförsva -

rets luftvärn. 
Sänkningsprocenten inom konvo jerna har genom dessa 

skyddsåtgärder hållit sig förhällandevis låg, trots att mycket 

allvarliga svårigheter tidvis varit för handen , då det gällt at t 

ställa erforderligt antal lätta fartyg , fTämst jagare, till förfo

crande för konvojering. Här hava därför de femtio gamla . 

~merikanska jagarna fyllt ett stort behov. Ännu i juli månact 

kunde marinminister Alexander med stor optimism framhålla 

konvojsystemets säkerhet och angav dittills timade förluster 

av handelsfartyg i konvoj till endast 1,4 promille. 
T yskland föPklarade den 18 augusti farvattnen kring Stor 

britannien och Irland för spänade. Alla far tyg , som passerade 
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in i den särskilt angivna spärrzonen, så gott som helt överens

stämmande med den tidigare amerikanska riskzonen, riskera· 

de att bliva sänkta utan varning. Konvojerna blevo härigenom 

det praktiskt taget enda sätt p å vilket handelsfartyg överhu

vudtaget kunde fram.gå i brittiska farvatten, men samtidigt 

även dc ~nda mål , som tyskarna hade att anfalla till sjöss i för 

sörjningskriget mot E ngland. För att n å större resultat vid an

fallen på konvojeran hava tyskarna, vid sidan av de ständigt 

pågående anfalle111 av enskilda ubåtar och flygplan, lyck ats 

etablera sådan samverkan mellan ubå tar, flygstridskrafter och 

motortorpedbåtar att dessa vid några tillfällen kunnat samti

digt sätt as in till anfall , riva upp konvojerna och flstadkomma 

förhållandevis stora förlu ster. 

Något avgÖ'r ande avbräck i den brittiska försörjningen 

genom sånkning av handelsfartygs tonnage kan cm.ellertid än 

nu icke sk önjas. En aldrig sinande ström_ av konvojer löper 

ut och in i de engelsk a hamnarna, främst på västkusten. Det 

förefaller därför icke o troligt, att den parallellt m ed handels

kligföringen till sjöss bedrivna bekämpningen genom flyg . 

stridskrafter a v hamnarna med dockor, lossnings- och last

ningsanordningar, m agasinsbyggnader m . m ., liksom av kom

munikationslederna inne i landet, ska ll så sm åningom föra 

fram till -ett sådant avbräck. Kunna fartygen icke lossa och 

lasta och kunna varorna icke forslas undan och distribueras , 

uppstå r nämligen e tt kaos i den inre försörjningen, som k an 

leda till samma resulta t , som en effektiv avspärrning till sjöss. 

Krigföringen m ot sjöfarten bedrives em eller tid icke blott 

i de brittiska hemfarvattnen. Nu liksom under föregående 

världskrig husera tyska hjälpkryssare på världshaven. Rappor

ter hava sålunda ingå tt om sänkningar av handelsfartyg i far

vattnen ända borta vid Nya Zeeland. 

Genom Tysklands ockupe ring av Norge, Danmark, Hol

land och Belgien samt genom av de krigförande vidtagna 

spärråtgärder till sjöss , har all sjöhandel p å England från 

nämnda länder liksom från östersjöländerna blivit stoppad . 

Likaledes hava praktiskt taget alla sjöförbindelser mellan ös

tersjölän derna och världshaven avskurits. Av nyssnämnda 
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skäl uppkomna svårighcte.r för bl. a. svensk sjöfart, framg å 

av kartskisserna, bil. 3-4 (häfte 12/1940, sid. 706) · 

Omfattningen av intill den 1 septemb~· 1940 sänkt han 

delstonnacre liksom även förlustorsakerna 1 d e fall dessa kun-
o ' d . o l 

nat fastställas, framgår av bil. 7. Till och me maJ manac 

torde uppgifterna vara att anse såsom tillförlitliga, .med~.n 

o d s sr'ffr·or· f'a' l)etr·aktas med reservatiOn for sonunannana erna . 

felaktigheter, som måste uppstå då de krigförande lämn~ s~v~~~ 

skilda uppgifter om krigfö·ringens resultat, som fakhsl,.t a r 

förhållandet. 
De svenska handelsfartygsförlusterna jämte förlustorsake1 

t ill och med september 1940 framgå av nedanstående sam

manställning: 

SAMMANST ÄLLNJNG 

av antal förlorad e svenska handels- och fiskefartyg jämte 

förlustorsaker sept. 1939- sept. 1940. 

.Månad 

Sept. 1939 

Okt. '' 
Nov. • 
Dec. » 

Jan. 1940 

Febr. • 

Mars • 
April » 

Maj » 

Juni » 

Summa förlorade 

2 
11 

8,1701 
3, uso' 
7,879 

16,746 

12,850 - l-
4,798 - -

12,205 - 2 

25,6801 - 10 

10 l 19,957, 30,0001 -- 3 

11 22,207 35,7701 - 2 

- ,_ -

7 22,264 33.8101 '! 2 

7 

4 

l 
2 

l 

2 

Annan orsak 

l (explosion) 

{

(l explosion) 
4 (2 rammade) 

(l obekant) 

8 20,6981 30,9721 - l 4 
l '){(l kollision) 

4 6,4991 10,245 -

1

1 ~ - 1 ~ (l obekant) 

Juli • 3 5,3231 7,260[ - l - l (obekant) 

Aug. • l 8 1 19,4741 29,4921 ~ . 2 l 4 - 2 (obekanta) ! l 

_:s~e:E.pt~·._:·-+-2~~4_::,2~93?.!--_:6~,9::::5~o._:-~lr,:....· i-':-+--:-t----:-:-::---
1 73 1156,4601240,0321 4 l 28 l 27 l 4 l 10 Summa 
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D. Hotet från luften mot örlogsfartyg. 

Före krigsutbrottet uttryckta förmodanden om en krigs .. 

öppning i form a v hänsynslösa flyganfall mot örlogsflottorna, 

i avsikt att- oskadliggöra de stora - fartygen och därigenom 

lamslå sjökrigsoperationerna redan från början, hava visat sig 

icke överensstämma med verkligheten. Försiktiga ansatser 

till .en sådan luftkrigföring i mindre skala försöktes visserligen 

tidigare från båda sidor, men då de åsyftade resultaten ute

blevo, hava de icke åter upprepats. Detta är så mycket m.en1 

märkligt som stormakternas flygstridskrafter varit praktiskt 

taget h elt disponibla för kraftsamling mot ödogsfloltorna un

der krigets åtta första månader, en period uncleT vilken sjö

stridskrafternas reducerande genom anfall från luften kunnat 

få betydande konsekvenser fö-r den därefter igångsatta, mera 

offensiva krigföringen. 

Åsamkade förluster av och skador å örlogsfartyg genom 

flyganfall hava huvudsakligen inträffat i hamn och under fort

gående smärre operationer till sjöss. I den mån flyganfall 

insatts som isolerade krigshandlingar, haxa de tagit sikte på 

att träffa fartygen, då dessa varit stillaliggande eller bundna 

.till manövern, t. ex. vid stödjande och tryggande av landstig

,nings- och evakueringsoperationer på av fienden behärskad 

kust, såsom skett både i Norge och vid Dunkerquc. Frekven

sen i fristående sådana anfall mot stora fartyg synes hava 

successivt mimkats, alltefter som det framgått, att flygplan

förlusterna ställt sig alltför dyrbara. Enligt enge:lsk uppgift 

uppgår medelförlusten av flygplan per anfall mot örlogsfartyg 

till c:a 30 procent av den insatta flygplansstyrkans storlek. 

I vidstäende sammanställning hava upptagits av dc krig

förande erkända förluster av örlogsfartyg, O'rsakade genom 

flyganfall. Av densamma framgår att sammanlagt endast 31 

Örlogsfartyg hittills blivit sänkta av flygplan , varav intet va

rit till storleken stör't·e än en lätt kryssare. Av fartygen voro 

2 kryssare, 3 torpedkryssare, 19 jagare, 2 ubåtar, 1 eskortfar

tyg, 1 minfai·tyg och 3 minsvepare. Lvkryssaren :curlew, 
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SAMMANST ÄLLNING 

av erkända förluster av örlogsfartyg, orsakade genom flyganfall 
t. o. m. september 194-0. 

l Datum _ _!...I_N_a_ti_o_n_a_li-te_t-"I __ F_a_r_t_y_g_ss_I_ag--+--N-am_n_-;--S-to_r_l_ek-

1 23/5=40 

l 
9/4-40 

28/5-40 

l 

?/5- 40 

?J6- 40 

22/7-40 
28/7- 40 

4/9-40 
30/4--40 
3/2- 40 

10/4- 40 

1- 1/5- 40 
28j5- 40 

?j5 - 40 

Brittisk Lvkryssare Curlew 
Gurkha 
Grenade 
Grafton 
Wakeful 
-White! e y 
vVessex 
Keith 
Basilisk 
Ha vant 
Brazer 
Delight 
\~7 ren 

Valentine 
Bittern 

4,290 ton 
1,870 > 

1,335 )) 
1,345 )) 
l, JOO • 
1,100 )) 
1,100 » 

1,400 » 

1,400 » 

1,350 » 

1,360 < 

l ,400 > 

1,120 » 

1,090 > 

1,190 » 

Tysk 

Fransk 

Jagare 

Lv-eskortfartyg 
Minsvepare Sphinx 875 • 

Summet 16 brittiska fartyg . 

l 
Kryssare l Königsberg\ 6,000 ton 1)1 

Ubåtar 2 st. 1 

Summa 3 tyska fartyg . l 

Torpedkryssare 

Jagare 

Bison 
Jaguar 
Chaca l 
Foudroyant 
Bourrasque 

l 
Orage 
Sirocco 

Swnma 7 fmnska fart yg. 

- l 
2,436 t on 
2,126 > 

2,126 )) 
1,378 )) 
1,319 » 

1,319 )) 
1,319 » 

Anm. l. Förtöjd i Bergen. Svårt artilleriskadad före bombningen. \ 
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Namn storlek ~~ ! Nationalitet l Fartygsslag 

11------~------~--------~-------~----1 3/9-40 l Polsk Jagare Wieher 2) l l ,540 ton 
[ 1/5- 40 Grom 2,144 , 

4/9-39 Minfartyg Gryf 2) 2,227 > 

16/9- 38 l Minsvepare 2 st. 2) 2 X 183 » 

Summa 5 polska fa1·tyg. 

----- -------------------------------------------------
Summa summarum 31 örlogsfartyg. 

l Anm. 2. Förtöjd (till ankars). 

som sänktes vid norska kusten, var byggd så tidigt som 1917 
och sålunda ett relativt omodernt fartyg med hänsyn till skyd
det mot anfall från luften. Tyska kryssaren Königsberg, som 
låg vid kaj i Bergen, hade före bombningen blivit allva·rligt 
skadad av därvarande kustartilleribatterier. 

Av stora örlogsfartyg (över 8,000 ton) hava 6 skadats ge
nom flygbomber. Skadonw hava i 5 fall varit anmärknings
värt små och av mindre omfattning ju större fartygen varit. 
Siagskeppcns pansardäck hava motstått även de tyngsta bom
ber. Brittiska kryssaren Effinglwm på 9,770 ton erhöll där
emot så svåra skador under ett flyganfall vid norska kusten, 
att den måste sättas på land, där den senare blivit vrak. 

Av mindre örlogsfartyg (under 8,000 ton) har endast tre 
skadats genom flygbomber. 

Under finsk-ryska konflikten voro de finska pansar
skeppen tiU en början för'lagda till Åbo skärgård, dar ankar
plats byttes tid efter annan med hänsyn till faran från luften. 
I samband med isläggningen lades fartygen utanfö<r Åbo fö,r 
att ingå i stadens luftförsvar. De utsattes härunder för flera 
anfall från ryska bombplan, men blevo aldrig träffade. Vid 
ett anfall nedskötos fyra ryska flygplan. Ä ven: andra finska 
Örlogsfartyg angrepos av de ryska flygarna , men utan annat 
resultat än att en kanonbåt och isbrytaren Tarmo erhöllo en 
del skado·r, den ena av splitter och den' senare av direktträff. 
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Av bombsplitler dödades och sårades även några m un på et t' 
av pansarskeppen. ·Intensiteten i de rysk a f lyganfallen mot dl 
finska örlogs- och hjälpfartygen synes hava nedgått, seda 11 
ryssarna funnit att anfallen som regel voro föi·h ållandevis dyr -
bara i fråga om flygplanförlustcr. . 

En uppfattning om den tysk a flygverksamheten inot bril 
tiska flottan under ungefär en mf~~}ads tid, omedelbart för,, 
inledandel av oHensiven mot Hollai1d~Bclgicn , erh å lles uv 
föl jande officiella engelska uppgifl. 

Under ti.den 5 april till 6 ·maj fälldes 2,800 bomber för 
dclade på 8 anfall mot slagfartyg m ed Tesulla t av -1 träff, 49 
anfall mot kryssare m ed resultat av 2 LrM"far , ett okänt antal 
anfall mot jagare med r es ultat av 6 träffar. Träffprocenten 
utgjorde 3 promille. Fyra jagare sänktes medan 59 flygpla n 
gingo förlorade. 

Anfallen mot stora örlogsfartyg hava ytterligare nedgåt t 
efter tiden för den stoTa armeoffens iven på västfronten, där 
flygstridskrafterna synas med mycket goda r esultat h ava ut
ny ttjats mot mål på m ark en , såsom pansar- och belongfort , 
s trids- och pansarvagnar, marschkolonner n1. m. 

Trots a lt dc relativt fåtaliga ar tillerifar tygen genom si t t 
höga s tridsvärdc, sin dyrbarhet m. m. äro de för flyganfall 
mest å tråvärda, lättorienterade och följbara n;:'llen till sjöss. 
hava de sålunda hittills gått fria från totalförluster genom 
bombning. Anledningen härtill synes främst vara , alt stom 
örlogsfartyg äga såväl skydd mot vapenverkan fdm luften som 
u trymmerför hetryggande koncentration av aktiva luftförsvar s
medel. Möjligheterna att förse miillerifartygen med skydd 
mot bomber äro förhållandevis större än ifråga om_ skydd mo l 
to,rpeder och minor. Nybyggnade1· av artillerifartyg pågå 
även i forcerat tempo i m ånga länder. 

Det här anförda får n aturligt vis ej föranleda slutsatsen , 
a tt icke stora örlogsfartyg även kunna sänkas av flygstrids
krafternas stridsmedel. Men så mycket synes med b erättigan 
de kunna konstateTas, att anfall med flygstridskrafter nw l 
,ö,rlogsfartyg icke äro allvarligare än med någo t av sjökrigets 
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egna s trid sniedcl, med den underförsti\.dda förutsättningen , att 
fartygen äro av så modernt daltun att h änsyn tagits vid deras 
konstrukti on och utrustning till anfall även från luften. 

E . Svensl.:a flottans neutwlitetsval.:t. 

För att fullgöra sina åligganden under neutralitetsvakt har 
flottan med alla organ varit niobilisemcl under hela året, även 
om den officiellt endas t rustats i sådan utsträckning, som aY
ses för föTStärkt försvarsberedskap . 

Kustflottan har varit ålagd huvudsakligen operativa upp 
gifter, men då så crfotdra ts har den även biträtt lokalstyrkorna 
i deras verksamheL 

Lokalstyrkornas verksamhet har i stor utsträckning varit 
inriktad på sjöfartsskyddet, närmast i forn1 av eskor terings 
och minsvepningstjänst samt på utbildningsverksamhet av 
olika slag. 

Eskorteringsverksamheten har bedrivils å kt'tststräckan 
Landsort- norska gränsen samt, via Svartklubben, å sträckan 
Arholma- Märket. Eskorteringarna å förstnämnd s träck a bör 
jade 'redan i september månad 1939 m eu enskihla eskorter av 
särskilt värdeful'la fartyg och laster. I övrigt upprätthölls pa
trullering av örlogsfartyg och flygplan inom territorialvattnen , 
där h~ndelsfar lyg lämnades det skydd, som omständigheterna 
medgåvo mot av krigförande makts örlogsfartyg och flygplan 
gjOTda försök till visiteringar och uppbringningar. Patrullc
ringssystemet medgav emellertid icke en s tändig övervakning 
av h ela kusten. F6r att eliminera denna nackdel anonlnades 
patrulleringen så oregelbundet som möjligt med hänsyn till så
väl tider som pl atser. Trots detta visade det sig snart, att för 
söken till visiteringar och uppbringningar ändock kunde sättas 
in just på punkter , där svenska patrullfartyg oc.h flygplan 
icke voro tillslädes eller kunde beräknas komma tillstädes in
om rimlig tid för a tt hinna ingripa niot elylika neutralitets-
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kränkningar innan det var för sent. Samtidigt kunde fö r
märkas ett ständigt stegrat behov av eskorter för enskilda fa r
tyg, vilket, tillsammans med förhållandet att tillräckligt anta l 
fartyg och flygplan för ständig övervakning av territorialvatt 
nen icke kunde ställas till förfogande, föranledde övergång ti ll 
eskortering enligt uppgjorda eskorteringsplaner, varvid obe
gränsat antal fartyg kunde medfölja varje eskort. 

På sträckan Landsort- norska gränsen trädde första eskor
teringsplanen (biL 8) i kraft från och med den 17 decembe1 
1939. Enligt denna verkställdes eskortering varannan dag i 
bägge riktningarna. 

Med hänsyn: till vunna erfarenheter och till begynnande 
isläggning utfärdades en andra eskorteringsplan (biL 9), som 
tillämpades från och med den 28 januari 1940. 

Eskorteringsverksamheten genom leden runt Falsterbo 
sammanhängde giv,etvis med därvarande tyska mineringar, ay 
vilka den första utlades elen 3 september 1939. För ändamåle t 
särskilt anordnade farleder blevo klara, 5-metersleden den 6 
september 1939 (Kogrundsrännans djup 4,6 m.), 8-metersleden 
den 13 september 1939 samt Lillgrundsränuan med 7,2-meters 
djup den 11 oktober 1939. Den utvidgade tyska mineringen in 
till svenska 3-Inilsgränsen utlades den 25 november 1939, var 
efter enelast 5-metersleden har kunnat användas. Närheten 
till dc tyska minfälten har tvingat till systematisk minsvepning 
av farleclsränno'l:na. Då möjligheterna härfö,r varit helt be
roende av väder och vind samt isförhållandena, har eskorte
ringsverksamheten förryckts vid upprepade tillfällen under 
liden november 1939- februari 1940. 

Från och med den 30 januari 1940 tvingade isen till a tt 
eskorterna måste läggas utanför Öland. Isförhållandena för 
svårades emellertid hastigt och den 6 februari måste eskorte
ringen upphöra på sträckorna Landsort- Fnrön och Furön -· 
utanför Öland - Garpen, för att den 9 februari tvinga till in
ställandet av all eskortering. 

För att hjälpa den sjöfart, som sökte trotsa isen, lämna
des hjälp med isbrytare -där så kunde ske. För detta ändantål 
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togos i anspråk praktiskt taget allt vad landet ägde av isbry
tare, såväl statliga som komnmnala och privatägda. De för
delades allt efter behov till de olika marindistrikten under det 
att vissa dirigerades direkt av chefen för marinen genom en 
i marinstaben särskilt upprättad isbrytaredetalj. Till de se 
nare hörde bl. a. dc stora statsisbrytarna, vilka vid flera till
fällen h a-de i uppdrag att iseskortera de för svensk bränsle
försörjning under den håPda vintern så betydelsefulla kol- och 
kokstransporteTna n1:ellan tyska och svenska hamnar. 

Med den så småningom lättande issituationen sattes även 
eskortC'ringsverksamheten i gång. Den 6 mars kunde sålunda 
eskortering börja på sträckan Göteborg- nm'ska gräns,en med 
avgång dagligen i bägge riktningarna. Den 29 mars kunde 
eskorteringarna utsträckas till Hälsingborg. Inom övriga ma
rindistrikt utfördes tillfälliga eskorter allt efter isförhållandena 
och föreliggande behov, för att från och med den 27 april 
kunna sättas i gång i full utsträckning enligt ny eskorterings
plan (bil. 10) . 

Eskorteringarna fortgingo därefter till och med elen 20 
juni längs Östersjö- och Öresundskusterna och till och med 
den 15 juli på Västkusten, efter vilken senare tidpunkt all plan
mässig eskortering upphört. För handelsfartyg, som önska 
eskortering inom de territorialvatten, som gränsa till av krig
förande makt utlagda mineringar eller såsom minfarliga för
klarade områden, ligga dock svenska örlogsfartyg alltjämt Ida
ra i för detta ändamål lämpliga hamnar. 

I det föregående har funnits anledning att på anförda skäl 
framhålla behovet av ökat antal isbrytare till sjöstyrkornas 
förfogande. De många gånger bittra erfarenheterna av en 
hård isvinters grepp om handelssjöfarten unelerstryka ytterli
gare detta behov, men påvisa samtidigt att antalet isbrytare 
även är beroende av i vilken utsträckning det kan anses önsk
värt, att inom olika kustområden hålla sjöfarten igång utan 
hänsyn till eventuella issvå,righeter. 
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Eskorteringsverksamhetens frekvens inom olika marin
distrikt framgår av biL 11. 

En i sitt slag märklig operation utfördes under tiden 1-8 
september 1940, då svenska tankfartyget Sveadrott med last 
av brännolja från Amerika, konvojerades au svenska örlog ~; 

fartyg från en punkt c:a 200' nordväst norska Listerlandet till 
Göteborg. Sveadrott var det första och hittills enda svenska 
handelsfartyg, som passerat Skagemckspärrcn sedan dess till
komst i april månad. Konvojerande örlogsfartyg vom hjälp
kryssaren n:r .1- och jagaren Norclenskjölcl. Överenskommel
ser om konvojens väg, uppträdande m. m. hade dessförinnan 
träffats med såväl brittiska som tyska regeringarna. 

En m ed hänsyn till nutida krigföringsmetoder nödvändig 
sjöfartskontroll, särskilt skärpt inom vissa s. k. förbjudna om
I;åden jämlikt kungl. kungörelse den 30 september 1938, n: r 
591, med sedermera utfärdade tilläggskungörelser, har vm·i t 
i verksamhet alltsedan april månad. 

För tryggandel av den egna neutralitetsverksamheten ha
va svenska mineringar såsom förut nämnts blivit utlagda i 
södra Kvarken, Stockhohns och Göteborgs skärgårdar samt i 
Kogrundsrännan, den senare endast tillfälligt oc_h numera även 
hemtagen. Genom de först- och sistnämnda har minlotsninq 
varit anordnad. 

Den p eriodvis rikliga förekomsten av drivande minor in
om kustfarvattnen har medfört sökning efter samt förstöring 
eller desarmering av ett stort antal sådana minor. Omfatt 
ningen av denna verksamhet framgår av bil. 12. 

Med tillkännagivandet från brittisk sida den 14 april att 
hela Skagerack, Kattegatt, Sunelen och södra Östersjönr med 
unelantag för svenskt territorialvatten vor:e att anse såsom 
minfarliga, måste den ditintills endast inom. vissa områden p å 
gående minsvepningsverksamheten väsentligt utölms. Särskilt 
gällde detta Västkustens och Öresunds n:iarinclistrikt, i vilket 
senare ti·ygganclet av färjförbindelserna mellan Sverige å ena 
siclan och Tyskland respektive Danmark å andra kommit att 
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stå : i förgrunden . Till en början betraktades nog ganska all
mänt elen brittiska deklarationen med en viss skepsis , åtmin
stone i vad avser mineringar i Sunden och Östersjön. Det vi
sade sig emellertid snart att engelsmännen fällde magnetiska 
minor från flygplan , h elst nattetid och inom sådana begränsa
de områden, som t. ex. södra Öresund, vilka handelsfartygen 
av nautiska skäl tvingas passera. Härunder hava svenskt ter
ritorialvatten och landteuitorium blivit kränkta vid upprepa
de tiUfällen, icke blott genom överflygningar utan även genom 
inom desamma fällda minor och bomber. 



Bil 7. 
SAMivlANST ÄLLNJNG 

över förluster m. m . av utländskt lwndelsfartygstonnage. 

September 1939- aug usti 1940. 
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g" Tyskland ... ... ...... 2 11,170 2 852 - - -
: Övriga (utom Sverige) - 7 J4,826 - -
'-" 

Summa l 2 l 11.1701 91 15,67SI - l ()J -'-" 

o 
~England ···· ····· ··· 2 10,095 - -- - -

g. Frankrike .. . ......... - - ·- ·- - -
~ 'l'yskland ... ....... . . l 10,397 - - -- -

;D Övriga (utom Sverige) l 1,91S 5 18,431 -- -
()J 

Summa l 4 l 22,4 JOI si 18.4131 1 - l o -
z 
o 
~ England ..... . ...... 2 981 14 33,308 - -· 

S Frankrike ............ - - - - - -
o" 

l '" Tyskland ..... . ...... - - l 300 -- -..., 
. ..... Övriga ( utom Sverige) - - 7 62,445 - -

\ ~ Summa\ 2 \ 981\ 22\ 96.0531 - l -

;;- Frank11ke . . . ... ... . . . --: - l 7,030 -jff~Engla~_d ··· ··· ·· ··· ( 5( 23,071( 10( 27, 626~-~ 
Ty sklan d .. . ... ... .. . 2 37,511 l 2,804 - -

~ Övriga (utom Sverige) - - 18 39.163 -
o 
i3 Summa l 7 l 60,5S21 301 76,6231 -- l 

<-, 
~ England ......... .. . 
;.; Frankrike............ -
::. Tyskland . . . . . . . . . . . . -
;:o Övriga (utom Sverige) -

111 54,5S7' -

21 2 3421 -
19 29:890 - · 

[.11 r:n l ~ o 
r:n 

Övriga t;j d ~ ~ p; .Frank-o {J) < 
b- 8 l" .., England Tyskland utom ,.... .,. 

"~-
.,. rike ""' o o- o ,~~ o Sverige ..... ::; ::; :::; 

23 103,392 - ·- lO 33.629 (33) 136,661 - - - - - -
J 2,660 - - - - - - ( J) 2,660 - - - -

- - - - 4 18,027 -- - - - (8 ) 30,0!9 - -
6 8,446 _, - 2 4.965 - - -- -- - - 28.237 (15) 

l HOl 114,4981-1 l 16 1 56,261 1 l l l l l l l -

lO 
4 

-
2 

l 1GI 

6 
3 
] 

l 

l 11 1 

6 

J 

2. 

l ~ 
l 
2 

l l 5J,232 - - 6 15,61S ( 1S) 76,945 - - - - -- -
3G,312 - - - - - - (4) 36,312 - - - -

- - - - - - - - - -- (l ) 10,397 - -

10,952 - - 4 7,226 - - - - - - (12) 38,527 

98.4961-1 l JO l 22,8441 l l l l l l l -

16,045 - - 6 21,345 (2B) 71,679 - - - - -- -
6,414 - - - - -- -· (3) G,414 - - - --
5,042 - - 4 21, 140 - - - - (6) 26,482 - -
5,133 - - 5 24,868 - - - - - - ·(JR) 9Z,44U 

32.6341-1 - l lfi l r:7HF>.'ll- ' - / _/ - l l l - l l 

33,02 1 4 10,76G 65 203,964l (90)\ '298,488\ - ~ -- ~-\ - \ - \ - \ ~ 
- - - s 23,157 - - (9) 30,181 - - - --

3,324 - - 10 5t,022 - - - - (t4) 94,66 \ - -

959 l - 30 102.6SS - - - - - -- (51) t42,8 \0 

37.3041 o l 10,7661 1 J s \ 380.83 t l l l l l l l l 

1,4S71 7 
6,58S -

6,7621 34 115,7061 (53) 17S.5721 -
- (2) G,588· -

-l - 1-1 - l 61 23 S571 -
9 25,709 5 9,126 13 54:538 --

(S) l 26,1991 -- 1 -
- (46) 119,263 

~ ---~-----~~-10 S"mma l,_ - l 321 86,S19[ - l - l 121 ö3,7S41 t 21 15,St5SI 53 [ l 94.HH I l --1 --1 
~ 
~ ~ England .. ......... . 

l ~ .Frankrike ............ ~--
:: . Tyskland .. .... .... . . 
;:o Övriga (utom Sve rige) 

~ Summa l - -

~ England .... ... . . .. . 
~ Frankrike ... .. . .... .. -
"' ~ Tyskland . . . . . . . . . .. . -

4,544 -
2.1561 --'-

61 S.5601 --

si 15.2601 - l -

71 8,3761-
4 1S2S2 -

' 

7 52,001 41 7,9431 25 65,SOSI (33) 

. 6_ 
- 1-1 - l 

1

1 - 1-- - - 2 10708 -

25,537 4 4,022 29 95:253 -

li3i 77,53sl s i t 1,9651 57 1 1 71 ,769[ l 

- - - 24 
- - - l 

7,136 -- - s 

'.E Övriga (utom Sverige) - l - l 91 30,0731 --
c 

2 
5 9,415 5 11.393 16 

9S,006 (31) 
2,679 -

40,650 
3S,502 --

Summa l - l - l 201 56,731 1 ·- l - l 71 16.55 11 51 11,3931 49 1 179,S37 I 

>l England . . . . . . . . . . . . 5 26,292 
'g_ Frankrike .. .. .. .. .... -
: Tyskland ... .. . .. . .. . 12 39,S25 
'.E Övriga (utom Sveri~e) 5 17.94.9 
c 

Summa l 22 l S4,066l 

ll 1,969· - 21 9.4661 161 12,9041 3 6,6531 (27) 

21 10,0001 l l 5,S36, 21 1 29,6901-1 l si 59,7321 -
5 S,154 - - - 2 3,572 - - 4 16.946 -

si 20,1231 - I I 5,8ssf 25-l 42,70S[ 16\ 12,9041 15 1 83,3311 

130,2961 -
- (2) 

(2) 110,7081 = l = l 
-- ( 45) 133,372 

-1 l 

106,3S2· - ' - ' -
(5) l 20,961 ' --

\ 10) l 47,7S61 - l -
- - (35) S9,383 

l l r 1 1 1 

57,264· ·-

(44) 11-'l5,0S31 --l -
- -- (16) 46,621 

l l 1- -1 

l 



.' Antal fartyg förlorade genom. S:a antal fartyg ( ) ocb. ton förlorat tonnage 
~ 
~ 
ö 
1\' 
p. 

Fartygets 
nation al i te t 

g" ~ l ' Cll 
"' rt 1\' 
-~· "-~ - c:o 

""'"' o 7" 

rt 
o 
ö 

~ ;· 
"' ""' ;. 

Cll 
1\' 
.... 
o 
ö 

""-l 
"' o 
~-o - .. m p; 
~0. 1 -~~ g 
;;l'--• ::s 
~ "' 

d 
b-.,. 
"'" 

Cll 
1\' 

.-+ 
o 
ö 

l::d 
o 
s 
o" 

w 
p; 

"'" o 
ö 

._... England · ....... .. . . . - - - - - - 2 17,406 40 48,067 
;. Frankrike... . .. .... . . -- - - - - - 1 5,000 - -

~o 
[/J <l "' ..., .... ~
(!>(!Q 
..., 1\' 

4 

Cll 
1\' 

"'" o 
ö 

England Frank
rike Tyskland 

l ,3341 (46) 66,807 · -
( l ) 5,000. -

Övriga 
utom 

Sverige 

20 Tysk1at1d .. <· -···:·· - - 2 8,781 - - 9 - - - l 91 47,157 ~ - ~ - ~-~ - l (20; 155,938
1

-~ Övriga (utom Sverige) - - 2 285 - - - -- 3 18.826 l 3,425 - - - - - - (6) l -

l 
, .. i Summa 1-- l - l 41 9,0661 - l - l 121 22.4061 431 66,8931 14 1 51 ,9161 l l l l l l l l l l l l 

25,505 <.... England ..... . .. . .. . 
>::: k 'k ' . 8. Fra n n -e ......... . 

2 2 131 · - 15 73,7281 51 15,0001 16 22,3121 ( 40) 136,676 · -

11 53.731· - ( l) 53,73! ' -
l
.- Tyskland ...... . : ···1 -3 Övriga (utom Sverige) -

Summa l 21 25,5051 

21 5.517. 

51 59,3791 

l l 4,7861 4 

l l 4,7861 191 

. . 9 . 6,512·-

80,24~ 51 15,0001 25 1 

40,7461 -

63,0581 

(i6)1 57,561 
-1 - 1 

c.., England ..... , . . . . . . -
§.: Frankrike............ -

21 5001 -
l :28,124 -

20 156,947 J 72 J358,798l !G 56,1331(110)1 572,3781 -
6,127 - - (2) 34,251· -

~ Tyskland ..... . 
~ Övriga (utom Sverige) -

(2) = l ~ l 6J661 -2 
Summa l -

l J 1,4511-

41 30,0751 
l ' 

l 2~ 156.94 71 781364,9641 t9 l 
5,641 

67,901 1 

(8) 
- 1 

> 

~ ~~~~~~i~e::::::: : ~:: : = l - ~-~ -- ~-~ - ~-~ -- ~-~ - ~ --~ - ~ -~ -- ~-~ - ~-~ - ~-~ -; . 'l'yskland .. ... . .. . ... - - - - - - - - l 2,000 - · -- ·- - - - ( !) 2,000 - ~· ~ Övdga ' (utom 3verige'1 - -- 4 296 - - 5 26,412 - - 2 10,562 - - - - - '- (11 ) 37,270 
0 Summa \- l - l 71 1,130\ \ \ 51: 561 ,275J 57J204,924; 8 i 73,1 091 l l J j j J J J 

461 534,8631 56j202,924 3 62,607j(llllJ 801,228· -864· - 6 

~'--·Hn"C''.a S,u_"'CC\.'-"'C\..0.-"CU.'("'("\\ ?.'d \'20~ .'11._4\ \ 04<\4Rö,2.e.B\ 2 \ l0,622\22GT1 .274 SB1 J229)7 l 4 -(;;~97[ R94 j 1 . An9 ~0 1 ; -;r.Qn.>/2.6F1Fl B&r./oJ.ry >).t44 r;~rJ};, / 7_.J)50H 0.94/-·~:rdfo_q, PQ..-/7 

Bil.8. ~ 
PI ... L\N för eskoderi n g m ellan S vartklubl>on och n~>rsk ,t grii n son . 

Gäller f r. o. m . elen 17 december 19-39' t ill 31 janua ri 1940 med fö rbeh åll f.ö1r ev. erforderliga ändringar. 

Från Ostersjön l Till O s t e rsjön 
l 

1 

Avgångsticler l Anmärkningar Avgångstider l Anmärknin gar 
Avgång f rån 

Svartklubben IDagligen kl. 1300 ~~Ankoms_t Arllol ma omkr.\ - ;t.,l 
kl. 1o00 

Ar holma 

Nynäshamn 
eller ankar· 
platser nord 
därom 

/3/cl .Jungfrun 

/{ almar (syd 
Trädgårds
grun d) 

Fia nösund 

Dec.: Udda dat. kl. 0600 
J an.: Jäm na >> » » 

Dec.: JämnR clat. kl. 0630 
Jan. : Udda » » » 

Dec.: Udda dat. kl. 0730 

1 !Jan. : 
Trell eborgs redd Dec.: Jämna dat. kl. 0800 

1 

J a n.: U elda » » » 

Dec. : Udda dat. kl. 0700 

J ämna » )) 

Torekav 
J an.: Jämna » » » 

Vi nya Sand l Dec.: Jämna dA t. kl. 0700 
(utanför Gö- J an.: Udda >' » » 
te borg) 

N ors/w. gr-änsen 
utanför Dy
nekil 'V 

Ingen f'skort mollan Ar-~Dagligl'U kl. 0730 
holma och Ny näshamn ---------------------

Ankomst norra Kalmar
sund samma dag 11å 
aftonPn 

Ingen esl{ort mellan Blå\Dec.: Jämna riat. kl. 0600 
Jungfrun och Kalmar Jan.: Udda » " » 

Ankring Tianösund sam-
ma dag på aftonen 

AnkringTrell••horgs r edd Dec. : U d da dat. kl. 0730 
samma dag på aftonen Jan. : Jämna » » " 

Ankring uta11fö r Torekov Dec.: Jäm na dat. kl. 05~0 
samma dag på aftonen J an.: U dela » " » 

Ankomst V inga Sand Dec.: Udda dat.. kl. 0500 
(utanför Göteborg) Jan. : Jämna » » » 

samma dag på aftonen 
Ankomst norska gränsen Dec.: Jämna dat. kl. 0700 

samma dag på aftonen J an.: U dela >> » » 

Dec.: U dela d a t. kl. 0700 
.J an.: Jämna » » » 

~ 

Ankomst SvartklubbPn 
omkr. kl. 0930 

Ingen eskort. mellan Ny
nä-'hamn och Arholma 

Ank. St hlms skärgård 
sa mma dag på aftonen 

Ingen eskort mellan Kal
mar och JW't Jungfrun 

Ankomst Kalmar samma 
dag på aftonen 

Ankring Hanösuncl sam
ma dag på aftonen 

Ankring-Trelleborgs redd 
samma dag på aftonen 

Ankring utanförTorekav 
samma dag på aftonen 

Ankomst Vinga Sand 
(utanför Göteborg) 
samma dag på aftonen 
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Bil. 9 .~ 
F r ån Ostersjön mot Väs terhavet Från V äst erhavet mot Osters1ön 

l A v g ångstider l Anm ärkningar Avgång från l AvgångsticleJ: \ Am1:1ärl~ningar 
\ 

fill1 D agligen k l. 1300 jAnkomsrt Arholma omkr. Arhotma ~Dagligen kl. 0730 Ankomst SvaTtlclubben 
kl. 1600 omkr. kl. l030 

- Ingen es,kod mc'llan Ar- Landsort - Ingen eskort mellan 
holma och Viksten (Syd Viksten) Viksten och Arholma 

J an. : .Jii.nma da t . kl. 0700 Ankomst nona Kalmar- l1'UTÖn Jan.: Uclda clat. kl. 0700 A u koms t Stockholms sk g d 
Febr.: U dela » >> >> sund samma dag på (NO Finnreve t) Febr.: Jämna )) )) )} samma dag på aftonen 
:Mars-: J ämna >> >> >> aftonen :Ma,rs: Uclda )) )) )) 

J an.: U elda da t. kl. 0600 BoroendH på iS'Wrhåll.: Garpens /yr Jan. : .Limna dat. kl. 0600 Bmocndo på isfölrhåll.: 
Febr.: .lämna )) )) )) Alt. 1: ESikort utanför F0br.: U dela )) )) )) Alt. 1: Eskort u tanfö,r 
Mars: Udda )) )) )) O land med ankring: Mars: Jämna )) )) )) O land med ankring 

Gm·pens fyr samma el ag Fu1·ön samma dag på 
på aftonen. aftonen 

Jllt. 2: Förflyttning ge- , lit. 2: Förflyttning t',e-
nmn Kalmarsund utan nom Kalmarsund utan 
eskort till G arpens [y r. eskort till Furön. 

Jan. : J ämna dat. kl. 0730 Ankring Karlshamns Karlshamns redd Jan. : Udda dat. kl. 0730 Ankomst Garpens fyr 
Febr. : U dda » >> » redd samma dag· på cm (väst Tärnö) FPbr.: Jämna )) )) )) samma dag på em 
Mars: Jämna )) )) )) M.ar.s: U elda )) )) )) 

J an.: U dela da t. kl. 0700 Ankring Y stads r·edcl Y stads 1·edd Jan . : Jiimna dat. kl. 0700 Ankring Karlshamus 
Febr. : J ä mna )) )) )) samma dag på aftonon Febr. : Udda )) )) )) redd samma dag på 
Mars: Udda )) )) )) Mars: .lämna ,, )) )) aftonen 

Jan. : Jämna dat. kl. 0730 Ankomst Malmö r·edrl Malmö redd .T an.: U elda el a t . kl. 0700 Ankring Ystads redd 
Fc~hr.: U dela )) )) )) samnua dag på em Febr.: Jämna )) )) )) samma dag på em 
Mars': Jämna )) )) )) Mars : Udda )) )) )) 

Jan.: Udda dat. kl. 0780 Ankring utanför Torekav Toreka v Jan.: Jämna dat. kl. 0730 Ankomst till Malmö redd 
Febr.: Jämna )) )) )) samma dag på em F dn·.: U del a )) )) )) samma dag på em 
Mars·: Udda )) )) )) Mars : Jämna )) )) )) 

Jan.: J älnna dat. kl. 01700 Ankomst Vinga Sand (Platsen för) .T an.: U elda da t. kl. 01730 Ankring utanför Torekav 
Febr.: U elda )) )) )) samma dag på n f tonen V i nya Södm F ebr. : Jämna )) )) )) s amma dag på aftonen 
Mars : Jämna » )) )) lysboj Mar,s' : Udda )) )) )) 

Dagligen kl. 0730 Ankomst norsl;a gränsen N 01·ska g riinse n Dagligen kl. ()1730 Ankomst Vinga Sand 
s amma dag på aftonen (utanför Dynel;;:il) s amma dag· på aftonen 

'V ~ 
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Anmärkningar. 

1. Anslutning till eskort. Fartyg, vilka önska. medfölja eskor t. 
skola i god tid inträffa på angivna avgångS11latser och vid eskorte
rande fartygs ankomst dit hiss a internationella signalflaggan >> P ». 
Uneler m6rker visas i stället för signalflaggan >>P>> dubbla ankarljus. 
Fartyg, vilka under färden önska ansluta, hissa samma signal, nä 1· 
eskorten kommer i sikte. Signalen nc·Llhalas, så s:nart eskorten sat1 
igång eller anslutand e fartyg förenat sig med densamma. 

2. ÅTgång och Jo,tsbyte. Eskorterna avgå, utan särskild ordor. 
punktligt vid angivna titler, varför de fartyg, som önska medfölja . 
då skola hava ]ättet och vara klara att sätta igång. Edo,rderlign 
lotsbyt en skola fö,re avgi!.ng·en V8ra verkställda. Eskorter utanför 
Öland anordnas i regel enelast då s jöfarten genom Kalmarsuml ä r 
stängd av is. 

3. ]<'art och faxtsigual. J~skorterna beräknas f ramgå nwcl omkr. 
8 knop, därest isd'örhållandena medgiva. Fartyg, som gör lägre far t 
än 8 knop, k.unna i regel icke f å m edfölja eskorterna. Es,lwrter 
utanför öland i'ram·föras, om 11å är möjligt med högre fart, minst l O 
knop. Vid anslutning till eskort slmll fartyg med signal ur Intm·na 
tionella signalLoken meddela sin fa.rt . 

4. Na.Yig'ering. Eslmrtt>rancle örlogsfartyg ansvara icke för na 
vigeringen och taga enelast Le:f:attning med sådana meclföljancle :Ear
tyg, som befinna sig innanför 3-milsgränsen. D e eskorteradE'· far 
tygen böra hava sjökort med neutralitets,Jedeu inlagcl. 

ö. Signa.lering. All signalering äger rum enligt Iuternatio
neUa signa.lhoken. Jmfr anm. 1 och 3 ovan. Fartyg ska ll under 
gång ständigt vara berett att utföra signalering med signalflaggor 
ellet· morselanterna. God utkik ef t er stignaler skall hållas. 

Fartyg, utrustade mccl. radiotelegrafistation, skola under gång 
passa allmänna anropsvågen, 500 kc/s (600 m.) de första fem minu
terna av varje timme, ävensom ständigt vid tjocka. 

Fartyg, u t rustade med radiotelefonistation, skol a under gång 
passa allmänna anrop.svågeu fur sjöracliotelcfonitrafik, 1650 kels (181,8 
m.) , från fem till tio minuter Ö'ver varje timme, ävensom ständigt 
vid tjocka. 

6. Anvisuinga.r av eskortfartyg. Det iir av största vikt, att el•· 
anvisningar, som lämnas av eskorterande örlogsfartyg, noga, följas. 

7. Särskilda bestämmelser. IS'fö,rhållandcna kunna. påkalla jämk
ningar i eskortplanen, varj ämte vindförhållandena kunna föranled a 
mindre ändringar av samlings- och avgångsplatser. Upplysninga r 
härom lämnas genom vederbörande marindistri ktsched's försorg. 

~------------------------------~ 

l~ 
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A nmärkni11gar. 

1. Anslutning till c,<;~kort. F artyg, Yilka önska medlölja eskori . 
skola i god tid inträHa på angivna avgångsplatse r och vid <>skortc
rancle fartygs ankmns t dit llissa internation<' ll a signal flaggan »P». 
Gncler mö·rker visas i stä ll et för signalflaggan ,p, dubbla a.nkarljus. 
l•'artyg, vilka u n der fä rden önska ansluta, hissa samma s ign aJ, n ö ,. 
c·skorten komme r i sikte. Sign a lcn neclhalas , så snart eskorten at l 
igång e ll er anslutande fartyg Jörcnat sig med densamma. Då de•t ;i r 
nödvändigt att l'Skorten h åller väl i hop, få r intet Jartyp: av lägsn tt 
sig me r än Z clistansminu tN :f rån eskortfartyp:0t. 

2. AYgång och lotsbyte. Eskorterna avgå, utan särskild orck r 
punktligt vhl a.ngh•mt tider, var:fö r dc fartyg, som önska medfö lj n. 
då skola hava lättet ocll vara kl ara att sätta igång. Erforclerli gn 
lotsbyten skola före aYgången vara v0rkställcla. 

0Il11hyte av lots· torcl0 som regel komma att ske' enligt ]Jl anC'l l. 
Den begriinsaclc t ill gången på lotsar medfö r att alla fart,\·gc> J 

inom en 0skort icke a lltid kunna påräkna a tt e.rhå lla lots. H änsyn 
l1ärtill bör tagas vid placeranclet. av Ja rtygcn inom cskortm1 

3. :Fart och fartsigna L Esko rte rna beräknas fr amgå med om]q·, 
8 knop. Fartyg, som göra lägre fart än 8 knop, kunn a i regel ickt · 
få meclfö.l ja PskortNna. Vill anslutning till eskort ska ll fm·tyg med 
signal ur Internationell a s ignalbo•kcn meddela. s in far t.. Av eskort
Jurtyget anbefall d :f' art sk al l. noggrant h ålla.s•. 

4. Na.vige,ring. Eskorterande örl ogsfartyg ansvara icke fö r n n
vigeringcn oeh taga en chtSt befattning merl sådana medfö lj ande, :!'ar
tyg, som befi nna s ig inn:mför 3-milsgränsen. De <'skorteradc :far
tygen böra h ava s jö·ko r t med neutralitetsleden inlagd. 

5. Signalering. All s ignalerin g äger l'Ll lll <' nli gt Internatio
nella signalboken . .Jmfr anm. 1 och 3 ovan . Fartyg skall uncl<· r 
gång ständigt vara berPtt att u föra signalering med signalflaggo r 
eller mo rselanterna. God utkik efte r .signale r skall h ållas. 

Fartyg, utrustade med radiotelegrafi sta,tion, skola under gån g 
passa all nuän n a anropsvåg'en , 5001 kc/s .(600 m.) de fö rsta fem minu
terna av varje timm e, ävensom ständigt vid tjocka. 

Fartyg, utrustade med ra.diotelefonist.ation, skola under gånl! 
passa allmänna anropsvågen för s jöradiotf'lcfonitrafik, 16:50 kc/s (181,:-; 
m.), f r ån fem t ill tio minutor över varje ti mme, ävensom ständig \ 
vid t jock a. 

6. Anvisningar av eskortfartyg. Varje anvisnin g aY eskorte 
rande örlogsfartyg skall noga följas. 
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Bil. 12. 

SAMMANST ÄLLNI NG 

rw statistisk a uppgifter rörande flottans n eutralitetsval.:t . 

Septem:beT 1939- Septemlbcr 1940. 

l Antal Örlogsfar t y gens 
NI å D a d osk.tdliggjorda 

Gångtimmar 
l 

Distans 
minor dist.-min. 

September ... ... ..... ... . - l 3,920 l 49,666 
Oktober .................. 6 5,285 52,912 
November ..... .. ........ 109 3,890 39,358 
December .... ...... ..... 50 3,938 H8,436 
Januari ......... .. .. ..... 9 3,568 31,493 
Februari ............ ...... - 1,125 7,016 

Mars ... .... . . ... . .... .. ..... 2 1,078 8,085 

April ... ... ....... . ...... ... . :27 6,850 31,280 
Maj ····· ·· ····· ··· ·· ····· ·· 6 11,508 45,199 
Juni ........... ............. L 11,087 36,567 
Juli ···· ·· ·· ·········· ····· · 33 L0,664 26,070 

Augusti ........ . ... ··· ··· l 19 8,621 27,977 

September .... ..... ... ... 29 4,888 20,997 

Summa l 291 l 76,422 l 415,056 

l 
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Sjöslaget utanför La Plata. 
Några erfa r enheter rörande a rtill eri ets verk a n sam t h averi 

stridsutibildningen grundade på Commodore Hanvands 
officiella rapport över siageL 

l. Introdukti on . 

Onsdagen den 13 december 1939 dagades till sjöss utan 
för La Pl a ta m ed fin, kla r, näs ta n utomordentligt god sikt. 
Rätt kraftig vind r ådde fr ån SO m ed n ågon sjöhävning frå n 
samma h åll. Commodorc Harwood's kryssareskader ångade 
ONO m ed 14 knops fart. Fartygen i rättvänd ko lonn i ord 
ningen Ajax (flaggskepp), Achilles och E xeter. 

Kl. 061 1~ si ktades en rök stn1X akter o m tvä rs om BB. 
Exeter avd elades för undersö1knin g. Två minuter senare rap 
porterade E xeter a ll det siktade fartyget t roli gen var del 
»pocketJba ttleship >>, som eskadern berett sig fö r· a tt m öta. 

II. Händelserna före slaget. Styrkejiimförelse. 

F'örhi sto•ri en till s laget hade i korthet varit följande: 

Den 30 september h ade det engelska handelsfartyget s/s 
Clement sänkts i sydatlanten. Engelsmännen erhöllo häri 
genom den fö·rsta kännedomen om. att -ett av d e tyska fick 
slagskeppen operera de såsom h andelsförstöraro i dessa far 
vatten . Sen are sänktes y tterligare fyra fartyg på routen Gi · 
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braltar- Syd Afrika och slutligen s/s Africa Shell i södra dc
len av Mozambique-Channel. Huruvida alla dessa fartygs . 
förluster förorsakats a v ett enda tyskt fartyg eller om det v aT 
fråga om flera »raiders >> visste man på engelsk sida icke. För 
systematisk sökning efter handelsförstö,raren (eller förstörar 
na) i dessa vids träckta farvatten slodo å engelsk sida endas t 
4 kryssare, under befäl av förutnämnde conunodorc Harwood, 
till förfogande. Dessa utgjordes a v: 

l Depl.l Fart l 
Artilleri Tor- Flyg-F m· tyg 

m sv l v p eder plan 
--- l 

Cumberland 10,000 31,5 8-20,3 6-10,2 8- 53,3 1 3 

Exeter ... ... .... .. ... 8 ,400 32,2 6- 20,3 8- l0,2 6- 53,3 2 

Aj ax, flaggskepp 7,0001 32,5 8-15,2 8- 10,2 8-53,31 2 

Achilles ......... ... 1 7,000 32,5 l 8-15,2 8- 10,2 8-53,3 2 

Tidigt i december måste den störsLa engelska kryssaren, 
Cumberland, detacheras till basen å Falklands-öarna för l~e 

parationer. 
Den tyska handelsförstöraren var, såsom det senare kom 

att visa sig, pansarskeppet Admiral Graf Spee, vars karaktä
ristiska data voro följand:c: 

Fartyg l De p l. l Fart l ~r t i 111 e r i 
sv msv lv 

Tor- l l peder Flygplan 

Graf Spee ... lw,oool 26 IG-2818- 1516-10,51 8-53,3 1 2 

Pansarskyddet å Graf Spec var avsevärt slad-uue än p [l 
de engelska kryssarna, dock på intet sätt likvärdigt med pan
saret å s. k. »linjeskepp >>. 

Comnwdore Harwood b edömde förutsättningarna för en 
lyckad brittisk aktion vara följande: 

l) att vid kontakten med fienden den engelska styrkan 
var samlad; 

2) att de engelska kryssarnas fartöverskott effektivt ut
nyttjades i en »rörlig taktik». 
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Utan tvivel har den fö-rsla punkten berett den engelske 
befälhavaren de största svårigheterna. För effektiv sökning 
efter fienden måste han sprida sina fartyg över ett mycket 
vidsträckt vattenområde. Sålunda befunno sig den 3 clecem.
ber de engelska kryssarna på inbördes avstånd av upptill 
2000 distansminuter, d. v. s. på avstånd, som motsvara 5 
dygns gång med en marschfart av 15 knop. På ·eftermidda
gen denna dag sänktes s/s Doric Star på Afrikas västkust och 
sammanställt med föregående engel~ka fartygsförluster ost om 
Afrika (i Mozambique-kanalen) vågade com1nodore Harwood 
bedöma, att det tyska fartyget var på väg västvart, antingen 
emot Rio-de-Janeiro , mot La-Plata eller mot Falklanclsöarna. 
Det bör obiserveras att mellan dessa vattenområden avst[mdct 
är c:a 1500 sjömil, d. v. s. mer än 4 dygns gång med marsch 
fart 15 knop. Conm11odore Hnrwood beordrade samling till 
det mellersta cmrådet och på morgonen den 12 december möttes 
Ajax, Achilles och Exeter punktligt, efter säker navigering, 150 
sjömil utanför La Plata-flodens mynning. Dagen användes för 
genomgång och övande av taktiska planer. Grundtanken i dessa , 
uppgiver Harwood i sin rapport, var att varje fartyg skulle 
uppträda formellt - taktisk obundet samt eftersträva att kom
ma in på avgörande stridsavstånd . Närmandet mot fienden 
skulle så vilt möjligt ske från vitt skilda bäringar. 

III. Striclshändelserna . 

A. Skede 1: elen 13 december kl. 0616-0740. 

Kl. 0614 hade den misstänkta röken siktats fritn dc engel 
ska fartygen och Exeter detacherades för undersökning. 

Kl. 0616 meddelade Exeter att det siktade fartyget troli
gen var det tyska >> fickslagskeppeb. 

De engelska fartygen ökade farten och började taga upp 
ånga för gång med högsta fart. Exeter girade västvart under 
det att Ajax och A:chilles till en början fortsatte NO-vart . 
Engelsmännens avsikt var att i -enlighet med de dagen förut ( !) 
repeterade planerna engagera det tyska fartyget från flera 
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riktningar, så att detta antingen måste dela sill huvudartiller i 
eller lämna någon av dc engelska stridsgrupperna abeskjuten 
på avstånd överstigande 15 cm kan onernas porte. Ajax och 
Achilles girade så småningom successivt N-vart , varigcno·m aY 
ståndet hastigt minskades. 

JO. 0618, d. v. :s. endast 4 minuter efter det att de engei 
Hkrt fartygen siktat röken frän Graf Spee öppnade detta farty~ 
del med sin a 28 cm kanoner. Vi måste dröja vid detta . Hur se r 
ett fartyg ut inombords strax efter kl. () på nwrgon en ? Ut 
purrning av fria vakten (stridsberedskap förutsättes vara in 
tagen) har just skett. En del av m anskapet stå nakna i tvätl 
rummen, en del ligga med säkerhet kvar i ko·jerna i avvaktan 
på alt den värsta H llisningen » till tvä ttfaten skaU gft över. 
Officerare och underofficerare på frivakt so·va ännu efter si 
na h årdare 4-timmars tön1ar under hundvakten . En larm 
klocka, som ljuder under denna kritiska timme, Mr· icke h a 
något av »Övning >> i sin k lang. /(ontaktcns snabbhet vid nu 
tida stora artilleriporteer samt därav följande krav på lwstiy 
j"ullbenwnning av stridsmedlen är en lärdom, smn vi m ås t<' 
tillgodogöra oss. 

Avståndet då Graf Spce öppnade elden angives i comino
dore Harwoods rapport endast såsom »m ycket stort». D.ct 
torde ha va varit c :a 230 hm, m en a v ståndert ·minskaqes m ycket 
snahbt på grund av d e ·engelska fartygens manövrar. 

JO. 0620 öppnade Exeter eld med d e två förliga Lorne11 
(4- 20,:3). Avståndet hade då nedgått till 17,600 m. 2 1/:z 
min. se11'are bar även aktra tornet på Exeter (s:a G- 20,3). 

](f. 0621 öppnade Achilles eld och kl . 0623 även Ajax 
(s:a lG- 15,2). 

Graf Spee hade vid eldöppningen kl. 0()18 delat sitt svå r ~ 1 

artilleri så att ett torn (3- 28) sköt på Exeter och ett torn 
(3- 28) på Ajax-Achilles. Så snart 15 cm kanonerna å Spee 
nådde fram till Ajax-Achilles synes emellertid det tyska far 
tyget ha koncentrerat samtliga 28 :or mot Ex eter. Den första 
tyska salvan mol detta fartyg låg300m minus, den andra plus. 
den tredje täckte! 
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] {l. 0623 träffades Exeter a v splint fra n ett minussko tt 
midskepps omedelbart intill fartygssidan. Betjäningen vid SJJ 
torpedtuber dödades , aktra manöverpla tsen skadades och samt
liga förbindelser därifrån förstördes, skors tenar och strål 
kastare skadades. En minut senare 

k l. 0624. erhöll Exeter en direkt lräff (28 cm ) i torn B, 
d. v. s. det andra tornet förifrån , omedelbart för om. manö 
yerbryggan. Tornet (2- 20,3) fö rstördes och splint svepte över 
bryggan, där all pl'rsonal utom fartygschefen och 2 man dö
dades eller sårades. styrhyttens kommunika tioner förstördes. 
Ett ögonblick var ·enligt coininodore Harwoods rapport far
tyg:et »Out of control», m en god haveri-stridsutbildning gjor
de detta moment kort. Skeppscentralen övertog styrningen 
så snart det upptäcktes, a tt förbind elserna med förliga bryg
gan voro brutna . På däck upptäckte torpedofficeren , att far
tyget efter tt·äJffen genom styrbordsgir höll på att komma på 
sådan kurs , a tt aktra 20,3 cm tornet icke skulle bära. Han 
sökte och lyck ades erhålla förbindelse med skeppscentralen 
samt gav sådan order , a tt fartyget åter fördes till lämplig 
kurs. F C hade uneler tiden begivit sig akteröver för att från 
aktra reservmanöverplatsen leda fartyget, men när han väl 
kom dit, berfanns dennas förbindel:ser förstö·rda av förut om
nämnd minusträff kl. 0()23. Man övergick därför till styrning 
h·ån »The after steering position » (styrmaskin eller handstyr 
rum met) och föTbindelserna dit upprättböllos med löpare ( !) . 
Under hela den fortsatta striden manövrerades Exetcr !På 

detta sätt. Följande lärdomar synas kunna dragas ur dessa 
de första minuternas allvarliga artilleriträffar å Ex·eLer. 

l ) Vid eldöppning å 230 hm avstånd kan med 28 cm 
kalibern , med god eldledningsmateriel, goda kan oner , väl ut
bildad personal samt under goda yttre förhållanden den först:1 
~.alvan läggas så gott som på målet (minus 300 n1 är ett obe
tydligt fel å dessa sk jutavstånd) . 

2) Minusnedslag av tunga spränggranater kunna, om 
<le inträffa tillräckligt nära målet, m edföra mycket allvarliga 

skador å icke splintskyddad personal och materi el. Helt oskyd-



- 118-

dade r eservmanöverplatser , reservradiohytter, etc. , på bryggor, 
däck eller öv:erbyggnad torde därför vara av ringa värde å 
fartyg, av vilka man b egär, a tt dc skola kunna genomföra Pn 
artilleristrid mot likvärdiga motståndare. 

3) t:tbHdning av personalen under stridsmässiga ÖY

ningar med fingerade haverier är av utslagsgivande bet yd'C'ls t'. 
Förefinnes icke dylik utbildning kan en olycklig slumpträff 
sätta e tt helt fartyg ur spelet, trots att huvuddelen av strids
medlen (kanoner, torpeder, etc .) fortfarande äro i fullgott skick. 

4) Vid enligt föregående punkt utförda övningar skall 
initiativ eftersträvas och uppammas h os all personal. Torped
officeren på Exeter får i detta hänseende en särskild eloge a v 
Harwood i dennes officiella rapport. 

Kl. 0624~0630 erhöll Exetcr ytterligare 2 st. 28 cm träf
far samt splintskador från minusskott . 

Kl. 0630 delade Graf Spee på nytt sitt huvudartilleri för a ll 
mera effektivt kunna beskjuta Ajax~Achilles. På denna sida 
hade bittiutiils det tyska fartyget endast kunnat insätta 4 s t. 

15 cm kanon er emot de engelska kryssarnas 16. Elden: h ade om
växlande lagts emot Ajax och omväxlande mot Achillcs men 
et'fekten had e varit ringa. 

Kl. 0632 sköt Exeter SB-torpederna. Innan dessa nådde 
fram till mållinjen girade emeller tid Graf Spee 150° BB hän 
under dimbildning. 

Rl. 0636 voro Ajax och Achilles uppe i 28 knop. 20 mi
nuter hade härvid gått ifrån det larmet givits. 

J(l. 0637 katapultade Ajax ett flygplan. Order härom h a
de givits redan kl. 0616, men arbetet med klargöring av kata
pulten, värmandet av motorn m. m. h ade tagit denna tid. 
Commodorc Harwood anser flygpersonalens arbete erkännans
värt, särskilt som arbetet under större delen av tiden måst ut
föras under fientlig eldgivning. 

Kl. 0638 girade Exeter för att få BB torpedtuber att bära. 
RäTunder erhölls ytterligare 2 st. 28 cm träffar. En av dessa 
satte torn A, d. v. s. förliga 20,3 cm tornet, ur funktion . Den 
andra förorsakade en allvarlig skrovskada med brand under 
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däck. Ajax flygplan rapporterade till Harwood att Exeter 
helt försvann i rök och eld och m an fruktade å de mindre 
engelska kryssarna att fartyget skulle gå under. 

Exeters skador voro svåra. Två av de tre 20,3 cm tornen 
, :0 ro förstörda. Stora rum voro vattenfyllda och en svår
släckt eldsvåda pågick under däck. FC manövrerade fartyget 
från! en öppen plats å däck med tillhjälp av en båtkompass 
(alla andra kompasser voro ur funktion) samt med endast 
löpar-föi,bindeise till den aktra r eservst)'l·platsen . Icke desto 
mindre förd es fartyg et pa nytt, resolut in i striden, i sanning 
en sjömannaglirning! BB-torpedern a sköto s så snart tuberna 
huro en1ot fienden. En eller två minuter senare girade Exete r 
till parallell kurs med Graf Spee och öppnade eld m ed det åter 
stående aktra 20,3 cm tornet. Exeter ha de i d etta ögonblick 
7° slagsida och låg m yck et djupt förut. Fortfarande full fart 
framåt! 

Kl. 064 0 träffade en 28 cm granat s trax minus vid Achilles 
brygga. Splint dödade 4 man å förliga artillerieldlednings
platsen, bedövade AO samt sår-ade FC och signalstynnannen. 
Aktm eld:ledning,splatsen övertog omedelbart elden men då 
intet instrument skadats å den förliga stationen, kunde AO 
efter n ågra minuter reorganisera denna, och därefter på nytt 
övm·taga eldledningen. 

Striden började vicJI denna tidpunkt a lltmera övergå till 
jaktstrid, enär Graf Spee fortsatt att gira västvart. Ajax och 
Achilles befunno sig å Spee's SB-låring under gång med 31 
knops fart för att minska avståndet, :rktra tornen å de engel · 
ska kryssarna buro härvid ej. Exeter befann sig ungefär tvärs 
ut om BB från Graf Spee, samt på parallellkurs med det tyska 
fartyget. 

Rl. 0656 girade Ajax och Achilles SB för att få a llt ar · 
tilleri att bära, varvid dock Graf Spee girade undan ytterligare. 

Kl. 0710 var avståndet från Ajax och Achilles fmifaran 
de stort och Harwood beslö,t att ånyo sökå förkorta det, även 
om allt artilleri icke skulle bära. De engelska kryssarna gingo 
nu med högsta fart. 
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Kl. 0716 girade Graf Spee kraftigt BB hän mol Exeter . 

Engelsmännen fruktade att manövern [tsyftade att giva detta 

fartyg dödsstöten. Efter enelast n ågm minuter girade en1cellerti<L 

det tyska fartyget på n y tt till S'V-kurs och överfly ttade samti

digt alla 28 cm kanonerna mot Aj ax och Achilles . A vs tåndet 

m ellan dessa fartyg och Graf Spec var nu enelast 100 hm. Del 

tyska fartyget erhöll täckande salvor mot Ajax m en ingen träff. 

Engelsmännen å sin sida observera-de en eldsvåda å Graf Spee. 

E lden fdtn dc tyska 15 cm kanonerna var vid detta tillfälll' 

dåligt ledd , vilket tyder på eldledningshaverier å Graf Spee. 

Kl. 0721~ sköt Ajax torpederna, m en utskjutningen obser

verades tro ligen f'Tån Graf Spee, som omedelbart girade 150c 

BB hän unde r dimbildning. Gir tillbaka till kurs 3 min. senare. 

Kl. 0725 träffades Ajax av en 28 cm granat, varvid först 

ett senare även ett andra 15 cm torn kom ur funktion. Ajax 
' 

flygplan sökte ungefär vid denna tid närma sig Graf Spee, för 

att se huruvida icke även detta fartyg erhållit n ågra skador. 

Flygplanet togs emellertid uneler eld från lv-artilleriet omedel

bart som d et kom inom porte, varför det å ter chog sig tillbfrka . 

Flygplanets huvuduppgift var givetvis att giva n edslagsobser 

vationer åt d e engelska kryssarna. 
Kl. 07 30 kom det sista 20,3 cm tornet å E_xeter ur funktion 

på grund av vatteninträngning. Exetcr hade redan dessförin

nan, sedan omkring kl. 0725 , sackat alltmera akter över. Exeter 

girade SO-vart med långsam fart och deltog senare icke vidar <' 

i striden. 
Kl. 0731 rapporterade Ajax' flygplan att torpeder närma

dc sig de engelska kryssarna, men skulle passera för om dessa . 

Å Ajax var vid detta tillfälle endast ett 15 cm torn i funktion 

men Harwood girade likafullt mot fienden. Achilles eld m ed 

samtliga 8- 15 cm kanonerna var väl reglerad. 
Kl. 0738 var avståndet -endast 75 hm. Då emeller tid am

munitionen å de engelska kryssarna var hårt åtgången beslö t 

Harwood att avbryta striden för att event. senare unde·r mör

ker komma till ett avgörande. 
Kl. 07 40 girade därför Ajax-Achilles ostvart under rök-
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och dimbildning. Ajax erhöll härvid en 28 cm träff i förliga 

masten. Spce följde ej efter utan fortsatte att styra V-vart 

111ed omkring 22 knops fart. De engelska kryssarna girade 

efter 6 min. för att h ålla känning med det tyska fartyget. 

Från sh ·i den kl. 0624- 0740 synas följande lärdomar 
kunna dragas: 

1) Torpedskjutning från fartyg i artilleristrid är av förra 
t> 

värde, enär utskjutningen alltid observeras i artilleriets CS 

eller avståndsmätningsinstrument Då såväl »gir mol» som 

»gir .från '' giver god säkerhet för torpedträff synes man icke 

heller kunna räkna m ed några taktiska fö1·delar på grund av 
»påtvungen » manöver h os fienden. 

2) Det tyska fartyg·et synes under stridens första skede 
på grund av framdTivningsmaskineriet s konstruktion ha haft 
fartöv.erlägsenhet över de engelska kryssarna. Såväl kl. 0640 

som 0710 utsäges i commoclore Harwoods rapport att avstån

det var stort, trots att elen engelske befälhavaren till synes 

hela tiden arbetat föT a tt komma in på avgörande, kort strids

avstånd. Dessa erfarenheter kunna emellertid icke utan vi

dare omsättas till våra fö'l·hållandcn, enär hos oss farvattn ens 

mindre utsträckning möjliggö•r att under varje framstöt till
räcklig maskinberedskap k an hållas även med åncranläcrcrnincrar· o o o o· . 

3) Den tyske befälhavar-ens gir n ed mot EX1eter kl. 0716 
har antagligen avsett en gransknhi.g 'på närmare h åll av Exe

ters skador. Giren tillbaka och överflyttandel av samtliga 28 

cm kanoner mot Ajax- Achilles tyder på att tysk i:n:na vid den

na tid ansåg o ExeteT dödsdömd. Ä VJen om största sparsam
het måste iakttaga,s m ed ammunitionen och även om det före-,, 
•ag ett starkt önskemål a tt förstärka elden emot Ajax- Achilles, 

synes det som om d en tyske befälhava:ren handlat felaktigt d å 

han släppte Exeter utan att ha satt in den avslu tande stöten 

lllot detta fartyg. På sjön gäller det att sänka fiendens fartyg. 

liur allvarliga skadorna än äPo-, bliva de snrubbt reparerade 

~å fartyget på nytt kommit i hamn. Under det att det tyska 

far~~get några dagar efter slaget måste sänkas av sin egen 
hesattning kryssar dess i sjöstrid faktiskt bes@grade fiender, 

Tidskrift i Sjöväsendet. 9 
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~~jax och Achilles såväl som Exetcr, al lt fortfarande på haw l\ 

under sina stolta rödvita örlogsflaggor. Sliipp aldrig ett sl.:u. 

clut fientligt fartyg ifrån Dig, gå på det, niionure och närmnre 
,iu mem skadorna bree/u ut sig, släpfJ det icke förrän Du se r 
kölen vända sig uppåt och flagg or och befälstecken /'örsvi llJ ut 

i havet.' 
4) Det tyska fartygels eld såväl bdrän·~mde 28 cm k:l ll il-

nerna som framförallt beträffandt• 15 cm artilleriet försämrades 
avsevärt under stridens gång. Ankelningen härtill synes h ava 
varit en eller möjligen två 15 cm. träffar i det förliga m ast
komplexet. Ä artillerifartyg måste m an nödvändigt räkn~1 
med , att den centrala eldledni ngen unde r de ordinarie eld k
darna (AO, A02 etc.) genom haverier så småningom omöj
liggöres . Hela stridens utgång kommer da att bli heroen de 
av divisions- och plutonsbefälhavarnas förmåga alt självstän 
digt leda dc egna kanonernas eld. Denna personal får d_ä r
för icke vara så ung, att den saknar varje arlilleristisk utbJld. 
ning och erfarenhet. Under skjutövningarna, saväl m ed li te n 
och stor tubkanon som även i mesta möjliga mån nwcl. egen 
amnnmition , är det i första hand dessa r es2rvcldledarc, sm n 

skola övas . 

B . Skede 2 : den 13 december kl. 0740- 14 december JJ 00 10. 

Situationen kl. 0800 den 13 december var följande: G r ~ ~~· 
Spee p å västlig kurs emot La P lata-flodens mynning, Ajax 
hållande känning utom artilleriporte på det tyska fartygets 
BB låring, Achillcs på motsvarande sätt å SB låring. E{'etcr, 
ur sikte från de övriga fartygen, styrande SO-vart med låg fa r t. 

Kl. 09'15 tog Ajax ombord sitt flygplan under svåra för· 

hållanden m en utan tidsförlust. 
Kl. 094-6 utkallade HaTwood Cumberland, nren detta f a r· 

tyg hade redan, efter att ha följt radiotrafiken i luften, läm· 
nat Falklands-öarna och var på väg nordvart med hög fart . 
Från anliralitetet i London dirigerades hangarfartyget Ar k 
Royal och slagkryssaren Renown samt andra örlogsfartyg mot 
La Plata. Intet av dessa fartyg befann sig dock på kortare 
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avstånd fr ån stridsområdet än :3000'. Från Buenes Aires och 
Montevideo kund e däremot erforderligt antal oljef~nh•g ut

sändas. 
K l . 1005 hade avståndet nedgått till 21200 m , varvid Graf 

Spee girade och avlossade tvä :l-skottssalvor (28 cm) mot 

Achill es. Giren tyder på att aktra 28 cm tornet å Graf Spec 
vid detta tillfälle var ur funktion. Den förs ta salvan föll minus, 
den andra tätt intill Achillcs , som emellertid då redan gintt 
och dolt sig i dimma. 

Kl. 1100 siklades ett handelsfartyg, som uppenbarligen 
stoppades av Graf Spee. Ett radiomeddelande >> Pleace pick 
up lifeboots of English ',teamen> mottogs å Ajax, men när 
kryssaren kom fram till platsen befanns fartyge t icke vara 
i behov av hjälp utan hade all a båtarna hi'isade. 

Hl. 191 5 öppnade Graf Spce åter eld. Denna gång mot 
Ajax som gintele undan undet' dimbildning. 

Under k vällen och förnatten förekom vid flera tillfällen 
cldgivnin.g från Gr~1f Spee emot Achilles, som allt erftc1 ' som 
mörkret föll på måste upprätthålla känningen å allt kortare 
stridsav~.tånd. Belysningen gynnade Achilles - först solned 
gången i väst:er, senare ljusen från Monteviclco. 

Graf Spee ankr~1dc i l\1ontevideo den 14 december kl. 0010. 

III . Epilog. 

Dc engelska fartygens bevakningstjänst utanför Monte
video blrev hård. Varje natt samt d essutom de dagar då sik 
len inskränkles av dimma, var klart skepp intagc;. J(l. 2200 

den 14 december anlände Cumberland. Den 15 december ol
jade samtliga engelska fart~rg under h~1rt väder till sjöss. 

Den 17 december kl. 17 30 lättade Graf Spce. Ajax kala· 
Pultade ett flygp lan och dc engelska fartygen gjorde sig lw
re~da att upptaga strid. Kl. 1815 lämnade Graf Spee, åtföljd av 
olJefartyget Tacoma Montevideos hamn. Kl. 2054 rapporte
rade Ajax flygplan att Graf Spee sprängts i luften av sin C' ' en 
bes ä ttnin rr t> 

t>· S. Lagerman. 
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Maritim upplysningsverksamhet. 

Det är en sanning, som icke nog kan upprepas, att under 

det armen och flygvapnet övar och verkar så att säga inför 

folkets ögon, är detta icke förhållandet med flottan. 

Ehuru det givetvis vore önskvärt, att förståelsen för krigs

makten hos folket, skulle vara så stor, att någon: upplysnings

verksamhet icke vo·re nödvändig, får man dock icke fordra, 

att alla människor skola veta allt om försvarsmakten, och det 

är ju att begära för mycket, att elen som aldrig sett ett örlogs

fartyg skall ha reda på hur fartyget funktionerar och används. 

Visserligen har upplysningsverksamheten bedrivits i gång

na tider i fonn av broschyrer, tidskrifter, tidningsartiklar 

o. s. v. Men dessa fick nog många gånger ka'l·aktären av 

agitation och propaganda mera än ren upplysning. Det var 

inte förrän vi kunde få den väldiga maktfaktorn radion i 

upplysningens tjänst, som man kunde nå praktiskt taget hela 

Sveriges folk. 

I denna artikel kanuner att i huvudsak behandlas några 

personliga ·erfarenheter från upplysningsarbetet i radio, där

emot gör elen icke anspråk på att uttömmande behandla hela 

ifrågavarande ämne. 

Det var i december 1939, som Radiotjänst hemställde, att 

en officer från varje vapengren skulle ställas till förfogande 

för att biträda vid fördelningen av de penningar, som inkom

mit på Radiotjänst julinsamling. Det beslöts, att dessa offi

cerare i e tt radioeko skulle framiföra var och tC!ll sin vaperi-
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grens Lack till nationen och i övrigl yttra m1gm ord om in

samlingen. Med e rfarenheter från de tta första framträdan d<· 

i r ad io och sedan de t visat sig, att den tillämnad e rckrv k 

rin«en elen förste februa ri i Ka rlskrona icke ansags Lillfred s-
o · . . . 

slällandc, beslöts att i radio göra ett upprop om rckryterm g. 

Della kom till stånd i hörjan av januari oc h resultate t blev {' Il 

t iii fr edss tällande rekry tering . 

H.ndiotjanst fick n ågo-t senare tillfälle all i samarbete m ed 

marina m yndigh eter taga upp cH r eportage , som sedermera 

kom i radio under rubriken >> Marinens män i :u·hete, Glimtar 

från en örlogsstation ». Detta repo rtage m o ttogs i pressen a \ 

allt. ntt döma med största intrcss(•. 

I sa marbete m ed KoopC"ratiYa Fö'l·bundels !» Brevskola 

s ta rtade armen i början pa 1940 en >> Be recls kapskurs för folk 

fönvaret». Kursen ha de formen av korresponclensundcrvi :-, 

ning med »brevlåda » i radio, som komplettering. E tt avse 

värt antal fi idråg ningn r inkon< till Brevskolan om huruvid a 

en sådan kurs också s kulle igångsättas för sjöförsvaret. 

Saken blev fö remå l för en n ogg rann under sökning, all a 

möjligheter undersöktes, m en vi stötte ständigt p:"t samma sv~t 

righc t : det går icke att utbil da en örlogssjö man p er korrespon 

dens. Men kunskaps törslen måste släckas . . 

De t visade sig slutligen , atl det utan jämföre lse bäst a 

sätte t alt n å så m ånga medborgare som möjligt var att a nvänd a 

radion, och som kompietbeTing h är till broschyrer·, i vilka lyss

naren j lugn och ro mera kunde fördjupa sig i ämrwt. Ha

dio tjä nst ställde m ed slort tillmöt csgaende tider till fö rfoga n

de , och Brevskolan gjorde sig färdig alt ta emol inkomna fö·r

frågningar och att sedennem distribuera broschyrerna. 

Till att börja m ed planerades en serie på 4 föredrag, u n

der den gem ensamma titeln >> Mcdborgarkunskap om sjöför

svaret». Det första skulle s. a. s . presentera flotta n , det andnt 

kustartilleriet , det tredje sjöförsvar·et i fred och under neutra

litetsvakt och del fjärde slutligen skulle b ehandla sjöförsvai'C l 

under krig. I >>d agens eko >> tillkännagav sedan Chefen för Ma

r instaben , a tt denna föredragsserie skulle komma till stånd ocll 
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det första föredraget hölls den 2 mars 1940. l såväl radio

ekot som i törsta föredraget meddela des, att vem .so m helst , 

so11l var intresserad , kund e anmäla sig hos Brevs kolan för aH 

Nt broschyrerna a lll eftersom dessa kommo ut. Anmälningar 

började omedelbart att kcmrn:t in i mängd , som var ganska 

uppmun tr:mclc. 

Det gälld e nu att ut a rbeta broschyrer i en så dan form , 

att den blev lä ttförståelig för alla. Härvidlag utförde en värn 

pliktig tidnin gsman, tjäns tgörande på marinens pressdetalj , i 

:amaPbctc nwd Brevskol a n e tt m ycke t förtjänstfullt arbete. 

Broschyrerna rek vircrades också bl. a. av chefen för k ustflot . 

tan fö r utdelning till rekrvtc r och värnpliktiga ombord. 

l\'ästa föredra g lw handl a de som omnämnts »kuslarlill c ri eh> 

och det tredje >> sjöförs va r e l i fr ed och und er neutra l i tetsvn kb . 

Under tiden h :1 de en hel del lyssna t-c i brev framställt för

frågning:tr och försl:.tg m ed anl edningen :tv föredragen . Nya 

ideer och uppfinningar· såg dagens ljus, d c fl es ta dock knap

past n·alisPrhant, m en m å nga riktiga och sunda ås ikter fram 

fördes också. Fö r· alt besva ra dessa fr ågor :morclnadcs en 

>> brevlåda >> i radio i form av ett samtal mellan en r epresentant 

för Brevsko lan och författaren. 

På grund av h ~inclels c rna i april förra å ret kunde se rien 

l sin u 1·spru ng liga u H orm ni ng ic ke fullfeljas. De t fjärde fö

redra gel in s tälldes. Emellertid hade del visat sig, att denn a 

upplysning omfattats rnecl så stort intresse a tt e tt fullfö·ljande 

nv uppslage t syntes \'äl motivera t. Dc n ya ämnen , som där

vid valdes , vonn >> sj örkrige ls va pen: kanonen saml torpeden, 

lllinan och sjunkbomben » och vidare »sjökrige ts hjälpnwdel: 

a vstånd smätarc, ekolod , gyrokompass ». 

Den fjärde broschyren kom att omfatta samtliga dessa 

tre föredrag och fick titeln >> Sjökrigets vap:en och hjälpm edel» . 

Uneler sommannå naderna fingo vi tillfä lle a tt i radio b e

handla den sjöstrategiska situationen' dels efter Italiens in

träde i kriget och dels efter den engelska flottans angrepp 

lltot franska sjöstridskraft.er i början av juli f. å. 
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Dc föredrag , som behandlade rent tekniska ämnen, bt·
recldc givetvis vissa svårigheter vid utformandet, då det gälld~ 
att utan åskådningsmateTiel och för rent osakkunniga lyssn a
re beskriva vapen och hjälpmedel samt deras funktioner. Här
vid biträdde på ett synnerligen förtjänstfullt sätt dels skickliga 
fackmän , dels helt osakkunniga lekmän från Brevskolan. 

Den l augusti 1940 skulle ett betydande antal stamrekry
ter antagas både i Karlskrona oc h Stockholm. För att stimu
leTa intresset fö·r antagning vid flottan användes ett radioeko 
i slutet av juni , varvid en ung, tämligen nyantagen rekry t fick 
til1fällc a tt i11rför lyssnarna säga några ord om sin anställnitF 
och sina arbetsförhållanden. För at t ge ett malt pil. radion~ 
oe1~hörda värde fö·r dylik upplysning kan nämnas, att dc när
maste dagarna efter anförandet inkom till Stockholms Ör
logsstation över 600 st. förfrågningar om anställning vid 
flottan. 

De hitintills hålln a föredragen h ade rört sig om sjömili
tära förhållanden och dänned sammanhängande taktiska äm
nen, men människan bakom m ate rielen var ännu icke presen
terad . Detta gjordes emellertid i mitten av augusti under 
rubriken »Medborgarkunskap om sjöförsvaret: Den svenske 
örlogsma trosen ». Också i samhand m ed detta föredrag mo l
togo vi flera brev, delvis av ganska rörande innehåll i sin 
uppskattning av och . nya förståelse för örlogsmatrosens yrk l' 
och arbete. 

Under förra delen av år 1940 hade på Sjöhistoriska Mll
seet förbere tts en utställning, som öppnades i september u n
der namn av »Svensk s jömannagärning i allvarstid». Denna u l 
ställning vaT ägnad att på ett synnerligen instruktivt säll 
åskådliggöra samarbetet . och san1bamiet mellan örlogsflottan 
och sjöfarten och var därför naturligtvis av mycket stort värde 
i upplysningsarbetet om sjöfO-rsvaret 

I samband med utställningen av affischer för första för 
svarslånet i Konstakademiei1 i Stockholm uppstod tanken' pf1 
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att göra en utstä llning för att visa »vad vi fått för pengarna». 
Förberedelsetiden var synnerligen knapp - något m er än en 
månad - och det gällde för sjöförsvarets del att få en så 
representativ utställning som möjligt. Beklagligtvis gick det 
icke att flytta upp viss tyngre material till utställningsområdet , 
såsom planerats från början, men vi fingo i stället e tt utom
ordentligt tillfälle a tt visa vår flottas nyförvä rv, i det att un 
der tre veckoslut i oktober några av våra nyaste jagare, ubåtar 
och motortorpedbåtar visades och demonstrerades vid Strand
vägen i Stockholm. Man kan utan överdrift påstå, att dessa 
»flottbesök » em ottogs med ett utomordentligt intresse. Ty
värr kunde endas t en bråkdel av de väldiga 1nänniskomassor, 
som samlats vid Strandvägen, komma ombord. Det vittnades 
från flera h åll, att åsynen! av de nya och m oderna fartygen 
ingav en känsla av både stolthet och för troende. 

Emellertid å terupptogs föredragen i radio senare uneler 
hösten, och det första var >> Medborga rkunsk ap om sjöförsva
ret: Ett års neutralitetsva k h. Härvidlag h ade givetvis flottan 
den fördelen framför de andra vapengrenarna, att vi m er;l 
direkt kunde peka på det arbete, som flottan utfört för eskor
tering, mindesannering, sjöfartskontroll och isbrytarhjälp . 
Detta fö~redrag efterföljdes av >> Vi bygger en jagare >> i no
vember och slutligen gjordes ett r:eportage f rån Sjö·krigssko
lan, som presenterades under rubriken >> Vi hälsa på hos ma
I-inens kadetter». På det nya året h ar arbetet i ~radio fortsatts 
efter ungefär samma riktlinjer som tidigare, och artiklar i 
sjömilitära ämnen ha placera ts och planeras att inf ly ta i 
pressen. 

Det h ar på sina håll inom. flottan väckts, om. icke oppo
sition, så dock ett visst ogillande av upplysningsarbe tet för 
försvaret övethuvudtaget under framhållande av, att detta 
upplysningsarbete under nuvarand e förhållanden sköter sig 
själv. Jag tillåter mig att hysa en bestämt motsatt uppfatt
ning. Svenska folket är ett bildningssökande folk. Man' önskar 
veta och lära sig om fö·rhållandena i allmänhet och under 
dessa tider naturligtvis om försvaret i synnerhet. Under resor 
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i alla delar av landel i samband med medborgarfester fi ir 
försvars lånen har jag haft tillfälle att höra hur fo lk reagera r 
inför u pplysningcn om flottan. Den n a uppl~'sning synes ö v n . 

allt ha fallit i god jord, man önskar bara veta mera. Det von· 
jn då märkvärdigt, om vi , sjöförsvarels män, ich i möjl i 
gaste m~tn skulle kunna tillmötesgå en sådan önskan. Vi strii 
va ju alla efter att göra krigsmaklen Lill en del av nationen . 
Vad är da nalurlig::ue än att vi söka utnyttja och vidmakt 
hålla det intresse för försvaret , som finnes hos vårt folk. Att 
delta sker bäst genom saklig upplysning är min fasta över

~~' gclse. 

Stellan Elliot. 
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Litteratur. 

»Der .1\'Ia.rineoffizier als _F'iihrer und Erzieher, , 
av Kapitän z Sec Siegfried So-rge. Pris kr. 5: 10. 

Föreliggande arbete, som utgavs med sin första upplaga 193C 
och med sin andra under 1940, har i Tyskland erhållit de amplast•~ 

lovord bl. a. av storamiralen Raeder. 
Boken, s•oJTJJ är synnerligen välskriven, torde ha en hel del at t 

ge även oss svenskar. Särsld lt bör den rekommenderas såsom stu 
cliun1' för yngre sjöofficerare jämsides med svenska publikationetr j 

hithörande ämnen. Aven ä ldre sjöbfficerare böra emellertid ha nytta 
av att läs-a bolmn, ä ven om densamma i första hand är avsedel fö r 
sådan personal, som mma direkt har kontakt med manskap och un
derofficerare. Bo-ken är synnerligen lmlysancle för tyska metoder vid 
folkuppfostran . Omtanke om personalen i fysiskt och psykiskt aY
seencle samt upp:Eostran till tro på ideal framhävl?s såsom särskilt 
betydelsefull. 

Boken inledes med ett ka11itel behandlande o.fficercn som pe r · 
sonlighet. Särskilt kräves av officeren en målmedve-ten koncentra
tion på kallet med undertryckande av individens egoistiska ford
ringm·. Därefter utvecklar författaren klart och tydligt de faktore r, 
sonJJ åstaclkomm a ett gott för h ållan dc mellan befäl och manskap, 
varvid särskilt påpekas betydelsen av clubbelriktad aktning. Fö r
fattaren framhäver särskilt betydelsen av att en uppgift såvitt möj
ligt klargöres för den trupp, som avses för dess lösande. Kravet på 
hemlighållande av operationer kunna givetvis förhindra detta be
kantgölrande. Vid skolor och kurser anses det emellertid mycket 
viktigt att rnålet för utbildningen ofta delgives truppen, så att den
samma kan följa med och själv förstå utbildningens gång. 

Stor hänsryn skall tagas till manskapets fritidsproblem. Såsom 
exempel på betydeloon av detta framhäves elen brittiska metode'n och 
som motsats till denna elen tyska under föregående världskrig. 
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:Härefter följer bol.;:ens utan tvekan intressantaste del i kapitlen 
, Qffizierunterrichb> ~'amt >>Strafen und :M:assregelm>. 

Uncle,rvisningen, meddelad av officerare, bör omfatta en hel 
del ämnen, som i den dagliga undervisningen särskilt på rekryts,ta
diet ofta ej medhinnas. Hit räknas bl. a." soldatens plikte•r, historia 
och sjäkrigshistoria, marinens organisation, krigslagar, spionage och 
kontraspionage samt nwtmedel däremot, aktuella dagsfrågor m. m. 
Unelervisning i dessa ämnen bör Pj överlämnas till allt för unga 
officerare. Undervisningen bör i land ledas av kompanichef, om
bord av därmed jämns-tälld officer. Såsom minimum beräknas fö r 
detta slags undervisning 1 t imme pr vecka. Denna typ av man
skapsuppfostran är förvisso synnerligen tilltalande och kan med sä
kerhet göras fruktbärande även inom den svenska flottan. Säkerli
gen finnes inom manskapet förståelse för sådan undervisning, vilken 
egentligen ej ä1· något annat än samhällslära. Denna undervisning 
är i den tyska marinen ej enbart förlagd till rekrytstadiet utan 
förekommer för alla manskapskategorier och yngre' underofficerare. 
Det torde vara s jälvklart att detta slags undervisning högst betyd
ligt kan bidraga till bättre kontakt meUan befäl och meniga. 

I kapitlet »Strafen und :M:assregelm> ger författaren många goda 
råd angående bestraffningar och tillrättavisningar. I den tyska ma
rinen ha t. o. m. divisionsoHicerarna viss tillrättavisningsrätt, som_ 
måste utövas med stor klokhet och eftertanke och med tillgripande 
av bestraffningar, som lämpa sig strik't efter förseelsens beskaffenhet. 

Det är klart att en bok som denna, avseeld för ungdomen i en 
stat av dynamisk karaktär och där en annan livsåskådning är rå
dande, måste ha vissa fö,r oss främmande regler och föreskrifter fö·r 
individens uppträdande. Den tyske statschefen har ju själv angivit 
att soldatutbildningen skall vara den »sista och högsta fosterländska 
skolan». 

Geno1ngående för bokens behandling av uppfostringsproblemen 
är emerllertid den vikt, som lägges på det ömsesidiga förtroendet 
mellan befäl och manskap, samt betydelsen av fosterlandskärlek och 
offervilja hos soldaten. Ha vi svenskar efter en hundraårig freds
period glömt bort denna grundval för en riktig soldatuppfostran? 

Å. Lm. 
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slagskepp. 
(0v<· r.3;i1tn in g ur :Th<Jenwln Dantpfhoot, :28/1 1941) 

::tY Ho ns (/l r> bsulle/ . 

F'rå n li<• f i<·st a s jös tritlPr u n tiPr nu p !'q.!}tPtllit> krig lta r ap porl<·r 
ingå tt om hjälpk ryssa r P, jagare. ub :Ha r, rno to rtorpedbåtar oc h >ivl'l l 
kryssare·. Där<''tnot h ar s>illan nll'cidl'lnncl<•n c• rh å lli ts om s lagskepp., 
insat s<'r i s jök1·igd. P å grund härav har 111an i Jekman na kr<'tsar 
varit av dl'll meningen, att s lags k<' PJil ' ll ii t id VO l'<' för bi , lwroend<• ]"l 
den snabba tli'v<·ckling n"·g c-t uncl<··rgåH oclt a lltj ämt undergår. T 
ll ct fra111tida s jö.kriget km nnw därför l'ndas t ll<' mindrr" •· nlwh·rn n 
(lätta s jö:;t.ridskrnfter) jämt<· ubåta r a1 t in";ittas. Vid törs ta an hli cke11 
Jiggl'l' dl'i on ek li gen något i. den na fönnodan. Fas tän J'iPnci<·n n u 
lii Pd al la propaga n tlamede l lå tPr lH'kan tgöra . att. engels k a s lagskepp 
JllellVl'l'kaci<' vid Barelias in tagand<' (IH'S<'I.!Tand<') s å kvars tår doc k de t 
J'aktum, att tlc· fic•nt liga s la gs kepp<·n s in sat.s<·r i s jök'r iget id'"' vari t 
n.v någon avgö r and <' lw tycl<,]S<'. P !'t s jökriget:;. nuvaranck stadiutn u t 
iipela s s tricl<'n om el<· brittis ka öarnil hu vudsakligen i närlwtetl aY 
kust,•n. De djupgål·nd e s lagskl'Jl·]J<'ll kultiUL l'mellnticl i.c kl' opere ra 
i cll•s._q a gTuncln farvatte n. D Ps.,;utom h<·,hövn <il' som sk y dd mot u båtnr 
och fl yga nfall l'll svärm a v mindre k rig-s l'nrtyg. I dPtta samman 
ilang 1n å nämnas det anmärknings vä rd n i att Pn g <·l ska s lagskepp ick <· 
<·ns i11s at.tes Yicl dc·n engP is ka lnnd s tigni n gs kårens f örtvi vlacl n t lyk t 
,·id Du nkc'rque. 

Trots dd nu anförcln lor tsä tta såväl England. so lll alltt ö vrign 
;; jömakte r by ggandet av slagskPJJJl. För n ågra dag a r seelan medd ~ · 
la cles genom den enge ls k a propagan dan att ett nytt s lagsk e•pp s jö
satts i n~nr aro av de t engEJI.ska kun gapa ret. D et rör s ig uppenbarli · 
gen om ett av dc 40,000 tons fartygen, vilka sattes p å stapeln n•da n 
innan k ri get bröt ut. De båda unde r byggnad befintliga fartyge n 
- cl eplacem<'nt 40,000 t on - komm a aH ])l's tyck:as m ed 40,6 c m kan o
ner ; huvudp a ns a re ts tj ocklek ;ir 431 1nll1. Itali<'n har 8 s lags,kepp i1 1-

ber äk nat l'tt, s o111 s ntt.s p å s tapeln . Enli gt dl'n nya >> Kri<'gSntilrine
kRil'nden> ;igP r .) a pan 11. s lags kepp: i detta a nt a l är även i ulw·räknat 
t vå redan s tapl'l s atln. U. S. A . hnr i na ll Ps 2:J s lags keqJp, inbNä ku nt 
tio uneler byggnad n·s p. hev il jalk. Två av ll<' nyligen lw·viljacl e lära 
ha dt. Lil-p lacl"II H'n t på 00,000 ton: ett annat pit 43,000 tou medliPlas 
s kola bf'.o tyc kas 111 cd. B- 40,0 cm kanonc·r. Fy ra s lagsh'pp på 36,000-
33,000 to·J' ila ~;t nJwllngts, ii v<•tt dl'· s ko la lw s1yc ka s Jned \}.-40,fi Cltl 
kanon N . 

A v lil·nn a sat ltlllans tä ll ning f ralll gå 1· , ntt a ll a s jömaktl'l' 11u so11t 
i'i dig a re J a.s th å ll rr v id b_vg-g-andd av s lags kep p. Dl'n otta i kkmann n· 
krdsar u tta lad<• ås ikt<>n . ntt lid stora oc lt svå rnt anöv r ernLlP s la:gsk<'J l
p..t s kulk förlorat s in nvgö raml<· lJPt,yd< ·is<· på grund av rl:·gets s naiiba 
utvecklin g d c• l a~; ingalund a ,· de ol i ka s jömaldl'l'nfl,; sakkunniga p ~ 

om r åcll'i . Ot vivPiaktigt har t!ygd untlerg- ått. u to lllord<•Jttlig a förbä11-
ringar ä V<'ll på s jö k rigds om rå d l·, v i. l k d häst lwv is as av el e sv å r:1 
s kador, som g<·no111 J'l y gs t ri <l s kraHl'rna s in sät t anek itsa m kats s lagskep · 
pen . D<· prohlPtn , s om på gTuncl av fl y gd.s ut.vPc kling uppstått J>;'\ 
krigss kpppsbyggc•i s o·mr !'lllP, kon1111 ::t därför ulfii i tvivol ntt bli svå r .'l 
att lösa. Und<·1· d<•t aH ntan hittil ls förs t oc lt J'r ii mst i s iclopansa rd 
sökt Prh å ll a dt hf'tryg-gancl<• s kylld mot toqH'd e r oclt lllinor, må s t'' 
man i f ra mlid<'u iiv<·n tli nkn vå att 'l'örsfiirka ho ri sontn ip ansard till 
sky dd m ot i'lyg'botni H' r. ,-illn•t givetvi s ko mtn<'l' att Jnl' cl fii ra ökning 
av t oJtnagd. P i'1 el d fran ska s lagskep Jw l· » l:l.i c hPii<•u , u t gjonlo pan
sarsk yd dt>t icke mindre ;in 43 % a\· f artygPis totnkikt {>tY t on naget! 
En tonnagl·mins kning (på bekos t n ad a,· ra r t ,• l in lws t.yck ning) kom 
me r därför att bl iva n öd\' änd ig för att !i ll godos <· s kyrldet. 

Tro Ls d<· b r is tn och nackclelrr r , som d<•nna tarty gstyp Yisat s ig 
besitta u ndPr nu p ågå<·nd<" krig fa s th å ll n mnn iinclock vid byggan 
det av nya oc lt s i.örn• s lagskepp :fii 1· f r a ndid a insa1s n i S'j ö krigd. 
I Ptt av LT. S. A.-st•nate•ns s jMa rtskommittE> ( 111 a rina utskott} ut
arbetat l.:diinkaHde, l'öre la gt kongress<'n , togs ingåPllli<' ställning 
t ill ovau :: t i'i <' 11li<· proi>l<' lll. D<'t töre lflg <' - Pn li gt bctiinknJHie t.- ing ,1. 
bevis Jör att s lags keppo ns insatse r i s jökri gd m ins kats g<•nom fly 
gets sna bba ut vl'ck li ng. Kommitten framhöll äve n nöclvänclighdl·n 
av a1t. övrn·at.tP ns far1yge n i f ramtiLl<•n e rh ö]Jo ökat s kydel mot luft 
kriget s amt att til lkont sten a v n ya va pe u a ll t id i tw e r kat på såväl s jö
krig-ets s tr atl•gis ka oc h taktis k a utveckling som på s k epps bygget: nw
del för nya. vapens bekämp a nde hade dock al l tiLl uppfunnits·. Solll 
sky eld m ot f lyganfa ll nämnd es den ök ado farte·n , fartygen s· s tön t· 
1t1a.növerfön11åga, k raftigam pansars,ky cld och vattentäta sk ottP,ns för
stärkande. K ommitten kom:mer Llarpå in ]Jå dc•t nu pågående krigl't 
och framh å ller, at t det begräns ade• opo.rationsområ clc t i hög gracl 
gynnar ub åta rs oc h ti ygp lan s. insä ttan (k · i s jökriget, d~r d" svå r -
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manövrerade slagskeppens möjligheter att medverka äro minimala. 

Slutligen anser man i betänkandet, att slagskeppens inflytande pa 

sjökrigsoperationerna f. n. ej helt kan fastställas, emedan denna far

tygstyp enelast sällan kunnat insättas i de mindre en heternas sjö
strider. Trots detta anses slagskeppen utgöra det verkliga teckne t 

på herraväldet t ill sjöss. 
Det amerikanska betänkandet f1\r med dessa ord fram slagskep 

pens huvudsakliga betydelse: tecknet på herraväldet till s jöss. Med 

hjälp av sl agskepp är det otvivelaktigt möjligt att hålla en under

lägsen motståndare borta från världshaven. Oceanen är slagskeppens 

rätta operationsområde, där de, omgivna av eskortfartyg och mindn· 

krig fartyg bilda en massiv front. Varje nation, som vill gö,ra an 
språk på att sjö,vägen idka handel med andra länder måste förfog a 

över en krigsflotta, som är i stånd aft upprätthålla fria och säkradr· 

förbindelser över haven. Ä ven Tyskland måste därför äga en krigs
flotta, som kan övertaga dessa uppgifter. P å grund härav utgör slag

skeppen också i Tyskland kärnan i dess flotta, i framtiden i ännu 

högre grad än i dag, då det gäller att, seelan Tyskland vunnit kri

get, fö,r alltid uppnå och säkra elen i striden mot engelskt tyranni 

och sjöröveri tillkämpade friheten på världshaven. 




