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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 2/44. 

Ordinarie sammanträde elen 2 februari 1944. 

Närvarande: 18 heders- och arbetande ledamöter. 

l. Meddelade ordföranden att sedan senaste sammanträ
det hedersledamoten Boreli och atbetande ledamoten Feurell 
med döden avgått samt lyste frid över deras minne. 

2. Valdes ledamoten Hammargren till föredragande för 
å r 1944 i vetenskapsgrenen flygväsende med ledamoten Starck 
som suppleant. 

3. Föredrog ledamoten Sahlin av ledamoten Johansson 
avlämnad årberättelse i minväsende. 

Karlskrona den 4 februari 1944. 

T idskrift i Sjöväsendet. 

B. Ramel. 
sekreterare. 

5 
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Utdrag ur 
o 

Arsberättelse i minväsende. 

Avgiven år 1944 av ledamoten Johansson. 

Allmän utveckling. 

1. Minor. 

Kännedom om 1ninvapnets utveckling inom utländska m a
Tiner kan av oss i regel icke förvärvas på annat sätit än ge
nom studium av dc minor, som uneler krigstid 'i mycket stor t 
antal driva in mot våra kuster. Minvapnet hålles strängt 
hemligt inom alla mariner, och nya konstruktioner publicc
ras därför aldrig. Dc mintyper, som saluföras av privata fir
mor, grunda sig på allmänt kända konstruktioner. 

Av detta skäl är vår kunskap om den utländska mimna
tedelen i huvudsak begränsad till kännedom om våra grann
länders samt engelsk materiel. Men av denna finnes en m~ingcl 
olika typer, och man torde kunna antaga, att praktiskt tage t 
samtliga mintyper, som av dc kPigförande utlagts i dc far
vatten, som gränsa till våra kuster, nu kommit till vår kän

nedom. 
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Då dessa krigförande makter äro de ledande inom_ min
vapnet, kunna vi härigenom bilda oss en god uppfattning av 
den allmiinna utvecklingen på detta område. 

Denna utveckling har fortgått efter i stort sett samma 
banor smn beträtts Pedan tidigare under kriget. Fortfarande 
användas i stor utsträckning förankrade minor av ungefär 
samma typer som tidigare. Dock förekomma mekaniska mi
nor 'icke längre som nykonstruktioner, även om_ dylika av 
äldre rysk typ fortfaram1e finnas utlagda i Östersjön och 

Finska viken. 
Av elektriska minor förekomma såväl hornminor som an

tennminor av flera olika typer. Hornminor med Hertzska 
horn, som tidigare voro förhärskande, hava allt mera ersatts 
av minor med torrbatterier och kontakthom. Engelska mi
nor av denna typ hava ofta ett stort antal horn, upp till 11 
stycken. Anledningen till denna utveckling torde vara elen, 
att numera torrelementen hava en avsevärt längre lagringstid 
än tidigare, samt att kontakthornen kunna riktas rätt ut från 
minstommen även på minans undre del, varigenom de bliva 
mest effektiva mot ubåtar. Avfyrningshorn med elektrolyt
fyllda glasrör mås.Lc vara riktade mer eller mindre uppåt för 
att syran skall kunna rinna ned i elcktrodhylsan, varför deras 
placering på minans undre del icke kan bliva så gynnsam, om 
icke specialhorn av tämligen komplicerad konstruktion an
vändas. 

KontakLhomen ~iro utförcia som ett smalt, spetsigt stål
horn, som är lagrat i en kulled ,j minstommen och tätat där 
med en gummibussning. Det fortsälter pCt insidan med ell 
från hornet isolerat kont'aktstift, till vilket tändbal.lel'iets ena 
pol är kopplad . Kontaktstiftet är omgivet av en hylsa med 
ett isolerat kontaktgallcr, till vilket den andra polen är an 
sluten. 

Engelska minor utföra_s ofta som antennminor försedda 
llled kontakt- C"ller avfyrningshorn. Utförandet är standardi
serat, och antennanordningens relä ingår i minans utrustning, 
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iiven om icke an tenner eller elektrodskiva äro påmonteradl', 
och minan dårför verkar som en vanlig hornmina. 

Laddningsvikten synes m1 ha stabiliserats omkring 200 kg 
för dc större typerna och 100 a 150 kg för ·dc mindre. 

Dc minankare, som kunnat tillvaratagas, äro av naturli
ga skäl mycket fåtaliga, och några nyheter på området ha ick e 
framkommit. En ankartyp kan dock nämnas på grund ay 
dess synnerligen enkla konstruktion. Den saknar lod eller 
andra liknande djupregleringsanordningar och består helt en
k·elt av en botlenplatta på hjrul, på vilken en vertikal cylimlPr 
av tämligen slor diameter är fäst. På denna cylinder är an
kartrossen glest upplinelad nedifrån och upp. Minan är pla
cerad på cylinderns topp. Parallellt mecl cylindern står ·en 
platt ståndare, som iir fäst i bottenplattan och genomhorrad 
med h ål, ett mellan varje Nndningsvarv av ankartross.en. Djup
inställningen sket genom en bult, som stickes in .genom ett ay 
hålen och skruvas fast i clt motsvarande hål i cylindern. Alla 
Yarv ovanför bulten löpa ut Yid förankringen , som tydligen 
måste ske så att minan roterar för att slå ut alla törnar. Me
tode{l lämpar sig tycHigcn icke för ytminclingar, men är väl 
användbar för djupare mineringar mot ubåtar på sådana pla t
. er, där bottendjupet icke alltför mycket varierar. Fördelen 
m ·ed ankaret är dess enkla konstruktion och billiga pris. 

Drivminor förekOlruna mycket sparsamt i våra farvatten , 
däremot är det känt, att sådana i stor~ antal fällts från flyg
plan i flodmynningar och kanaler i nordvästra Tyskland och 
Holland. De äro i allmiinhet förseelda med små laddningar. 
från 10 upp till 60 kg. Avfyrningsinrättningen i:ir alltid elekt
risk och består av ett torrbatteri kombinerat med stötkontak
.ter, utformade på olika si:itt. 

De minor, som väckt den slörsta uppmärksamheten och 
:som Yållat de största svårigheterna att övervinna, äro dc mag
netiska minorna. Tanken att utnyttja magnetismen för en 
nunas antändningsanordning är icke ny, patent på detta om 
Tåde finnas seelan mer än 20 [u·, men vägen från en patentC'-
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rad ide till en duglig konstruktion i:ir lång, och de magnetiska 
minor, som nu användas, företc ickC' stora likheter med de i 
paten tbcskrivningarna visade. 

Dc nu anvi:inda magnetminorna äro av Lvå huvudtyper, 
magne tsnålsminor och incluktionsminor. Magnctnåhminorna 
voro dc, som först kommo till användning, och dc ullades från 
tysk sida för första gången vid mineringar utaDJför Englands 
ostkust, särskilt vid 111nmes och Humbcrs mynningar. D c 
förorsakade stora engelska fartygsförluster innan engelsmän
nen , ·efter att ha desarmerat en mina, som fnllit på en bank, 
kommit underfund med minans konstruktion. Därefter dröj 
de det icke länge, förrLin såväl effektiva magnetiska minsvep 
som skyddsanordningar för fartyg konstntcrats. 

Magnetnålsminan grundar sig på inverkan av förändringar 
i jordmagnetiska Hiltets vertikalkomposant på ett magnetnål
system, upphängt på en horisontell axel. Medelst en torsions
fjäder kompenseras vcrlilkalkomposantens inverkan på mag
netnålssystemet, så alt dett.'l. hänger ungefät· horisontellt. Då 
ett fartyg passerar över minan , föri:indrar sig det jordmagne
tiska fället på grund av kraftlinjernas sammandragning mot 
fartygets järnmas.sa. På grund av denna förändring vrider 
sig magnetnålsystemet kring sin axel, och denna vridning ut
nyttjas för att sluta hindströmmen från ett elektriskt battcTi 
till minans sprängrör. 

Magnetnålsystemet är kardanskt upphängt i en dosa, som 
är fjädrande inspäncl 'i minans övre del. Magnetsystemet måste 
vara synnerligen väl utbalanserat, så att icke stötar ellel' rörelser 
vid sjögång förorsaka kontakt. Samtliga delar till minan ut
om magneterna måste vara utförda av omagnetiskt material 
för att icke verka avsldirmande. Minslommen utfö,res vanli
gen av någon aluminiumlegering, övriga detaljer av andra me 
tallegeringar. 

Då magnetnålsystemet icke i\vc.rkas av minans rörelser i 
vattnet kan en dylik mina utföras. antingen som förankrad mi
na eller som bottenmina. 
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Det ·engelska svaret på elen tyska magne tiska minan blev 
induktionsn1'inan. 

Denna är i l'cgel utförd som en bottenmina m ed stior lad ll. 
ning, 400- 600 kg. 

l\Lin::ll1 har formen av en l}mgslräckt cylinder, n [tgot minli

re ä n % m etet· i diameter. Största delen utgöres av en ladd

ningsbehålla rc, som i ena änden fortsältes av en tom cyEndcr 

som tjbinar som buffert vid anslaget mot bollen . I andra än: 

dan f innes en behållare för den elektriska apparaturen. Till 

denna ända ii r fäst en mindre fallskärm, som huvudsakligen 

tjänar att s tyra minan vid fällning från flygplan. Genom h ela 

laddningsbch~tllarcn löpet clt centrall rör, i vrilkel en spole m ed 

flera tusen lindningsvarv är inpassad. Spolen har en kärna 

av en metallegering, som har den egenskapen att erbjuda m yc

ket litet mol s tånd i förhållande till vanligt järn vid liten fäl l

s tyrka. Härigenom a ttraherar kärnan, trots att den har ·CH 

mantelph'it·, slörsta delen av det jordmagnetiska fältet krin g 

minan och endast ·Cn min ch·.c del passerar genom manteln. Här'

Yicl är del emellertid av vikt., alt kärn an s tår i god magnc~isk 

förbindelse m ed minans gayclplåtar, som uppsamla det mag
netiska flödet. 

T i Il spolen är kopplad en mycket känslig galvanometer . 
som ger Hi sl ag fö r så sm:'l s lrömslyrkoe son'l 12- 15 mikro
ampere. 

?\~ir galvanometern gör utslag, slutes en st römkrets. från 

e tt batteri till c lt s. k. s tegrelä. Della utgöres av e tt urverk, 

som s~ittes ri gfmg och malar fram en kontakt e tt visst stycke 

<>ch därefter stannar. När ·ett visst an tal dylika frammatningar 

·k elt, vilket antal kan in ställas vid! minans klaraörincr och 
• ~ t> 

kan vanera från l upp till 60, slutes Hinelströmmen över c l'l: 
tredje r elä, som fördröjer avfyrningen n ågra sekunder. 

l\finans verkningssätt är följande. 

Då e tt fartyg pass·erar minan, förändras det jordmagne

tiska fälle t. Denna fii.l fför ändring inducerar i magnetlind

ningen en elektromotorisk kraft, som ger upphov till ·en ström, 

vilken åvcrkar galvanometern, så a tt s tegreläet matas fram. 

-79-

ven inducerade spänningen är b eroende på förändringen per 

lidsenhet av det mngnctiska fället och alltså b eroende på far-
1yge ts fart och storleken av elen fältförändring, som d etta 

åstadkommer. Ett fartyg har därför större inverkan, då det 

går med stor h as t:i gh ct, ~in då det går sakta och -et t fartyg utan 

magnetskydel s lörrc än ett med sådant. 
stegreläet har tillkommil för a lt försvåra minsvepningen : 

utan stegrelä springer minan, så snart ett magnetminsvep pas

serar, m en om s tegreläet är ställt på t. ex. 30 steg, måste sve

pet passera 30 gånger innan minan bringas att detonera. För 

a tt förhindra , alt svepningen skall kunna påskyndas genom 

att ofta omkasta strömriktningen i svepet är s tegreläet för

sett med urverk ; unel er d en tid klockan går och matar fram 

kontakten, hinner svepcl passera, och strömomkastningen har 

9ngen vcrkm1. Vad slutligen fördröjningen i slutreläet be

träffas har elen till uppgift att låta sprängningen ske uneler 

fartygeL Förändringen i det jordmagnetiska fältet uppträder 

nämligen r'eclan clt slyek e för om fartyget, där ·Cn sprängning 

icke skulle vålla n ågon större skada. 
Dessa magnetiska bottenminor iiro verksamma på djup 

ned t>ill c :a 30 meter. På större bo ltendjup behöver man allt

s ~'\. icke löpa någon risk för dylika minor. 
Det finnes em ellertid även förankrade minor av induk

tionstyp. Dessa äro dock avsevär t mindre k änsliga än bot

tenminorna, vilket även iir nödvändigt emedan minan i annat 

fall skulle sprängas, om den under inverkan av stPÖm eller 

sjö rörde s.ig i det jo,rdmagncliska fältet. Laddningens stor

lek är mellan 200 och 300 kg och minan har endast ·ett relä), 

som omedelbart sluter tändströmmen. Minan torde i huvud

sak vara avsedel mot ubåtar, mot vilka den har ·en viss av

ståndsverkan Eftersom den kan svepas med vanliga svep är 

det sannolikt, alt den förankras djupt. 
Som motmedel mot dc magnetiska bottenminorna använ

des förutom m agnetiska minsvep även magnetiska spärrbry

tare. Dessa utgjordes av handelsfar tyg, som ri förskeppet 

lastades med en samling järnbalkar och räls, vilken omgavs 
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med en kraftig magnetlindning. Härigenom åstadkoms ett 
mycket kraftigt magnetfält, som åverkade minorna på ett av. 
stånd av •ett par hundra met.er framför stäven och därigcno111 
bragte dem. att det1onera på ofarligt avstånd frtm fartyget. Mot 
dessa spärrbrytare konstruerades då en annan magnctmina. 
som är så anordnad, att tändströmmen icke slutes förrän far. 
tyget herfinner sig över minan. Mitt under fartyget är näm. 
ligen magnetfältet tämligen homogent, och där induceras ingrn 
spänning, varför reläet slår ifrån och dctla moment utnyttjas. 
för minans tändning. 

Denna mintyp kan vara försedd med tidsdcsarmering, d. 
v. s. minan armeras först en viss tid efter det den blivlt utlagd. 

Båda dessa typer av magnetiska minor förekomma sam
tidigt och fö.rsvåra på så sätt ett effektivt minsvepningsarbete 
genom den osäkerhet som ständigt råder, huruvida samtliga 
minor rinom ett visst vatlenområde blivit oskadliggjorda. 

Den senaste nyheten på minområdet är den akustiska mi
nan, som torde användas av båda dc krigförande lägren. Hu
ru denna mintyp är konstruerad har hittills icke blivit när
marr bekant. Känt är, att motutedel i form av bullcranorc1-
nringar, bogserade framför eller efter fartyg användes av sft
väl tyska som engelska marinerna. Delta skulle tyda på alt 
minan har en akustiskt åverkad tändanordning. Det är emel
lertid också möjligt, att minan armeras på akuslisk väg och 
avfyras magnetiskt eller tvärtom. 

En rent akustisk mina kan vara baserad på användning 
av sonora ljudvågor, då den emellertid torde vara relativt en
kel att oskadliggöra genom lämpliga bulleranordningar dter
som dylika ljudvågor icke äro riktade utan avsändas och mo l
tagas i alla riktningar. 

Den kan även vara baserad på ullraljudvågor, d. v. s. 
över hö1'harhetsgränscn. Dessa ljudvågor kunna riktas, och 
en mottagare i en mina röner därför 'inverkan endast av vå
gor, som komma inom en uppåtriktad kon, som har sin spets. 
i mottaga1~en. Konens toppvinkel bestämmes av frekvensen 
och den svängande ytans storlek på så sätt, att vinkeln mins-
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kas vid ökad frekvens och y la. Principen är densamma som 
användes vid lyssning med perifon. 

För alla akusliska minor gäller, alt dc moll,ngna akusliska 
svängningarna omvandlas till elek triska s.vängningar, vilka 
förstärk as och likriktas i en rörförstärkare och därefter åverka 
ett r elä, som sluter minans tänclslrömkrets. 

Att bftda dessa akustiska pinciper äro användbara beror 
därpå, a lt ett maskindrivet far tyg utsänder ljudvågor av alla 
möjliga frekvenser, fastän slörsta delen av den utgående ener
din transporteras av vågor som hava frekvenser under 300 o 
svängningar per sekund. 

För nänarande turdc a rbetet p{t minans ulvcckling i hög 
grad koncentreras pft olika former av akusi'iska eller kombi
nationer av akustiska och magnetiska minor. 

2. J.l{ otmcclel m ot minor. 

Förutom redan tidigare använda molmedel mot minor i 
fonn av skyddssvep samt sök- och röjsvep mot vanliga för
ankrade m.inor hava på grund av dc magnetiska minornas upp
trädande skyddsmedel mG t dessa blivit nödvändiga och allt 
mera dominerat arbetet på detta område. 

Som ovan nämnts lyckades man i Egnland relativt snabbt 
avvärja hotet från magnetminorna genom anordnande av mag
netiska minsvep och magnetskydd för fartyg. Utvecklingen 
har s,cdan gått efter de linjer, som då utstakades. Dc magne
tiska minsvepen äro nu i ständigt bruk för att hålla farleder 
fria från magnetminor, och därvid måsle man som ovan fram
hållits, bedriva svepningen kontinuerligt. 

Olika typer av magnetminsvcp, såsom slingsvcp, kabel
svep och magnetstavsvep hava konstruerats. och kommit till 
användning, alla baserade på alstrandet av ett kraftigt magnet
fält med tillhjälp av en elektrisk strö1n genom en kahel, som 
bildar ett större eller mindre antal varv. Av dessa minsveps
typer erfordrar kabelsvepct, som endast har ett varv, den 
största strömstyrkan, 500 amp., medan stavsvepct, som har 
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slörsta antalet varv erfordrar elen minsta strömstyrkan. Av 
detta och även andra skäl hnr knbclsvcpct allt mera ersa tts 
av stavsvepet, som dessutom är betydligt lättare att bogser a 
och hantera. 

Stavsvcpct, som utgöres av en ubåtsliknande kropp av 
järnplåt med en magnetlidning på mitten, f6rckonuner h u
vudsakligen i två storlekar, en mindre av c:a 12 m eters längd 
och en större av 24 meters. !ängel. Deras verkningsområde iir 
givetvis beroende på känsligheten hos dc n~inor, som de åvcr
ka, men kan för de vanligen förekommande typerna sätt:1s t ill 
40- 50 resp. 80- \:JO meter. 

Båcl:l. dessa slavar matas genom en kabel av ström från 
det bogserande fartyget, som därför m åste vara utrus.tat m ed 
en elektrisk generator av erforderlig effekt. 

.i\.ven en annan typ av slavsvep har projekterats och m öj
ligen konunit till nnvändnnig. Denna stav har ·en inbyggd ge
nerator, som clPives av en propeller, anbragt i aktern på sbl
ven. :Med denna magnetslav kan därför magnetminsvepning 
utföras även av f:1rtyg som sakna elektrisk kraftkälla. 

~n olägenhet med slavsvepet, som icke förefinnes h os 
sling- eller ·kabclsvepen, är att stavkroppen blir starkt upp
magnetiserad. Den måste .därför efter avslutad minsvepning 
avmagnctis.cras för alt icke störande 1invcrka på de magnetisk a 
egenskaperna hos dc f:1rtyg, som komma i dess närhet. 

Avmagnetiseringen tillgår så, alt en elektrisk ström a v 
växlande riktning får genomlöpa magnctlindningen, allt medan 
strömstyrkan successivt minskas ned mot noll. 

Fartygens magnetskyddsanordningar höra icke till min
väsendet, men då de kunna sägas vara ett slag av skyddssvep, 
skall här lämnas en kort redogörelse för principerna för ma g
netskyddens anordnande. 

Ett järnfartyg eller över huvud taget ett fartyg med järn
massa ombord, har alltid en viss permanent magnetism, fö r
orsakad av det jordmagnetiska fältet. Dessutom blir det jord
magnetiska fältet förändrat omkring fartygert på grund av 
dess järnmassor. Vrid fasta mätstationer uppmätes fördelningen 
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ch styrkan av magnetfältet på olika djup och på olika plat
<Jer under fartyget. Därefter avlägsnas den permanenta mag-
51etism en så fullständigt som möjligt med tillhjälp av magnct-
11· o·or o·enom vilken ström av växlande riktning får passera. s IDo' o 
Dessa slingor kunna vara rörliga, som förflyttas under farty-
. t eller fasta.', varöver fartyget föd1alas. Sedan detta är ne' 
~jort och genom. mätningar kontrollerats, att en tillfredsställan-
de avm agnetisering ernåtts, crh~tllcr fartyget en skyddsmagne
tisering för att motverka det jordmagnetiska fältets störning. 
])etta kan ske på två sätt. Anhngen förses farygct med en 
magnetlindning runt skrovet, vilken matas. med en ström av 
J~implig s tyrka och riktning, eller också crhållc1' fartyget en 
s tötmagnetisering medelst en under fartyget anbragt slinga. 
Den sen are metoden användes huvudsakligen för 1nindre fartyg . 

E n stötmagnetiser-ing försv:1gas emellcrrticl med tiden, var
för den måste upprepas med jämna mellanrum. Detsamma 
gäller om avmagnetiseringen, varför fartyg, smn förses med 
magnctminskydd, m:\stc underkastas periodiska undersökning

.'lr vid mälslationer. 

3. Hydrofonmaterielen . 

F artygshydrofoner av sonor typ förekomma i två olika ut
föringsformer. Den ena har elektromagnetiska mottagare och 
har intill de s~cnaste åren varit helt förhärskande. Den andra 
har kristallmottngare och har på senare tid kommit allt mera 
till användning vid nyinstallationcr, speciellt på övrervattens
fartyg. 

Fördelarna med den senare typen äro följande. Motta
_ga.rnas dimensioner iiro :1vsevärt mycket mindre än den elekt
romagnetiska mottagarens, varför ett slÖ·ne antal nwltagare, 
vanligen det dubbla, kan installeras i fartygsskrovet, varige
nom större pejlskärpa erhålles. Vidare är kristallmottagm,en 
kän slig för vågor med avsevärt högre frekvens än vad den 
elek tromagnetiska mottagaren är, varför man vid lyssning kan 
avsk ärma betydligt flera av de låga frekvenserna och därmed 
:Uppnå större grad av störningsfrihet 
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Nackdelen med kristallmottagarna är deras. ringa käns. 
lighet, varför de måste förs·es med ett extra förstärkarrör fi~r 
varje mottagare. Härav följe1· ökat ulrvmmesbchov och h ö«. " ~ 
re kostnad för ins trumenteringen. Detta förshirkanör m åstc-
ligga i omedelbar närhet av motta!.!aren och delta medför in '"" 

'V b '-1. 

svårigheter på fartyg , där förslärkarna placeras samlade i tYa 
lådor i förskeppet, en för varelera sidans. mottagare. En dy. 
lik placering är däremot omöjlig på bottenhydrofonstationer, 
eftersom rören hava begränsad livslängd och måste vara åt
komliga för översyn. A v detta skäl hava kristallmoltagare icke: 
kommit till användning vid bottenhydrofonstationcr. 

I övrigt har ulvecklii1gen givit sig tillkänna genom te].;. 
niska fö1·bällringar av instrumenteringen i hydrofonhytten. 
Vanligen sammanbyggas dc olika delarna i ett enda större 
pulpetliknande skåp, vilket medför bekvämare hanterande. 

Även beträffande perifoner, vilka grunda sig på använd
ning av ultrasonora vågor för lyssning och horisontell ekolod
ning har utvecklingen gått mot större räckvidder och ökad stör
ningpfrihct. 

Allmänt bekant är, att de alierade med tillhjälp av fö r
bättrade typer av perifoner kommit mycket långt i fråga om 
lokaliserande av ubåtar. Till en stor del torde den fram
gångsrika användningen av perifoner bero därpå, att vatten
förhållandena äro gynnsamma. Antingen äro djupen myckrl 
stora såsom i Allanten och Medelhavet eller är bolten jäm11, 
som i Nordsjön. Men sannolikt hava även vissa förbättring ar 
i fråga om materielen genomförts. Vari dessa bestå är icke 
med säkeThet känt, men de torde huvudsakligen ligga på tren
ne områden. 

Dels användes lägre frekvenser än dc tidigare vanlig::1, 
35,000 a 40,000 per/sek. sannolikt c:a 15,000. HäPigenom er
hålles stÖITC räckvidd, enär vågor med lägre frekvens icke sC1 
snabbt absorberas i vattnet som högfrekventa. Visserligen 
minskas därigenom pejlskärpan något, men denna minskning 
mer än uppväges. av den ökade räckvidden. 
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Vidare placeras perifonisten icke längre i en hytt nere i 
f artyge t utan i ett rum på eller i omedelbar anslutning till 
b ryggan. 

Härigenom ernås, alt perifonistc-n själv har utsikt över 
yattcnytan och kan avgöra, om elt buller, som uppfattas ~ peTi
Jonen, härrör från ett övervattensfartyg eller en ubåt. Detta 
har särskilt sin stora betydelse i konvojtjänst, där en massa 
{)]ika fartyg samtidigt äro i gång inom perifonens räckvidd. 

Genom denna placering av pedfonhytten ernås även en 
mer'a direkt kommunikation mellan perifonistc-n ool1 vaktha
vande befälet på bryggan. 

Perifonens ut- och införing samt kringvridning sker från 

1)erifonhy lten genom fjärrmanövrering på samma sätt som 
.sker t. ex. vid fjärnnanÖVI'ering av strålkastare. 

SlutJ.igen har lyssning och avståndsmätning möjliggjorts 
ovid h ögre farter genom ett mera s.trömlinjefonnat utförande 
av svängaren eller genom dennas inbyggande i en strömlinje
fo·rmad huv. 



-86-

Sjökriget . november-december 1943. 

Ishccvel och Norra Atlanten. 

Det tyska slagskeppet Scharnhorst sänkning den 26 ck

cembcr 1\)4i3 i farvattnen väst och nordväst Nordkap är un 

der denna period den allt överskuggande sjökrigs'händelsen i 

dessa operationsområden. En kort översikt över det allierade 

förårbetet torde vara på sin plats . 
De allierade hade sedan mitten av 1943 int ensifierat sina 

ansträngningar att decimera kärnan av dc tyska sjöstridskraf. 

terna. Händelser som. dc lwiltiska miniatyrubåtarnas över

raskande anfall den 22 s.eptcmber mot dc tyska slagskeppe 11 

i Altafjonlcn, niir Tirpitz mer eller mindre allvarligt skada· 

des, samt en offensiv operation den 4 oktober mot den tyska 

sjöfarten i de norska k.ustavsniltcn vid Bodö i e tt misslycka t 

försök a lt locka den tyska nordnorska operat-ionsgruppen ti ll 

strid äro led i dessa allierade strävanden. 
Amiral Fraser, chefen för dc brittiska sjö- och flygstri(ls· 

krafterna tillhörande Home Fleet, fortsalte emellertid ofört r u· 

tct. Omkring m ånadsskiftet november- december 1\)43 fiir· 

sökte han å ter att locka ut dc tyska slagskeppen. En inY:J. · 

sionsflo lta av relativt imponerande s torlek, skyddad av läl l<l 

allierade sjöstridskrafter och med kurs mot norska kustav· 

sni tt , utgjorde denna gång lockbetet. I hakgrunden väntnclL' 
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större brittiska och amerikansk a enheter, bl. a. brittiska slag

skeppet Duke of York, hangarfartyge t Furious, luftvärnskrys

saren Scylla, e tt s törre antal jagare m. fl. lättare sjöstridskraf

ter. Tyska spaningsflygplan avspan a(.lc dc allierade opera

flionsgrupperna, m en detta var också det enda tecken till ak

tivitet, som tyskarn a visade. Den brittiska bluffen misslycka

des fullständigt. 
Så k om slu tligen amiral Frasers tillfälle, då en tysk ope

rationsgrupp under hefäl av konteramital Bcy den. 26 decem

ber 1943 anföll en :w br-ittiska sjöstridskrafter skydelad kon

voj i farvattnen sydos t Björön. I den tyska styrkan ingick 

slagskeppet Scharnhorst unel er beHil av kommendör Hintze 

samt - enligt tysk a uppgifter - en flottilj större jagare. De 

brittisk a operalionsgrupperna voro två. Som. fjä rrskyddss tyr 

ka opererade slagskeppet Duke of York, ami ral Frasers flagg

skepp, Hitt a kryssaren Jamaica och jagarna Savagc, Saumarez , 

Scorpion och Stonl. Den andra operalionsgruppen - när

skydelss tyrkan - var sammansal t av tunga kryssaren Nor

folk och lätta kryssarna Belfast och Shefficld och stod under 
befäl av viceamiral Burnett . 

Omkring kl 1100 erhöll skyllsstyrkan konl;1kt med Scharn

horst, som med h ög fart närmade sig från ost. Konvojen gi

ra:de nordvart m edan dc tre kryssarna engagerade Scharnhorst, 

som strax däi'Cfler girade undan nordos tvart för alt m ed hjälp 

av rådande chl.liga siktförhållanden söka anfalla konvojen från 

en nordligare bäring. Efter cirka 2 timmar erhöll det tyska 

slagskeppet å ter kontakt men ej med konvojen utan fortfa

rande med dc brittiska kry:;.sarna, som ~tteT kaslat sig emellan . 

Resulta te t blev alt Silarnhorst på nytt girade undan men ntt 

med ostlig kurs. 
Under tiden hade fjärrskyddsstyrkan, vägledd av spa

ningsrapporter från de Schar:nhorst engagerade kryssarna, med 

högsta fart s.tyrt nordostliga kurser för att om möj ligt pressa 

s-ig mellan det tyska slagsk eppet och norska kusten. Omkrin3 

kl 1615 kom - enligt den engelska skildringen - · Duke of 

York i k ontakt med Sch:unhorst, vars fart s trax efter rcducc-
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rades genom torpedträffar (smmnanlagl Lrc) från anfallande 
brittiska jagare. Duke of York tystade därerfterr Scharnhorst 
ar~ilkri med sina 10 st. 35,6 cm kanoner. Kl 1945 gav kryssa. 
ren Jamaica det tyska slagskeppet nådestöten med en torped. 
salva, varefter Scharnhorst sjönk 60 sjömil nordost Nordkap. 

Verkningarna av denna lwiltiska framgång ligga inte en. 
dast inom dessa arkliska operalionsomr[tdcn utan sträcka sig 
JJctydligt längre. Allierade förstärkningar kunna i högre grad 
avses för så avlägsna operationsområden som. Fjärran Östern, 
enär hotet mot Murmanskkonvojerna minskat samtidigt med 
att ett irriterande flankhot mot allierade kommande invasions
företag från norska farvatten baserade tyngr·c tyska sjöstrids
luafter än mer försvunnit. 

Av den tyska flottan torde nu följande större enheter 
~\terstå: 

slagskepp: Tirpitz (skadad av brittiska dvärgubåLar, ännu ej 
fullt reparerad, baserad på Nordnorge). 
Gnciscnau (svårt skadad, basering Ösbersjön). 

pansarskepp: Admiral Scheer och Liitzow (intakta och basc-
, rade på Östersjöhamnar). 

lwngarfartyget: Graf Zeppclin (osäkert om fartyget fullt 
rustats; basel"ing Östersjöhamnar J • . 

iunga kryssare: Prinz Eugen och Am.iral Hipper (en av dessa 
torde vara otjänstbar; basering Östersjöhamnar J. 

lätta krysare!: Niirnberg, Leipzig, Köln och Emden (en av 
dessa användes som skolfartyg; bascring Östersjö
hamnar). 

jagare: omkring 29 st. varav c :a 20 st. av modern, större kon
struktion. 

Omkring den 23 nov. rapporterades att en tysk jagare 
:av elen större klassen på omkring 1,800 ton gått förlorad vid 
J{armöy ulanför norska västkusten. Jagaren hade angripits av 
allierat flyg och erhållit sådana haveder och skador att far
tyget måste såttas upp på elt skär i Karmöysunclct. Endast 
.en del artilleri m. m. kunde nedmonteras och bärgas. 
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Östersjön, Nordsjön och Kanalen. 

Tyskarna ha energiskt arbetat med att rädda resterna av 
elen danska flottan. Pansarskeppet Niels Juel lär således i 
början av november ha tätats, lånspumpats och dragits av 
"rnndet i Isefjorden. Enligt danska källor har fartyget över
förts tm tysk hamn för att användas som logements- och öv
ningsfar tyg. 

Bärgningsarbetel av de sånkta fartygen har koncentrerats 
på de danska minsveparna, som tyskarna kunna ha största 
nyttan av i dc danska farvattnen. En ubåt samt torpedbåten 
l\Iakrelcn skola även ha bårgats. Den senare måste nedskrotas. 

Omfattande tyska trupj_>~ lyrkor skola - enligt uppgifter 
- den senaste ticlen ha dirigerats till Jylland. Bland andra 
preventivåtgårder kan omnämnas, att vissa avsnitt av det bal
tiska kustområdet avspårrats och civilbefolkningen, med un
dantag för vissa hamn- och industriområden som Riga m. fl., 
tvångsförflyttats till det inre av landeL SpårrJ.injer ha dra
gits 2 km från kusten och ingen äger utan särskilt tillstånd! 
uppehålla sig i det avspärrade kustområdet. 

Den 11 och 20 december utsattes bl. a . de marina anlägg
ningarna i Emden och J3ren"lcn fö!r allierade flyganfall. Hu
vudmåle t 'i elen senare staden var uhåtsvarvet, <::tt av Tysk
lanels mest betydande. 

De allierade ha under dessa månader starkt intensifierat 
flyganfallen mot de tyska bcfåstningarna vid Kanalkusben. 
Samtidigt har diskussionen om en snar allierad invasion på 
nytt kommit igång. Dessa flyganfall synas dock endast varit 
ett led i de regelbundna allierade bon1<bangrcppen mot de 
tyska försvarsverken vid Kanalkusten. 

D-en 29 december rapporterades ett mindre allierat com
mandoföretag mot kanalön Sercq. Hårom föreligga ännu inga 
Utförligare rapporter. 

D-en 4 11ov;ember utspelades en mindre sjöstrid utanför 
Schcveningen. E t t brittiskt motortorpedbåtsförband på 4~6 
fartyg råkade i kontakt med tyska palrullfarlyg. Enligt tysk 

TidskTi[t i S jöt-äsendet. (j 
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källa sänktes 1- 2 lwitLisK.a motortorpcdb{ttar, medan de tys.kn: 
fartygen endast erhöllo en del lättare skador samt smärre för. 
luster bland besättningarna. 

Atlanten. 

Marinminisler Knox h:u· i en artikel meddelat, all d l' ll! 

amerikanska marinen under 1943 erhållit ett större tillskot t 
av örlogsfartyg - däri ej inberäknat n1'inerings- och hjälp
fartyg samt landsättningsbåtar - än hela antalet fartyg i 
tjänst vid slutet av år 1942. Den amerikanska flottans s tri ck 
fartyg hade på dva m~lnadcr förelubblats och uppgingo nu t ill 
817. Tillskottel av hangarfartyg var stort. Mer än 40 9& d~·
lika fartyg hade uneler året tillförts den amerikanska flottan. 
Antalet ubåtar hade ökats med c :a 30 %. Den 7 decembn 
hade det amerikanska slagskeppet ,, vVis.consin >> på 45,000 ton 
sjösatts, systerfartyg till >> ~ew Jersey >> (9 st. 40,6 cm, 20 st. 
28 mm kan m. m.), sjösatt år 1942. 

I en kommunike av elen 11 december meddelade dc allil'
rade, att omfattande strider ägt rum i Atlanten i samhand 
med tyska ubåtsanfall mot allierade konvojer. I början :w 
december utkämpades under två dygn häft-iga strider mellan 
allierade sjö1- och flygstridskrafter och tyska ubåtar. Fem 
ubåtar sänktes och tre skadades svårt medan över ~g % av 
de eskortm·ade fartygen nådde sina destinationshamnar, m ed
delades från del briUiska amiralitetet och flygministeriet. 

I mitten av december sökte återigen ett stort antal tys ka 
ubåtar angripa två allierade konvojer i Nordatlanten m~n -
enligt brittiska källor - med samma klena resultat. In tet 
enda -effektivt ~mfall lyckades de tyska ubåtarna genomfö ra . 
Däremot skulle - enligt samma källor två tyska ubåtar ll<l 
sänkts. 

I slu tet av december utkämpades en mindre sjös.tricl i 
Biscayabukten mellan bl. a. br-ittiska kryssarna Enterprise och 
Gloucester och elva tyska jagare. De senares operationer i 
detta farvatten avsågo sannolikt att möta och eskortera in i 
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tysk hamn en v~intad blockadbrytare med för elen tyska krigs 
industrien värdefull last. Delta senare fartyg hade dock strax 
tidigare upptäckts av allierade Sunderlandflygplan och sänkts. 
De tyska jagarna, fem av Narv1ik-klass och sex av Elbing-kbss , 
inrappor terades till de engelska krys.sarn[l , vilka opererade 
mellan jagarna och dessas baser i Frankrike. Kontakt er
hölls, och en artilleristrid började på c :a 10' avstånd. Tre 
tyska jagare sänktes medan de brittiska kryssarna - enligt 
allierade uppg,ifter - enelast erhöllo smärre skador. Den i 
Biscayabukten sänkta blockadbrytaren var den sjunde pil tolv 

månader. 

Det franska slDgskeppel >> RichclieU >> har undergått en full
ständig reparation vid amerikanska varv i Ne'v York. Den 
Hl november rapporterades att slagskeppet var nircligställt och 
ingått som enhet i allierade operationsgrupper, enligt vissa 
rykten baserade i Medelhavet. 

M edellwvet. 

I början av november anfölls en allierad konvoj utanför 
Nordafrikas kust av starka tyska bomb- och torpcdflygförband. 
Tretton större transport- och passagerarefartyg samt två ja
gare träffades enligt de tyska uppgifterna. Av s.törre allierade 
flyganfallmot marina tyska baser m. m. kunna nämnas bomh
angreppet mot ubåtsdockor och reparat,ionsverkstäder i Tonlon 
den 24 november "amt mot ub[ttsbunkrar m. m. i Marseille 
den 2 december 1943. Uneler elen förstnämnda raiden sänkles 
- ·enligt allierade källor - fem och skadades ytterligare fem 
tysk a fartyg av varierande storleksordningar. Bl. a. skulle en 
kry~sare av typ Aigle samt några mindre örlogsfartyg befunnit
sig bland de sänkta enheterna. Tre torrdockor med 'inne
liggande fartyg erhöllo svåra träffar. 

Sjöstriderna i Medelhavet ha varit få och relativt sensa
tionsfria. Den 19 december fingo allierade motorlorpedhåtm· 
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i närheten av Elba kontakt med två tyska jagare, '"ilka an. 
föllos och av vilka -- enligt den allierade rapporten --en triiJ. 
fades av en torped. 

I Eg•eiska havet ha tyska stridskrafter gjort ytterligare 
framsteg och vunnit nya framgångar. Dc allierade ha i detta 
operalionsområde fått vidkännas en allvarlig motgång i och 
med a lt tyska stridskrafter nu fullständigt behärska Tolvöar
na. Den 16 november kapitulerade sålunda ön Leros, den nord
ligaste av öarna, efter det att tyskarna insatt starka förban d 
fallsJ;:ärmsjägarc i omedelbart eller nära omedelbart samman
hang med clc sjöledes framförda invasionsstridskrafternas 
landstigningar och operationer. Inledande tyska landstignings
företag ha:de redan i oktober månad insatts. Den 23 novem
ber slutlig·en evakuerade de allierade ön Samos. 

Den tyska summeringen av allierade fartygsförluster m. 
m. i samband n1:ed striderna om Tolvöarna angav att 9 ja
gare och eskortfartyg, 2 'bevakningsfartyg, 2 ubåtar, l kanon
])åt och 4 handelsfartyg om c:a 12,000 brt samt ett fl.e1·tal 
:smärre förrådsfar tyg sänkts. Därjämte skulle l ln-yssare, l 
jag;rc och två eskortfar tyg svårt ha skadats. 

Det första och mest påtagliga resultat av denna tyska 
framgång i Egeiska havet har blivit återupptagandet av tra
fiken genom Darclancllerna. Denna avbröts av elen allierade 
-ockupationen av bl. a. öarna Lcros och Kos. 

Den 30 november rapporterade dc jugoslaviska frihets
s tyrkorna, alt de ulanför den dalmatiska kusten sänkt 11 tyska 
mindre fartyg med kanoneld. 

Omkring den 30 december förclogo tyska s tridskrafter en 
landstigning på ön Cargole i Adriatiska havet söder om Spli t 
i och för upprensningsaktioner. Ön äger viss flankerande be
tydelse vid eventuellt kommande allierade landstigningar in
om dctla kustavsnitt. 

Enligt fransk källa använda sig tyskarna i Medelhavet av 
1·adiostyrcla flyg torpeclcr. 
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Svarta H avet. 

Omkring den 5 novemher besatte enhe ter ur den ryska 

svarta havsflo ttan hamnen Otjakov, 60 l~m sydväst .. om N~ko
Ia ·ev vid Djncprs ullopp i Svar la havet pa flodens vastra s1cla. 
y~terligarc baserades ryska sjöstridskrafter på dc av rysk.a 

me's lridskrafler söder om Cherson tagna hamnarna Pnar 
morskoje, 65 km väsler om Perekop samt Pevaja- Primorsko-
je, 65 km sydväst om. Cherson. 

Ungefärligen vid samma tidpunkt insallc ryssarna lanel
stigningsföretag mot Krimhalvön på båda sidor om staden 
Kertj och lyckades på några ställen uppriitla mindre brohu-
vuden. ' , 

Den ryska flol lan i Svarta havet har visat en ökad akti
vitet i samband med dessa operationer. Samtidigt ha stör
ningsanfall företagits mot elen tyska sjötrafiken i västra de
len av Svarta havet. 

Stilla H avel· 

Under dessa månader har de allierades aktivitet i dessa 
operationsområden i hög grad ökats. Den l november före
togo allierade sjöstridskrafter under amiral Halscys befäl ett 
större landstigningsföretag mot japanernas sista och största 
bas på Salomonöarna, Bougainvillc. Genom kombinerade ope
rationer erövrade och besatte allierade trupper Emprcss Au
gust-bukt·en på öns västkust. 

I samhand med denna operation fingo japanska sjöstriels
krafter elen 5 kontakt med allierade stödjande sjöstridskrafter 
varvid -ett flertal sjöstrider utspelades. Enligt allierade rappor
ter sänktes i Bougaimnillc närliggande farvalten vid denna ticl
punkt en japansk kryssare och 4 jagare, medan ett 1nindrc 
antal andra japanska enheter skadades. Dc japanska rappor
terna m eddelade åter, att japanska spaningsflygplan upptäck
te en allierad operationsgrupp, sammansatt av två hangarfar
tyg, fyra k ryssare och fem jagare söder om Bougainvillc. Ja-
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panska p[t Habaul baserade torpedflygplan insattes och crhöllo 

kontakt strax före solnedgången. Båda hangarfartygen , av 

vHka e tt tillhörde Long Island-typen, sänktes . Dc fyra krvs. 

.sarna, av vilka två kunde vara större jagare, sänkles likale(l(•s. 

Den 6 november meddelade dc allierades högkvarler i 
sydväs tra Stilla havet, att japanerna sände kraftiga marina 

J'örsliirkningar till Rabaul. Nitlon japanska örlogsfartyg, diir

ibland elt flertal kryssare och jagare, observerades. 800 d i

stansminutrr från Tntk med kurs mol Nya England (Rabaul-. 

»För :1lb - för att citera det allierade högkvarterets rap

port - »förekomma ett motanfall mot vår högra flygel pft 

Bougainville, vilket höll ptt att förberedas i Habaul, ha vi 

från luften anfallit fiendens flottsammandragll'ingar i ham

n en ». Den ± noYember insattes stora allierade flygstridskraf

ter mot den japanska örlogsbasen. Därvid sänktes - enlig t 

allierade rapporter - tre jagare, å tta stora handelsfartyg pä 

sammanlagt 50,000 ton samt fyra mindre bevakningsfartyg. 

Två tunga kryssare fingo träffar. Sju stora handelsfart yg 

samt lvå tankfartyg p[t sammanlagt 44,000 ton erhöllo skador. 

• Den 6 november sänkte aUieraclCI flygstridskrafter - en

ligt samma källor - en Lung japansk l-:ryssarc i Ha:baul sam t 
en lätL dylik i Bismarcksjön. 

Dagarna omedelbart efter, den 9 november, rapporterade 

japanerna en slor seger. Enligt' meddelande från Tokio hade 

japanska flygstridskrafter elen 8 på morgonen riktat häftiga 

:mgrepp mot en allierad konvoj med skyddsstyrka 1i farva ll

nen söder om l3ougainvillc. Under .dessa strider skulle - en

ligt samma källor - tre s.lagskepp, två kryssare, tre jagare 

och fyra transporlfartyg ha sänkts för de allierade. Dessut

om skulle elt slagskepp, minst 3 tunga kryssare, 3 lätta krys

sare eller större jagare samt ett stort transportfartyg ha er

hållit svåra skador. Femton japanska flygplan förlorades. Dc 

allierade dementerade de enligt deras utsago kraftigt över

drivna japanska uppgifterna. 

Den 13 november anföllo åter japanska flygstridskrafter 

ailierade sjöstridskmftcr söder om Bougainville. Japanerna 
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rappo rterade åler en större seger. De allierade skulle ha för

Jorat en tung och en lätt kryssare samt en jagare samtidigt 

111
ecl att e tt a llierat slagskepp och ett m edelstort hangarfartyg 

svårt skadats. 
Sambidigt hänned insatte dc allierade ett flyganfall mot 

Habaul m en denna gång med hangaTfartygsbascradc flygplan . 

Enligt den allierade rapporten sänktes en japansk k.ryssarc och 

två jagare. Yltcrl igar;e en kryssare och elva jagare mer eller 

mindre svårt. 
Den 8 december slulligcn offentliggjordes en japansk sam

manställning över dc allierades förluster i sjöstridskrafter m . 

111 • sedan Pearl Harbour. 18 slagskepp, 27 hangarfartyg, 92 

kryssare, 79 jagare, 107 ubåtar och 5,158 flygplan skulle dc 

:1lJi.erade ha förlorat, medan 13 slagskepp, 12 hangarfartyg, 56 

kryssare, 4 7 jagare och 32 ubåtar skulle ha skadats.. Den ja

panska marinens förluster uppgingo, enligt samma rapport, till 

bl. a. 1 slagskepp, 2 hangarfartyg, 3 kryssare, 22 jagare, 11 

ubåtar och 2 specialfar tyg. Ytterligare skulle 1 slagskepp, 2 

hangarfar tyg, 5 jagare och 5 ubå tar ha skadats. 

Den amerikanska marinministern Knox betecknade dc 

japanska uppgifterna som fantastiska. Till detta kan endast 

fogas den ::mmärkningen, att de allierades offens,iver, som. i 
dessa vids träckta operationsområden bäras fram av och stöd

jas av sjöstridskrafter, samopererande med land- och fartygs 

hasentele flygstridskrafter, fortfarande pågå och mer och mer 

synas vinna terräng. 
I och med den allierade landstigningen på BougainV'ill e 

intensifierades hotet än mer mot den japanska flott- och flyg

hasen Rabaul på Nya England. :Man hade därför anledning 

att tro, a lt. nästa framstöt skulle komma att riktas mot denna 

offensiva japanska bas. Men medan operationerna fortskredo 

På Bouga,invillc i och för dc allierade gynnsam utveckling, in

satte allierade flott- och flygstridskrafter en kombinerad offen

siv operation i en för japanerna sannolikt oväntad riklning. 

Starka allierade flott- och flygstridskrafter anföllo den 

l9 november bl. a. öarna Niakin och Tarawa i Gilbcrlarkipc-
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lagen och lyckades u nder de inledande operationerna upprä tta 
brohuvuden på dessa. Dc allieTade styrkorna mi.ilte cnda>t 
ringa motstånd på ön Makin (den nordligaste ön i gruppen) 
däremot kraftigare på Tara'''a (elen mellersta ön i ögruppen ). 
Samtidigt med landstigningarna utförde starka allierade flyg_ 
s tridskrafter eliversionsanfall mot Marshallöarna Hingrc norr
ut för a lt dc'Sorientera och försvåra eventuella japanska undcr
stödsopcrationer. Senare rapporter m eddelade, att dc allicr<l
clc erövrat öarna Makin och Betio samt befäst sina ställl1'ing:n· 
på öarna Tarawa och Apamama, den senare · 150 km sydost 
om Tarawa. Fortsatta allierade flyganfall mot Marshallöarna 
påginga med fartygsbaserade flygplan samt Libcratorflygplan. 

Japanska rapporter ·erkände landstigningen m en påpeka
de, att dc allierade vid de inledande och fort satta opcral1ioncr
na gjorde stora förluster både vad beträffar fartyg och fly g
plan. Sålunda skulle ett medelstort hangarfartyg och ·en ja
gar e ha sänkts samt två större hangarfartyg så svårt ha ska
dats, att ett av dem troligen sjunkil. Ytterligare skulle clt 
slagskepp eller en tung kryssare samt diverse andra stÖl'l'eJ ör
logsfartyg svårt skadats. Förluster och skador, som dc alli e
rade emellertid dementcraclc utom förlusten av cskorlhanga r
far lygct »Liscomhe Bay». 

Vid ett s tudium av krigsh ändelserna i Stilla havet måste 
man som allLid hålla i minnet dc stora avst:"mdcn. Gilber t
öarna ligga omkring 1,900 km sydost elen starka japanska 
flottbasen Truk i Karolinernas. ögrupp, cirka 1,800 km. fr [m 
Salomonark~pclagcn , 3, 700 km från den amerikanska örlog~ 

basen Hawaii samt omkring 6,200 km. från det japanska m o
derlandet. Dc allierades offensiv i denna m ellersta del av 
Stilla have t hade närmast för avsikt att splittra dc p~t den 
yttre japanska försvarslinjen Nya Guinea- Nya England- Bou
gainville kämpande japanska stridskrafterna, vars huvudbas 
för sjö- och flygstridskrafterna utgjordes av den starkt bcfäsL1 
ön Truk i Karolinerna. I och m ed att Gilbertöa rn a crövra h 
och utbyggas till allierade baser, utgöra engclsk-amcrikansl~ a 

stridskrafter baserade på Nya Guinea, Salomonöarna och Gil-
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bertöarna elt allvarligt hot mot den japanska huvudbasen 't 
de-ssa operationsområden. 

Att de nllicrade kunde insätta så starka sjöstridskrafter, 
som måste varit fallet vid en operation av denna omfattning, 
tyder på, att bl. a. hangarfartygsbes tån det avsevär t kunnat 
ökas. Förutom dc stora hangarfartygsenhe terna användes, en
ligt ingångna rapporter, även 'i s tor utsträckning dc s. k . 
eskorthangarfarlygcn, d. v. s. ombyggda h rmdelsfarlyg. De 
väntade förs tärkningarna av tyngre och lättare aUicrack sjö
stridskrafter från Med elhavet torde även nu ha hunnit anliinda, 
varför den allierade överlägsenheten till sjöss blir alltmer 
prononcerad. 

Den allierad e offensiven mot Rabaul har cm cllerbid ej ute
slutande sökt fö ras med flygstridskrafter. Den senaste ut
vecklingen av denna allierade offensivrörelse är följande med 
ett kort sammandrag av dc inledande operationerna sont in
ledning. 

De förberedande operationerna unJcr general Mae Ar
thurs ledning utgjordes av en serie omfa ttningsrörelser med 
syfte at t skapa förutsättningar för en allierad slutlig kniplångs
offensiv mot Rabaul. Samtidigt härmed skulle även dc ja
panska försörjningslinjerna såväl Lill sjöss som i luften av
skäras. DyNka allierade omfattningsoperalianer voro eröv
randet av Salamaua, La·c och Sinschafcn p[t Nya Guinea samt 
d.e Rabaul n~irliggande öarna och ögrupperna: Salomonarkipc
lag~n . Hä rigenom fördes Rabaul inom riickh{tll för <allierade 
landbaserack flygs tridskrafter samtidigt med att allierade lä tta 
sjöstridskrafter crhöllo ökade möjligheter att fö rhindra sjö
ledes framförda japanska förstärkningar m. m. Det allierade 
greppet om Rabaul hårdnade. 

E n av kniptängerna är nu i det närmaste fullständig. 
Bougainvillc i Salomonarkipelagen - det sista japanska fot 
fästet i ·denna ögrupp - håller på alt 1i sin h elhet inrangeras 
i denna sydosllig,a allierade kniptångsann. En stöne japansk 
styrka, c:a 30,000 man, bjuder visserligen fortfarande ett en
Vist motstånd. Dc allierade ha emellertid systematiskt bombat 
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·öndcr varje japanskt flygfä lt på ön, varför deras sjö- Och 
luftherravälde ,i förening med dc stora tesurser dc i delta om. 
rådc besilla inom en in te all tför avsägsen framtid torde m ed. 
föra japanska evakueringsförsök av Baugainvillc. 

Den andra av dc allierade kniptångsannarna mot Rabaul 
utgår från Ny,a Guinea och växer sig dag för dag allt starka. 
re. Efter erövr·ingen av Finschafcn pressade sig dc allierade 
envist fram i nordöstlig riktn ing understödda av sjö- och fl yg. 
stridskrafter. Det närmaste målet var Madang, den japanska 
förposten till den c :a 400 km längre bort på kus.Lcn liggande 
huvudbasen 'Verwak. Samtidigt med denna landoffensiv cr
höllo dc aUicrade gynnsammare förutsättningar för komb ine
rade operationer mot Nya Englands väst- och sydvästspl'h. 
Genom intensiva bombardemang mjukades även dc japanska 
s tällningarna på Nya Guinea upp. 

Den 16 december lam1stego de rr llicraclc övcrras.Jw ndc vid 
Arawc och Kap Marcus på Nya Englands sydkust, omkrin g 
30 km väster om Gasmala samt 400 km sydväst om Hrrbaul. 
Ön, Pilclo u tanför halvöns spets ockupe:radcs samtidigt-. Ge
nom denna operation erhöllo dc allierade kontrollen över Vi· 
t iazsundct, farvattnet mellrrn Nya Gu inea, Long Js.land ch 
l'~ya England. Samtidigt med de tt a överskeppningsföretag in
sattes en kraftig allierad avlastningsoffensiv mot dc japanska 
ställningarna v•id Lakona, YVarco samt utmed floden Masawang 
på Nya Guineas nordkust. Båda sidors kommunikeer rörande 
föirlus.tcr m. m. voro som vanligt högst skiljaktiga. 

ncn 27 december utökade och förstärkte dc [l_llicradc si
na brohuvuden på Nya England genom ytterligatc lands tig
ningar på västra delen av Nya England samtidigt med a tt 
Long Island ockuperades. Ön ligger i norra dc1en av Vitiaz· 
sundet 130 km väster om Kap Clouccscr och på lika långt :.w
s tånd från den japanska has·cn Maelang på Nya Guineas nord· 
kust. Kap Cloucester samt avsnitten öster och väster däron1 

m ed dess flygfält besattes även. Allierade trupper p~~börjaclc 
<1ii.rdtcr en offensiv rörelse inåt landet föt att än mer utvi clget 
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]JI·ohn,·udcna . lnYrrsionsförctagcn , som genomfördes efter Yåld
saJ1111l :l. flott - och flygbombardemang, kränlc - enligt allie
rade uppgifter - ringa förlusler i fartyg , flygplan och man
~ kap . Dc japanska kommunikecrna uppgåvo mots.atsen. 

Genom dessa kombinerade operationer mot de västra de
larna av Nya England stärkte dc allierade sin kontroll över 
Jörbindclsdinjcrna i Bismarcksjön samtidigt med att den väsl
ra knip tången mot Habaul iin mer fullständigades. En offen
siv landvägen i avsikt att ta Habmtl bakviigen konune,r emel
lertid på grund av den svådramkomliga terrängen att stöta 
på stora svårigheter och ta en oproportionerligt lång tid i an
språk . Naturligare är därför, a lt dc allierade med stöd aY 
.sina s ta rka sjö- och flygs tridskrafter genom kombinerade ope
rationer i ku s tavsnitten stöta s•ig fram mot Habaul. När gc-
110111 dylika operationer även Kavieng-Admirallhy Island-om
xådet vid Nya Irlnnd kommer a lt ligga inom de allierade land
baserade flygs!Pids.kraftcrnas aktionsradier torde Rabaul in
om en relativt kort tid komma att falla. 

Den 4 december opererade ·Clt förband all ierade hangar
fartyg under befäl av konteramiral C. Pownell mot japanska 
befästningar m . m. på Marshallöarna Kawajalein och vYotje. 
Utanför Kawaja lein sänktes - enligt allierade rapporter -
två japanska lätta kryssare, ett tankfartyg och tT:e lastfartyg. 
Ett av dc allicrnde fartygen erhöll mindre skador. De ja
panska rapporterna uppgå v o dc alLierade förlusterna ti ll <Ctt 

hangar far tyg och en tung kryssare samt troligen ytterli gare 
en enhet av vardera slau-et. 

Den 8 december bombarderade en :allierad op·crations
grupp - sammansatt rrv slagskepp, hangarfartyg, kryssare och 
jagare - med god verkan och utan ·egna förlusler ön Nauru . 
Japanska rapporter omnämna ej operationen. 

Den 14 december förklarade den amerikanske mari nmi
l1istern Knox, att fö·rberedclscrna för en allierad sloroffcns.i,· 
~ Stilla havet nu voro färdiga. Trupper och utrustning funnes 
1 erforderlig uts tri.ickning. Anfallen mot och in över de yttre 
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japanska försvarslinjerna hade minskat den japanska styrkar1 

i luften och på hasct . Stora delar av de japan<;ka sjöstrids. 

krafterna skulle ha förstörts. medan dc allierade stridskrafterna 

i Fjärran östern dag för dag växte sig allt starkare. ~ågo t 

betydande slag i Stilla havet hade - i motsats till dc japan. 

ska segerkommunikecrna - på åtminstone en m:'mad ickQ 

förekommit, bortsett från elt par mindre tri.iffningar. 

Inom de flesta av Fjärran österns operaLionsområden p ~t 

gå också allierade förberedande mindre offensiver. Endast i 

Indiska Oceanen samt närliggande områden råder elt visst y tt

re lugn. Ett närmare studium av förutsättningarna föt• en 

allierad storoffensiv ~nom detta avsni tt torde vara på sin pla ts . 

Den allierade uppladdningen av olika s tridskrafter, u t

byggandet :w bassystem samt arbeten med förbättring av för

bindelsevägarna mot olika kommande frontavsnitt ha här p~\. 

sista tiden intensifierats. Som exempel härpå kunna nämnas: 

byggandet av Lidovägen över Nagabergcn mot dc japanskt 

s tödjepunkt erna i norra Burma, den nu starkt utbyggda b ri t

ti ska örlogsbasen Trincomalce på Ceylon, de till Indiska ocea

nen och Ind ien på scn::ts lc tiden överförda förstärkningarna till 

där baserade sjö- och flygstridskraft er m. fl. åtgärder. 

Uneler :h- 1942 utgjordes ryggraden i till Indiska oceanen 

baserade brittiska sjöstridskrafter av 3 r elativt moderna slag

skepp. I och med den ilalienska flottans kapitulabion kun de 

dessa på Indien baserade sjöstridskrafter avsevärt förstärkas. 

Enligt utländsk källa skulle omkring månadsskiftet oktober

november l 943 i Indiska oceanen ha rapporterats ytterligare 

5 brilliska och amerikanska slagskepp, 3- -1 hangarfartyg, l 

Lunga kryssare samt ·ett större antal jagare. Det allierade 

slagskeppsbeståndet skulle i dessa farvatten alltså uppgå till 

8 enheter, med sina drabanter av hangarfartyg, tunga och lä tta 

kryssare samt jagare. Huruvida dc italienska moderna slag

skeppen efter vis intrimningst,id med allierade sjö- och fl yg

s tridskrafter komma att avses för dessa operationsområden Lir 

ännu svårt att bedöma. 
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Icke enelast sjös-tridskrafter ha senasle tiden förstärkt dc 

~d!icrades stridskrafter. Flygvapnet har erhållit omfattande 

förs tärkn~ngrtr. Vid sidan därom meddela ingångna rapporter , 

ntt de allierade koncentrerat starka armestridskrafter till In

dien, speciellt då för en oHensiv rö:r1elsc landvägen in i och ned 

.över Burma. Det anicrade basområdet härstädes för samord

nade operationer mot av japanerna ockuperade områclo sträc

ker sig nu från Ceylon ända upp till den indisk-burmanska 

gränsen . Ett brett basområde, möjliggörande överraskande 

framstö tar över Bengaliska viken mot de burmanska kustav

snitten. 
När Burmas huvudstad, Rangoon, den 8 mars 1942 ut

rymdes av britterna kommo japanerna i besrillning av en be

iydelscfull flottbas för operationer mot Främre Indien och far

vattnen där omluing. Nästa steg att förbättra det strategiska 

läget fö r fortsatta offensiva och defensiva operationer mot 

väster togo japanerna, när de den 24 mars smmna år salle sig 

i besittning av den brittiska ögruppen Andamanerna, belägen 

·c:a 1,100 km nordost om Ceylon. Det nuvarande läget är, att 

ögrupperna Andamanerna och Nikobarcrna samt Sumatra och 

J ava bilda en skyddande barriär för södra delen av Burma 

samt h ela Malackahalvön. Med den nu åter iståndsa tta fö·re 

detta brittiska örlogsbasen, Singapore, äga japanerna en god 

bas för operationerna på dc inre linjerna mot eventuella allie

r ado kombinerade operationer mot de japanska försvarslinjcr

J1a väst och nordväs-t därom. 

Styrkan av i dessa områden baserade japanska sjöslr icls

l~ rafLcr kan ej med säkerhet bedömas. Påpekas bör cmcller

·~-~d , att dc allierade nu pågående offensiYcrna ' nid Salomon

·oarna, Nya Guinea och M:nsha.llöarna ej mötts av tyngre ja-
pans!- ... l 'd k f · ~a SJOS n s ra ter. Operatwnsgrupper, sammansalla av 

kryssare, jagare och flygförband, ha i stället fått uppta kam

i~~n Inot dc allierade stridskrafLerna. Den japanska fLottans 

'arna, slagskeppen , avs-es tydligen förs!: insättas när och om 

{le aHierade nå längre in mot det japanska väldets inre för
~varslinjer. 
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Som en sådan inre försvarslinje måste området Andamt' l', 

na, Nikobarerna och Sumatra räknas bl. a. på grund av sin_ 

stora betydelse som Y~l.gbrytare för en allierad offensiv mot 

denna västliga del av det japanska viildet, även om deras gp0 _ 

grafiska liigen inbjuda till ett ~nrangcrandc i klassen y tll'e 

försvarslinje. Med hänsyn till alt japanerna sannolikt nu di

sponera omkring l 5 slagskepp, frånscH eventuella ännu icke

färdigställda nybyggen, och att dessa enhe ter måste disponera ~ 

för alt möta av aJl:ierade tyngre sjöstridskraftsenheter slöelda 

offensiver inom ett vidsträckt operationsomn'ldc, torde m n1t 

ha rätt förmoda, at t japanska sjöstridskrafter inom Bengali. 

ska viken och Indiska oceanen samt närliggande operation s

områelen näppeEgen kunna komma i full nivå med styrkrm 

av allierade sjöstridskrafter inom samma fanattcn. 

För n ll öppna Burmavägen och m öjliggöra en uppladd

ning av kinesiskt territorium av bl. a. flygstridskrafter för l' n 

intcns,ificrad luftoffensiv mol det japanska moderlandet m {ts le 

de allierade insätta sin kommande offensiv i detta avsnitt ej 

enpast mot områdena nord H.angoon utan iivcn s.yd därom. 

'Möjligt i:i r att innan en allierad kombinerad opera tion mot 

Burmakuslen - samordnad med en av arme- och flygstr id'i

kraftcr in>ialt offensiv rörelse mot och in över indisk-burman

ska gränsen - insättes, ögrupperna Andamanerna och Niko

bar:Tna bli de för'sta allierade målen för en invasion. E Yen

tucllt torde även en framslöt mot Sumatra vara aktuell , in

mm den ~,;.!ont stöten mot Burma sättes in. Dc stora koncen tra

tionerna av allierade stridskrafter till Indien och Indiska ocea

nen tyda p:"t att s törre offensiva operationer äro under vardande. 

I slutet av december meddelade japanerna, all den fö rs ta 

konvojen av nybyggda japanska mindre traJJSporU'arlyg -
den japanska motsvarigheten till dc amerikanska Liber ty

skeppen - genomfört en sju månaders resa ~ill de ostindi ska 

öarna och å ter. Fartygen äro byggda av trä och äga ett de

placement av knappt 1,000 ton . Sjövärdigheten och ända

målsenlighl'lcn lära ha varit goda. 
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Ubåtskriget. 

Novem ber månads sänkningssiffra av allierat handclslon

n ae uppgick - ·enligt tyska källor - till 300,900 brt. Här-
n"o 
,, hade dock endast 65,000 brt sänkts av ubå tar, en anmärk-

a• 
ningsvär t låg s1iff'ra. December månads förlur;;ter av allierat 

handels tonnage uppg<'l till 225,000 brt. 
De a llierade förklarade i början av januari i en deklara

tion rörande operationerna i samband med försvaret av sjö

handelsvLigarna bl. a. följande. »Under år 1943 sänkte axel

ubåtarna enelast 40 % av det tonnage, som siinktcs år· 1942 . 

Nästan h ä lften av 1943 års förluster ägde rum under årets tre 

forsta mån ader. Under årets sista sex m:"mad cr voro förluster

na mindre än under tre närmast föregående m ånaderna. 47 % 
av årets förluster ägde rum undc·r m{madcrna jamwl"i-mar:;, 

27 % under april-juni och 26 % fr. o. m . juli till årets slut. » 

Vice ordförande i Förenta S talernas sjöfartskommission, 

konteramiral Vickcry, meddelade elen 4 december, att amer,i

kanska vatv under ticlen l januari 1942- 30 november 1943 

hade bygg t 16,856,250 brt (25,284,378 dwt) handelstonnage för 

de allierade, vilket är över 0,8 milj. brt (11/.1 milj. dwl) mer 

än vad wm angavs som mål efter Pearl Harbor. Libcrtyfar
tygen sk ulle nu även utgöra omkring 25 % av hela världs
tonnaget. 

Marinminister Knox förklarade även, att amerikanska, 
engelska och kanaelensiska varv den 25 november ersatt alla 

förluster i h::mdelst:onnage, som dc allierade lidit under hela 

kriget. Uppskattningsv'is rör sig denna allierade siff.ra om

kring 26 miljoner bruttoregisterton medan dc tyska sänknings

uppgifte rna fö·r samma tid nämna omkl,ing 35 miljoner brutto
register ton. 

Stockholm den 27 januari 1944. 

rL Reinius. 
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Commandoraiden mot St. Nazaire 
mars 1942. 

Av ledamoten Starclc. 

I. Inledning. 

Efter Frankrikes kapitulation utbyggdes den lilla staden 
:st. Naza,ire omedelbart av tyskarna till bas för de i slaget om 
Atlanten deltagande sjöstridskrafterna. Förutom ett antal U· 

båtsbunkers var den största tillgången en jättelik torrelocka 
på icke mindre än 330 meters längd, den enda på Atlant· 
kusten, som var i stånd att taga emot slagskepp av Tirpitz· 

'klassen. 
De tyska slagskeppen spelade uneler krig~ets första år en 

viss roll i sjöfartskriget på Atlanten. För att försvåra ett fort· 
satt insättande av dylika fartyg beslöto britterna att på våren 
1942 göra ett försök alt förstöra elen stora torrdockan. 

St. Nazaire (jn1cfr skiss och fotografi) ligger på floden 
Loir{l's norra strand ungefär 10 km innanför flodmynningen, 
~;om i sin yttersta del uppnår en breeld av drygt 5 dislansminu· 
ler. Längsl'i söder ligger Ytlrc Hamnen, som är öppen sydvart 
och i såväl ost som väst begränsas av jättelika vågbrytare. Ge· 
nom Södra Slussen kommer man från Yttre Hamnen in Ii st, 

~azairc-bassiingen, vid vilken bl. a. dc tyska ubåtsbunkrarll9 

?'idskrift S jöväsendet. 
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... 0 belägna. Ti lllrädc ti ll denna bassäng k unde även vJmw,.; 
Hl 
,,enom Östra Slussen, än'n kallad Gamla Inloppet. Elt par 
~undra m eter söder om Gamla Inloppet låg Gamla Vågbryta
ren, som. k om att spela en bclydamlc roll under dt~l brittiska 
angreppe t. St. :.Jazaire-bassängens norra del var medelst en 
]{ana l förcn~Hl med hamnens. nordligasic drl , den s. k . Penhoel
bassi:ingeu. Från denna var drt även möjl,igt att via Stm-.t 
Torrdock an di rek t komma ut på flmlcn. 

Det tyska fö rsvarssystemet synes :ha Yaril myckcl YiiJ 

utbyggt. Det omfaltadc eit betydamle [1111:11 lätta batterier, 
automatkan onbatterier, strålkastare och bunkers inom sjiilYa 
hamncm ddct; Gamla Vågbrytmen vflr förvandlad till en 
mindre fästning heslyckad mell bl. a. lv<'t luftviirnshaltcrier. 
Slutli gen kfln nämnas att clc översta v<lningarna •i n ågra slönc 
byggnader, i'r{m vilka hamnområdet kunde överblickas, voro 
inredda till kraftiga stöcljepunkler. 

IL Den brittisk a o pcrations fJlone n. Del togand e slriclskruj'te r . 

Anfallets huvudmål va r, ';om •inledningsvis n iimnls, för
störan del av Stora Torrdock<ms yttre port mctl tillhiirandc 
manöver·- och pumpanläggningar. Dockporten var rn ofant 
lig järnkonstruktion (jmfr fotografi) , Yars förslörande krävde 
verkliga kraftåtgärder. Som '' projektil» beslöt man diirför 
använda rn jagare, . som med hög fal'l skulle ramm a dock 
porten och där efter ~pr iiJ1;..\'as för att fullstiindiga förslörrlsen . 
För ändamålet ulvaleles den gamla jagaren Campbeltown pa . 
Omk rin g 1,100 ton. Fart~"gcls Jörskc·pp förstärkles genom 
ingjutning av cement ; akter om dPnna 1\llnacl placerades. en 
sprängladdning på icke mindre iin 5,000 kg. Avfyrnin g~an ord 
ningen var tidsimtälJd l'ör rrlt 1-!C' besältning och emha r k crack 
con1Jnandolruppcr lid all Jiimna fartyget. Fiir att kompcn 

~~ra den betydande viktökningen i förskeppet borttogo.s dc 
torliga p annorna med Lillhöramlc ~km·stenar. Slulligcn er 
sa ttes flertalet av dc ursprungl iga 10,2 cm kanonema med 
a~~tomatvapen, vilka voro mer användbara uneler dc väntndt' 
llarstriclerna. 
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Förutom c1et prilnära anfallsmålet - dockportens för. 

s.Löring - h ade ett antal sekundära mål uppställts. Dess~ 

innefa llade bl. a. sprängning av torrdockans pump- och m~

növeranläggningar samt fö rstärandet av dels Södra Slussen , 
dels samtliga broar ledande till dockområdct, det sistnämn-

da givetvis i avsikt a tt hejda insättandel av !~'ska förs tärk

n ingar från stadens mre. 

Yttre porten till Stora Tordockan. 

Lösandet av c1e sekundära uppgifterna uppdrogs åt con1· 

mandostyrkor, som 1indelades i tre avdelningar. En av dessa 

medföljde Campbeltown; de andra skulle landsättas dels på 

båda sidor om Gamla Inloppet dels på norra sidan av Ga111lfl 
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Vågbrytaren. Varje ayJelning var i sin tur uppdelad i grup

per - en för v~rje anfallsobjekl. Grupperna voro samman

satta av en sprangs tyrka och en skyddsstyrka. Sprängstyr

]<Orna skulle såvilt möjligt undvika s trid och h elt im,ikta sig 

på förs tÖ1'elseverksamhetc11. 

Så snart de olika uppgifterna lösts. skulle commandostyr

kan återsamlas i riktning mot Gamla Vi\gbrytaren, varest åter

inskeppning skulle ske. 

Överraskning var förutsättningen för fram gång. Opera 

tionen m åste därför genomföras under mörker. I enl igbet 

härmed skulle Campbcl!own inträffa vid torrdockan kl 0130 

den 28 mars, varefter högst två timmar fingo användas för 

verksamheten i land. Efter förloppet av denna tid skulle 

sjöstridskrafterna återgå för att före dagningen vara fria från 

franska kusten. 

Slutligen skulle omedelbart fö re raidslyrkans ankomst ett 

bombanfall insättas mot S!. Nazaire för alt draga tyskarnas 

uppmärksamhet från händelserna på sjön. 

För raidens genomförande avdelades följande s tridskrafter: 

a) Ur flottan . 

Befälhavare: conunander Hyder. 

Eskortjagarna Athcrstone och Tynedale; 

J agaren Campbeltown (befälhavare Neutenant-com-

mander Beattie) ; 

En motorkanonbåt ; 

En motortorpedbåt samt 

Sexton motorbåtar, av vilka fyra medförde var sin 

torped. 

b) Ur Combined Opewtions Command. 

Befälhavare: över stelöjtnant Newman; 

Commando n:r 2 samt 

Smärre detachement ur några andra commandon. 

Summa 44 officerare och 224 man. 
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llf. Operotioncns /örlopJi. 

a) Sjöslridskraftcmos operationer· 

På eftermiddagen den 26 mars avgick raidstyrkan f 6tn 
en ell er flera sydengelska hamnar och saml::tdes. till sjöss. 
:\Iarschgruppcringcn utgjordes av tre kolonn er. I mi llen 
gingo dc h[tda cskorljngarna följda av Campbcllown , som 
bogserade motortorpedbå ten. styrbords- och babordskolon
nerna bildades av motorbåtar. Athcrstonc tjänstgjorde som 
flaggskepp. styrkan skyddade<; und er de första timmarna :w 
jaktflygplan , Yi lka dock aldr ig behövde ingripa. Farten h öl ls 
låg -- omkring 8 knop - vilket bedömdes minska riskern a 
Jör upptti ckt J'rån fienli<iga Wlygplan . Det första hotet om 
uppHickl k om emellertid från h elt annat håll. Kl. 0720 den 
27 mars ~ik lade n~imligcn Tyncdalc tornet på en ubåt p å cir
ka 3,500 met ers avst:1ml och öpplladc eld. Ubåten dök sft 
s nabbt: so m möjligt mrn tvingades av en sjunkbontbsalva å ter 
upp mot ytan s:1 all tomct siklades på nytt för clt ögonblick. 
Sannolikt Jingo Jwilterna in yllcrligarc n:1gon träff men da 
ub'åtcn Jyckndcs dyka och icke siktades på n~r tt torde den h a 
undkommit. Alhcrstonc och Tyncd alc stannade kvar på pb l
sen i två timmar och återförenade sig därefter m ed resten as 
styrkan , som fortsalt p:'l sydvästlig· kurs. Mellan 1135 och 
1200 påträffades två frunska trålare, Yilka sänkles av siikN 
hctssk~il , sedan besättningarna för· ts över på jagarna. 

Kl. 1700 ingick m eddelande alt ytterligare tv{t •cskor tja
garc - Cleveland och Brocklcshy - hade avg:"lll för att för

s tärka raidst yrkm1. 
Under eftermiddagen s lyrclc commander H.yder i vils.cle-

dancle syflc en myck et sydlig kurs - - i riktning mot La Rochcl
le och La Pallicc. Kl. 2000 stoppade styrkan ett ögonblick 
och överstelöjtnant Newman och conunnndcr Ryder .cmbarkc
raclc på motorkannnb :"ll cn. Kursen ändrades där·efter lill n orel
ost - mot St. ~aza·irc - och styrkan satte igång m ed 15 
knops fart. Samtidigt intogs anfallsgruppcring. I denna bil
dade mo torkanonh~ttcn och två torpedförande motorbåtar en 
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Jiitgrupp, vilken följdes av Campbellown, som kaslat loss mo
tnrtorpcd bå ten. På Campheltowns låringar följde motorbi ts
kolonnern a medan motortorpedbå ten föll in som slutare. 
Eskortjaga rna fö ljde dc övriga fartygen till kl. 2300, då dc 
{!ctflchcradcs för alt pairullera till sjöss och hilda upplags-

.s ty rka. 
Omkring midnatt hördes dc brilliska bombplanen passera 

och kor t ·efteråt s.iktacles luftvärnseld i nordost , utvisande alt 
flyget fullgjorde sin del i operationen . 

Kl. 0045 den 28 mars s<iktades från motorkanonbå len p :"t 
1,500 m avslfmd vågbrytarna kring Yttre hamn en . Med hän
syn till förhållandena hade navigeringsofficeren löjtnant Green 
gjort <!n u tomordentlig prestation , vilken också belönades m ed 
J)i stinguished Scrv•icc Cross. Farlen minskades till 11 knop 
och Campbeltown lades in på kurs mot torrdockan . Stäm
ningcn ombord var nu hög, då tyskarna tydligen ännu icke 
anade oråd . En stund senare siklades motorkanonbåten från 
land och anropades med nwrsc. Signalen hesvarades men på 
ett så:dan t sätt att bevakningens misstankar väcktes. Ett par 
minuter efteråt koncentrerades nämligen plötsligt alla strål
kastarna, vi lka dittills ägnat sig [tt de brittiska bombplanen , 
mot floden och avslöjade i sitt kraftiga sken obarmhärtigt dc 
inlöpande kolonnerna. 

I nästa ögonMick bröt striden ut med full våldsamhet. 
Tyskarna öppnade eld med alla härande pjäser och stTanden 
upplystes av my nningsflammor, medan spårljusen ritade fan
tasti ska mönster över den svarta natthimlen och flodens alll
mera uprörda vatte n. För britterna. gällde det nu, att sna
rast möjligt komma fram till de anvisade landstigningsplatscr
na. Motorbåtskolonnerna sprängdes och dc enskilda båtarna 
kastade S·ig med full fart - cirka 18 knop - fram mot Gamla 
lnlopp·c t och Gamla Vågbrytaren , medan deras automatvapen 
öste sin eld över dc tyska strålkastarna och battct•ierna P å 
Vägen in påträffades och tystades .ett tyskt bevakningsfartyg. 

Motorkanonbåten fortsatte mot Stora Torrdocknn för att 
unelerl ät ta Campbcltowns navigering. .Jagar:cn togs :snabbt 
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upp lill drygt 20 knops fart och styrde rakt mot torrdod:all. 
medan automatvapnen sköto med högsta eldkraft mot de p l:t t. 
se r, där commandotrupperna skulle debarkera. KL 013± kii1_ 

dc jagaren med våldsamt brak upp i dockporlen; i smn1na 
ögonblick inträffade en mindre explosion på backen. Co1n. 
mandotrupperna kastade sig omcdc1bart i land för alt ful\. 
göra sina uppgifter. Ombord på jagaren öppnades bottciwe 11 _ 

tilerna och inställdes avfyrningsanordningen till 5-tonsladd. 
ningen, varefter besättningen övergav fartyget. Chefen -~ 

lieulenant-commander Beattic - ansågs ha löst sitt uppclrat-:_ 
på ett föredömligt sätt och tilldelades Victoriakorsct, vilkc·L 
för övrigt meddelades honom i det tyska fångläger, som fiir 
honom markerade slutet på raiden mot St. Naza•irc. 

Motorbåtarna råkade ut för hårdare öden. Styrbon:bko
lonnen hade till uppgift att sätta sig i besittning av Gam la 
Inloppet. Ledarbåten träffades. emellertid på .ett tidigt sla
dium, råkade 1i brand och strandade på Gamla Vågbrytaren-; 
yttersta del. Två båtar torde ha lyckats sä tta i land sina cmn
mandogrupper. Av gruppens sannolikt sex båtar lyckades en
dast en taga sig ut ur hamnen och förena sig med motork a
nonbåten, som sedermera ledde återtåget. 

Anfallet mot Gamla Vågbrytaren, som ulföreles av ha
horclskolonnen, misslyckades fullständigt. Nordsidan av v~1g

brytaren visade sig p. g. a. den häft,iga delen omöjlig att up p
nå, varför anfallet i stället riktades mot södra sidan. Ledar
båten lyckades taga sig in till 2- 3 meters avstånd från b tjcn 
men sattes där i brand av handgranater; besättningen rii dcl a
cles dock till större delen . Av dc återstående: båtarna - G-1 
stycken - förstöreles dc flesta av art<illcrieldcn och ett h oJl\
stängsel, som skyddade vågbrytaren. Endast två båtar lll. 

gruppen lyckades undkomma, av dessa hade en aldrig fu nnil 
v:"tgbrytaren, medan den andra för egen maskin tagit sig loss 
från bomstängslet. Misslyckandet vid Gamla Vågbrytaren v;tr 
självfallet mycket allvarligt, då det var där som commandn· 
grupperna skulle återinskeppas. Tyskarnas envisa och fr ;nn
g[mgsrika försvar på denna punkt skulle också, som det se-
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l
·e v•isade sig, komma att leda till alt hela commandostyrkan n a 

dick förlorad. 
o 

Av dc i tätgruppen ingående lorpcclb~irandc motorbåtarn.1 
sköt den ena sin torped mot något som antogs vara en tysk 
jagare, någon uppgift om träffresultatet finnes dock icke. Den 
andra båten kom icke till skott. Båda dessa bålar undkommo, 
den ena tillsammans med motorkanonbåtcn, den andra till
~ammans med de två överlevande båtarna ur babonlskolonncn. 

Motortorpedbåten följde motorkanonbåten in mot torr
dockan. Sedan det visat sig, att jagaren lyckals förstöra dock
porten, beordrade commandcr Ryder motortorpedbåten att 
med sinä torpeder förstöra portarna i Östra Slnsscn. (Gamla 
Inloppet). I skydd av striderna inom ·dockområdet smög sig 
motortorpedbåten in och lyckades träffa yltre dockporten med 
två på kort håll avfyrade torpeder, vilka liksom Campbeltowns 
sprängladdning voro förs,edda med tidsinställd avfyrningsan
ordning. En krigskorrespondent stod på dockporlen när mo
tortorpedbåten löpte in och har givit en livfull skildring av 
sina känslor först av skräck, när torpederna oförmodat avskö
tos rätt emot honom och därefter av lällnacl v•id dc uteblivna 
explosionerna. Motortorpedbåten lämnade därefter h amnen 
för att å terförena sig med cskortjagarna. P[t utvägen försök
te chefen rädda besättningen på en brinnande motorbåt, var
vid dock m otortorpedbåten råkade i brand och gick förlorad . 

Motorkanonbåten eskorterade, som förut niimnts , Camp
beltown fram till torrdockan . Scdan det konstatera ts , att ja
gar·en befann sig på plats löpte båten in till Gamla Inloppet 
och landsatte överstelöjtnant Newman m ed slab . C.ommandcr 
Ryder beordrade därefter båten att draga Slig ut på floden så 
att han kunde få en överblick över läget. Det visade sig cH 
att anfallet mot Gamla Vågbrytaren misslyckats , att :; tön·c de
len av motorbåtarna förstörts samt att mellan Östra slussen 
och torrdockan förvirrade s.trider pågingo, i vilka molorka
nonbåten icke kunde ingripa p. g. a. risken att träffa egna 
styrkor. Commanclor Ryder beordrade därför chefen på mo-
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lorkanonb{ttcn alt ta sig ut ur floden. Detta verkställdes 11l ec] 

2-! knops f:u-t under häftig tysk automateld. Båt.cn träffades 
upprepade gånger men undkom, clå motorerna egendomligt 

nog icke skadades. På vägen utför floden siktades två ska. 
dadc molorbåtar (en torpedbiirnndc och en f1·ån styrbordsko. 
Jonnen) , vilk:t slö to till varefter gruppen slyrclc mot den pla ts., 
där den skulle ~ammanträffa med cskortjagarna. Föreningen 

verkställdes straxt efter kl. 0630 den 29 mars, !';edan eskort
jagarna någa minuter l•iclig3rc drivit undan fem tyska mo tor

torpcdbiltar, som torde ha utsänts för att nnfalla den ret ire
rande raidstyrkan . Denna fortsatte p{t nordlig kurs med 14 
knops farl och sammanträffade kl. 0900 med de till undn
stöd utsända två eskortjngarna. Befälet övertogs därvid av 

eomm:1nclcr Sayer p<l Cleveland. 

Under dagens lopp anföllo tyska flygplan upprepade 
ganger men lyckades icke genombryta det paraply, som hit
dades av flygplan ur del brittiska Coaslal Command. 

På eftermiddagen drog sig vinelen över på nord och öka · 
dc 'i styrka. De tvft skadade motorb{ttarna kunde uneler dessa 
förhållanden icke hålla farten utan måste sänkas, seelan hc
sättningarna tagits ombord på jagarna. Dessa nådde u tan 
vidare händelser brittisk hamn. Commander Ryder erh öll 
Victoriakorset för sina 'insatser. I föThigåcnde kan näm nas 
a tt ett tredje Victoriakors uldclaclcs nämligen till riktaren vid 
molorkanonbålens automatkanon ; matrosen ifri'tga stupade 
dock Yid kanonbi'ltens utbrytning ur floden. 

Som nämnts clrogo sig dc i'tterståcnclc motorbåtarna ur 
babordskolonnen ut ur hamnen tillsammans med en av de 
torpedbärande båtarna . Denna grupp lyckades aldrig fi nna 

e-:kortjagarna; dc satte därför västlig kurs med hög fart un
der loppet av den 29 för att unclamlr'aga sig det tys.ka fl yge t. 
Delta lyckades dock icke och båtarna utsattes för ätsk il\ iga 
anfall dock utan alt erhålla yttcrliga1~e skadm·. Dc kunde un· 
der den följande nallen taga sig tillbaka till Storbritannien. 
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Av hela styrkan återkom sålunda enelast 

de två eskortjagarna, 
motorkanonbåten samt 
tre motorbåtar. 

b) Commandostyr1ons operationer. 

Av commandostyrkan och hcs.ättningcn på Campbel!own 
lyckades endast tre man taga sig tillbaka till hemlandet. Det 
iir därför ännu icke möjligt att överblicka dc av commando
styrkan uppnådda resultaten. Fullt klart står dock, att an
läggningarna vid stora torrdockan- pump3r och manö·verin
rättningar - f'örstördes tillika med ålskilliga andra anfalls
objekt. Däremot lyckades icke elen gmpp, som skulle förstöra 
Södra Slus.sen, nå fram till sitt mål. 

Så småningom började clc olika grupperna återsamlas i 
riktning mot Gamla Vftbrytaren. Överstelöjtnant Newman 
fick härunder rapport al t Wtgbrytaren 'icke kunnat tagas och 
att re trä tten sålunda var avskuren. Han beslöt då kämpa sig 
tvärs igenom staden och utfärdade allmänna direkt•iv att grup 
perna skulle gö•ra sitt bästa att taga sig tillbaka till Storbri
tannien samt alt ingen finge giva S'ig förrän ammunitionen 
var födJrukad. Under förs.ökct att bryta igenom stupade el
ler tillfån gatogs emC'llcrtid hela styrkan så när som på dc tre 
lllan, vilka förut omnämnts och som p:"t obekant sätt arbetade 
sig hem över Engelska Kanalen. 

c) Sprängningarna. 

Seclan det bliv·i t ljust började tyskarna undersöka Camp
beltowns vrak. De lyckades icke finna avfyrningsanordning
en och k l. 1100 exploderade jagarvraket med fruktansvärt dån, 
':arvid dockporten fullständigt förstördes - resterna hlcvo 
li ggande inne i torrdockan. Britterna hävda att närmare 400 
tyskar omkonuno V'id explosionen, det förefaller dock föga 
s~•:nolikt att tyskarna skulle tillåtit så många personer' alt sam
hdl"t lli) l o ll . o l l . o • .. k f" o l ts pe 1a a s1g p a oc 1 om -.rmg ett sa nusstan · t , orema 
80111 jagarens vrak. 
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Icke förrän kl. 1630 den 30 mars exploderade den förs tn 
av motortorpedbåtens toq}ecler, 60 timmar efter det elen triiffat 
silt mål. Yttre porten till Östra Slussen ramponerades h änni() 
svårt. En timme senare exploderade den andra torpeden Och 
förstörde slutgiltigt dockporten. Den sista explosionen fntn1. 

kallade en våldsam panik bland de tyska och franska arbe. 
tarna i dockområdct, vilka med alla medel sökte taga sig bort 
från det far1iga området. Dc tyska posterna synas härvid hct 
tagit arbetarna för femtekolonnare eller en ny raidslyl'ka och 
ö,ppnaclc eld, varvid 280 franska arbetare jämte en m ängd 
tyskar tillhörande organisation Todt lära ha dödats. 

IV. Avslutning. 

Flygfotogtaficr tagna eflcr raiden visade att yttre por len 
till stora torrdeckan förstörts. Ännu No månader efter raiden 
var dockan oanvändbar och dess yttre del tillsluten av cu 

försänkning . Raidens huvudmål hade sålunda uppnåtts . Det 
kan dock ifrågasättas om_ detsamma var värt dc stora för
lusterna vilka uppgingo til 

Jagaren Campbeltown, 
en motortorpedJ)åt, 
13 motorbåtar, 
34 officerare och 151 man ur flottan samt 
3-! officerare och 178 man ur commando n:r 2. 

Motorbåtarna visade S'ig alltför svaga för företag av denna 
art. Alt något rcsullat överhuvud taget vanns berodde ]Xl 

hänsynslösheten och självuppoffringen i anfallet. 
Det tvska försvaret visade sig ändamålsenligt och lyck:-1· 

des snabbt begränsa commandoslyrkor:nas framryckning. Be· 
vakningen fyllde däremot mindre väl sin uppgift, då den kon· 
centrerade s,ig på flygplanen och tillät raidstyrkan att oupp· 
täckt komma så nära sitt mål. Härav synes den slutsatse11 

kunna ch·agas att luft- och sjöbevakning under mörker ]Jör<l 

bestridas av olika organ. 

- 117-

Bevakningen på floelen synes ha skötts av ett enda far-
. som togs med överraskning och nedkämpades. En linje 

tyg, bevakningsbåtar hade sannolikt kunnat förhindra över
aV 
-~skningen. 1 

slutligen måste självfallet anläggningar av samma art som 
wrrdockan förses med effektivt skyeld nwt dir.ekta anfall över 

vattnet. 
Anfall et på St. Nazairc kan icke tillmätas någon större 

betydelse. Viktigast torde ha varit att det i ett kritiskt skede 
av kl"iget visade världen att den brittiska offensivandan på 
intet vis var död. 
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Den allierade operationen mot 

Franska Nordafrika. 

_\y löjtn~n t a/ Sandeberg. 

I. Orsaker och beslut. 

, ;\lär general Ri l chics framgimgsrika offensiv i Libyen i 

])örjan p tt ny:\r et 19-±2 s toppades upp och inom. kort förh ) llcs 
i rclri.i.ll, varigenom de scnasl uppnftdd.a r esulla len Mer gingo 

förlorade, s lod det klml Jör dc båda västmakternas ledare. 
framför alll för RooscYcll, all det ej skulle Yara möjligl driya 

ul axelns trupper ur Afrik a med enbart en fr[m Egypten an

fallDndc arme. N[tgon lin g m:l.s lc göras. Vid det mölc, ~O ill 

iigdc rum i 'Washington mellan Churchill och Rooscycll i icb
nwri 1942, torde lanken pft en landstigning i fransl.;a i\IarncJ;o 

och .\.lgerict för förs la g{mgcn vari l uppe. 
Alt n [tgon lin g var i gön1 in gc11 framgick hl. a. av bildaneld 

ay e lt allierat s tahsdtd i \Yashi ngton. Della m·bcladc dock 
LillsYidarc endast med krigföringen i slorl ulan alt n ftgol bc

slii.m t mM fixerats. F örs l i juni b eslöts alt en engch k 
amerikansk landstigning skulle äga rum i fransk a NordafriJ;a 

i noYem.ber samma [t r. L' n der Liden skulle Mlonclc hr i LLisl;a 

ann(·n i Egyplen försli irkDs . stt a ll elen samtidigt m ed dc land· 
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sa lla trupperna kunde genom offensiv LYinga axelns ,a,_rmeer a lt 

tl·n o-en cyakucra från Afrika eller kar)ilulera. Så sn art bean o 

slutet ffllla ls, började inlens int förbered elser för de t y~i!digas l e 

örerskcppnings före lag his tor ien Ui nn cr. N~1 gra närmare dc

wljer ä ro ej k1nda - h ell naturligt, d ~t dc allierade ej Yilja 
lära bort n :'tgonling m ed lanLc p :'t komma nde .företag. Opcra

~jonens uppl iiggning och h i1ndelscförloppc t i s lort kan man 

dock f :l en n{lgorlunda klar bild ay med tillhj ä lp av tillgängli ga 

uppgifter .fd m b :'td a sidorna. 

H. Försvarets ungefärliga omfattning. 

Det Iransk::t .försyaret i ~brod: o och Algeriet Ya r sam 
mansal l ::l \' enh e ter .fr[m alla Lrc fön.; ya,·sgrenarna. Dc norel

afrikansk a annccli Yi sionerna ans{~gOS ifÖrC J\rigel t ilJhl_i,ra dc 

bästa förhanelen i Iranska armen. Emellertid had e slä>rrc dc
len av dessa bimpal i Frankrike 1940 och tillfångalagils av 

tyskarna . K var \'Oro eneiDs t dcp :'tförhand med ringa st rids

Yärde. Dessas ulruslning Yar siiJ.:erligcn sekundn. ?\{1gra 
1ungfl Yapcn JunnOS ÖYCrJmyud laget ej i armen i enlighel med 
Yapenslill cs l[mdshcs liimmclscrna. Andan Yar dMig både bland 

officerare och nwn skap . Siil,erligcn yar endast en del a\' ar

men r ege ri11 gs yiinlig och fullt palillig. 

Sjösl riclskn:tftcma utgjordes ay minst följ ande enhcler : 

l Dakar: Slagslzcppet H.ichelicu 

;l s l. Lilla kryssare 

I Oran: 

t Casablnncn: 

r r1 lg,er: 

;{ jagare 

Alskilli ga ub[ll ar 
:J s l. j aga re 
A L sk i !liga blla far l y g 
Slagskcppet J can Bart 
2 s l. lätta krvssar c 
G s l. jagare 
.J s l. ubåtar 
Lä l la fartyg 
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Fartygen voro i viss m~m desarmer"tde och besällningarna 

Pövade. Däremot Yar vilj an att kämpa mot de allierade s töne 

iln i ann6n, som en följd av dc britt iska operationerna Vid 

T\Iers el Kcbir och Dakar. 

Bland annat vid Oran, Alger och Casabbnca funnos starka 

kustar tilleribatterier, som visserligen vorobemannade men dc]. 

vi s desarmerade. 
De franska flygstyrlwrna i Nordafrika voro små och mate. 

riclcn omoc1ern. Flera av flygfällen voro förstörda. 

III. Förberedelsearbe.tet. 

Så snart landsligningen i juni 1942 blivit bestämd, upp

r ~Ulades clt allierat högkvarter i Lond·on mccl den amerikanske 

övcrbefälhayaren i Europa, general Eisenhover, som h ögste 

chef och generalmajoren Cbrk som generalstabschef. Som 

ledare fö,r sjöoperQtioncrna uts:lgs den från Medelhavet rykt

hare brittiske amiralen Cunningham. Den korta tid, som stod 

till buds till den 4 november, användes för att i detalj organi

s</ra det väldiga företaget. Förberedelserna avsågo framför allt 

fö lj ande lre omdden: 

A. Infiltrering Fra11'ska Nordafrika. 

Om landstigningen skulle verksLällas mot försvarad eller 

oförsvarad kust, var helt och hållet beroende på den h ållning, 

som trupper och befolkningen i övrigt inlogo till de inva de-

1 ande styrkorna. Folkstämningen inom dei. stora franska nord

afrikanska kolonialväldet, som upptog en areal m:lnga går.ger 

s tönc än Sverige, var år 1942 mycket skiftande. Slora delar 

av stridskrafterna och förvaltningspersonalen l<.ände sig säker· 

Jigcn bundna av sin lydnadsplil<t mot Pelains regering i VichY· 

A andra sidan funnas många, som genom samverkan med de 

a llierade sågo enda möjl igheten att åter få till stånd ett fritt 

och oberoende Frankrike. För att sprida denna uppfattning 

igångsalle Eisenhower en kraftig propaganda så väl inof1l 
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Nordafrika som inom kanska moderlandet. Denna dirigerades 

;.rån det neutral a spanska Marocko, framför allt från dess hu

vudstad Tanger, där stora engelska och amerikansl;:a represen

tationer voro placerade. Alt resultaten ej utehlevo visa de 

följande händelserna. Man lyckade~ till och med få 6ver den 

5001 synnerligen engelsk-fientlig ansedde amiralen Da.rlan på 
de allierades sida. Endast itwm Tunisien blev varken sig 

ledning eller befolkning över tygade. Anledningen var antingen 

alt några allvarliga försök ej gjordes, då det från b6rjan ansågs 

utsiktslöst, eller att den till mer än hälften av ilalienare be

stående befolkningen kände mer samhörighet med axehnak

tcrna. Vilket som var fallet är för närvarande omöjligt alt säga. 

B. V ilscleclanclc åtgärder. 

För al t det cnonna överskeppningsförelaget skulle ha 

någon möjli ghet att lyckas utan att åsamkas alltför stora för

Justcr, måste det så mycket som möjligt h emlighållas för f i en

{leu. Alla :'tlgärder vidtogos för att dö,lj a sammandragningen 

av fartyg, trupper och materiel. Men hur sträng sekretess som 

{m upprätthölls, var det svårt att undvika att en del uppgifter 

sipvrade ut. För att vilseleda motståndarna igångsa ltes en 

.inleJJSiv och systematisk propaganda för olika företag i sam

ba~l!d med den av Stalin begä.rda andr.a fronten. I fö,rsta rum

met lanserades Kanalkusten som plats för kommande opera

lianer. Otänkl;lart är ej att den omtalade Diepperaidens upp

gift helt enkelt· •var att rikta tyskarnas uppmärksamhet på 

Västvallen. Dakar förekom ofta som elt tänkt mål för ameri 

l;anska s tyrkor, särskilt eft er Liberias besä ttande. Ä ven norska 

Västkusten fördes fram i diskussion som lämpligt opera lions 

lll ål. För a lt ge sken av alt clt företag mot SkanC!inavien var 

nä·ra förestående, las lades mängder av vinterförråd ombm:d på 
transporlfar ly g i England. 

Genom a tt överdriva förlusterna av handelsfartyg i ubåts

kriget ingåvo Ull sist de allierade axclmal~terna den fä<reställ 

l:i~gen, att de ledo s~tdan brist på tonn age, att n t1gon möjlighet 

~~l ,längre överskeppningsförelag ej f:tnns. 
tdskrift i Sjöväsendct. 8 
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C. U tnzslningsarbeten. 

För att transportera den föT Nordafrika avsedda arme11 
sammandrogs 500 transportfartyg. Då den landsatta styrka11 
uppgick till 140,000 man, borde enligt gällande beräkningsgrun, 
der varje fartyg vara på omkring 6,000 ton och det samman. 
lagda transporttonnaget uppgå till 3 milj. brt. De tyska och 
italienska uppgifterna från landstigningen på Medelhavskusten 
omtala emellertid sänkningar av flera ångare på över 10,00() 

ton. Detta tyder på att det använda tonnaget varit betydligt 
större. För detta talar även de stora förråd, som medfördes 
för befolkningen i de ockuperade länderna, förutom t ruppern~s 

egen utrustning. Det räckte dock ej med aU anskaffa tonnage. 
Detta måste byggas om, så alt det var användbart för tran
sporter av olika krigsförnödenheter. För att ej nflgon utrust
ningsdetalj skulle gå helt förlorad, som hänt vid Norgeopera
tionen och vid Ishavskonvojer, fördelades den på flera ol ika 
fartyg. De trupper, som skulle medfölja, övades s{l mycket som 
möjligt i snabba embadceringar och debarkeringar. K01wojcr 
fingo gå ut på regelrätta övningar för att g~L igenom olika åt

gätder vid flyg- eller ubåtsanfalL Till skydd under landstig
ning och överskeppning organiserades stora sjö- och flygstyr
kor. Härvid måste särslcilda anordningar vidtagas, så att de 
mindre fartygen kunde tanka under övcrfai,ten, då deras ak
tionsradie ej var tillräckligt stor. Mot anfall fr[m luften upp
monterades 1,250 lv-pjäser på transportfartygen. I förberedel
searbetet ingick ävenledes en noggrann rekognoscering av den 
franska nordafrikanska kusten. 

IV. Operat.ionsplanen. 

Operationsplanen gick ut på att transportflottan skulle or
ganiseras på tre huvudgrupper, var och en bestående av ett 
stort antal konvojer med olika destinationsorter i Nordafrika
Den försLa gruppens mål var Marocko, dess utrustning verk
ställdes i USA. Chef var den amerikanske konteramiralen 
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ffewitt. Då en medelfart av 11 a 12 knop kunde hållas, måste 
de från Amerika utgående konvojerna befinna sig till sjöss 11 

;'t 12 dagar. De två ö,vriga grupperna, uneler befäl av konter
ainiral Burrough och commodore Troubridge, u trus tades i 
storhritannien men medförde även en del amerikanska trupper. 
Fartygen i de sistnämnda grupperna voro till stor del polska , 

110rslm och h olländska. Destinationsor terna voro Oran och 
Alger. A ~gångstid~n mås te avpassas, så alt de olika grupperna 
anlände till respektive mål natten till den 8 november. De tv~1 
som utgingo från England, fingo beräkna genomfarten a,; 
Gibraltarsund, så att denna ej ägde rum samtidigt. På alla t re 
platserna skulle lands tigningen taga s in början natten till den 
S november kl. 0100, dfl full t mörker rådde. För det direkta 
skyddet 1:1v de_ 500 transportfartygen avdelades 350 st. örlogs
fa"Ity~ av van erande s torlek fdn sbgske:pp t ill minsvepare. 
Pa SJU transportfartyg kommo följaktligen 5 örloasfartvu . ·Men 
dessutom tj än ade föl jande sjöstyrkor som stra;egis.k; t> opera-· 
tionsstöd: 

a) Den brittiske viceamiralen Syfrets förhand i Medelhavet; 
som enligt vissa ej fullt siikra källor bestod av 4 slagskepp, J 
hangarfa_rtyg och 20 kryssare plus en rnängd lätta fartyg. Hu
vuduppgiften var att säkra mot överraskningar från den itali
enska flottan. 

h) Starka förh1:1nd i Allan ten, över vilka den amerikanske 
konteramirlen Giffen förde högsta befälet. 

c) Homefleet, vilken låg som ett flankskydd mot den tyska 
operatiomgruppen, baserad i Nordnorge. 

Transportfartygen gingo fram i konvojer med de eslwrte
rande örlogs~1ännen grupperade som närbevakning till skydd 
ll:lot anfall av fientliiga uhåtar och flyg . 
., .: Även flygstridskrafterna hade viktiga uppgifter alt fylla . 
~~rs.r _och främst s~~ ull e, dc m:dverka i det direkta skyddet av 
, llvOJerna under oyersJ,:eppmngen, genom att rapportera och 
~Ventuellt bekämpa upptäckta ubåtar samt hålla undan fientlig 
lygspaning. För detta ändamål avsågs i första hand förhand 
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ur Coastal och Bomher Command, vilka vo•ro baserade i lanct. 
Då de franska stridskrafternas hållning ej var pålitlig, måste 
starka flygf.ö-rhmd även skydda mot anfall fdn det franska 
ilygvapnet under urskeppning och lands.tigning och 1not anfall 
från ·de franska sjö- eller arn1estri.dskrafterna. Då räckvidden 
J•å de på Sicilien och Sardinien baserade bombförhanden var 
tillräcldig för anfall mot Alger, Jnåste de allierade här ha jakt
flyg disponibelt. Dessa senare flygstyrkor voro baserade på 
medföljande hangada11:tyg. 

Operationsplanen gick ut på aU u.rsk0ppll1l.~ngen skulle taga 
: ia bö.rjan på de olika lar.J.dstigningspunkterna den 8 november 
kl. 1 på nalten samtidigt som sjö- .och flygstridskmfter k im
pade ner kustbalteder och de fövband ur f,ranska flottan, som 

~alle sig till motvärn. 
Efter landsligningen skulle dc brittisk-arnerikansl<la h up

pcrna snarast sEt ner allt motstånd och sälla igång en offcnsiy 
·ostvart mot axelns Libyenarme, som samtidigt om möjligt 
skulle tvingas till reträtt i västlig riktning av åttonde armen. 
som anfördes av den brittiske generalen Alexander. Den i 
iöhta v3gen landsatta styrkan bestämdes till 1·10,000 man. 

V. överskeppningen. 

Trots de slora mängd~r fartyg ·som deltogo och trots de 
:;; tora distanser, som vissa konvojer nlåste tillryggalägga, gick 
.överskeppningen i 1:\s och möttes icke av kmftigare motåtgärder 
från axelns sida. Den organiserade spanings- och närbeval' 
nincrstJ·änsten visade sicr så effektiv, att ej ett enda transport-

" " .. • '11 fartyg träffades av torpeder under overfarten. Anlednmgen tl · 
att dc tyska ubåtarna ej uträttade mer var säkerligen att d~ 
flesta av dem kort fön1t dragits ner till afrikanska kusten 1 

riktninr' mot Kapstaden för att slöra den livliga sjö.tra:fik, solll 
o ' 

·denna väg förde förråd och förstärkningar till åttonde armen· 
När Oran- och Algergrupperna passerat Gibraltar, sattes 

Jmrsen först mot Malta för att vilseleda fienden. Att dett~ 
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Jycl'ades visar den tyska högkvartersl.;ommunikCn kvällen den 

7 110
vembcr. som meddelade, att en stark allierad konvoj hade. 

siktats i Medelhavet på väg att undsätta Malta. 

VI. Händelseförlo,ppet under själva landstigningen 

(8-11 november). 

A. I 1\lfarocko. 

Samtidigt som amerikanska trupper landsattes s{rväl :~yd

ost smn nordväst om Casablanca, igångsalte a1lieradc sjö- och 
flygstridskrafter häftiga anfaH mot aenna viktiga stödjepunkt: 
])en därstädes baserade franska sjöstyrkan med slagskeppet 
Richelien i spetsen gick genast till sjöss och tog upp strid, trols 
att den fientliga övermakten säkerligen var slor och de egna 
fartygen befunno sig i dåligt skick och voro bristfälligt utbil
dade. Resultatet av sjöstriden blev, att större delen av den 
franska Casablancaeskadern försattes ur stridbart skick. Men 
även amerikanarna torde ha blivit illa åtgångna, ty n~tgot vi
dare försök att tränga in i staden sjöledes gjordes ej. Den 
styrka,. som landstigit nordost om Casablanca, lyckades redan 
samma dag intaga Marockos huvudstad, Rabal. I samband 
med invasionen i Marocko uppstod, som en följd av allierad 
1'emte kolonnve>Tksamhet, en militärrevolt, som emellertid ome
delbart kvävdes av den Vichytrogne generalguvernören, general 
Nogucs. Några franslm flygoperationer i Niarocka äro ej kända. 
Striderna fortsatte fram. till den 11 november, da som en följd 
uv vapenstilleståndet mellan Darlan och Eisenhower Casablanca 
dagtingade och övriga trupper nedlade vapnen. 

B. I Algeriet. 

. Både vid Oran och Alger tillämpades samma taktik, som 
1 Marocko. Snabba landstigningsbåtar överförde infanteri och 
stridsvagnar p[t bilda sidor om de tv ~1 s läderna, samtidigt ~om 
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sjös tyrkor besköto kuslballerierna. Fallskärmstrupper saL Les 
in mot flygfälten. Det franska flyget gjorde inget mols l~lllc\ 

utan underlättade snarare mollagandet av de allierade förban. 
den. Vid Oran gick eskadern ut och upplog s trid. Dc allierade 
~ jästyrkoma i förening med flygförband från hangarfartygen 
hröto dock snabbt det franska förbande ls motstånd. Stad en 
Oran försvarade sig ti ll den 10 november, då den kapitulerade. 
'Vid Alger försökte först allierade j agare tränga in i staden men 
dessa ti llbakaslogos av kustbatterierna. Sedan några slagskepp 
öppnat eld mot dessa, tystnade de snart och staden gav sig. 
Hcdan den 11 november slöt amiral Darkm, som befann sig i 
Alger, ett vapenstillestånd med amerikanarna och gav i mar
skalk Petains namn order om att motståndet skulle upphöra i 
hela l\'ordafrika. Då hade allierade fallskärmstrupper r edan 
. alt sig i besittning av hamnsladen Böne, som var den sista 
fransl\a hamnen bortse tt fdm de tunisiska. 

C. Förluster. 

Engelske marinministern Alexander meddelade vid ett 
.. ammanträde i underhuset, att de allierades förluster i örlogs
Jarlyg voro följande: 

Jagarna Brocl::, Marlin och Isaac Sweers 
Eskor tfar tygen Garden i a och Ibis 
Kustbevakningsfartygen vVanvcy oeh Hor tland 
Depåfartyget Hela 
::viinsveparen Algerine 
Lnflv~tmsbrtyget Tynwold 
Eskor thangarfartyget A ycngcr 

N~tgra allierade uppgifter om tr::msportfarlygsförluslcr ~iro 

ej publicerade. En amerikansk kommunikc omtalar, att stil11-
manlagt 1,910 ameril;,anarc stupat och s[trats under tiden 8- 11 
noycmber. 
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Vid sjös triden utanfö,r CasaJJlanca sänktes eller sattes ur 
stridbart skick följande enheter: 

slagskeppet Jean Bart 
Kryssaren Primaguet 
Torpedkryssaren Le l\Talin, Milan och Albatross 
2 st. j agare 
3 st. ubåtar 
l st. minsvepare 
samt å lskilliga mindre båtar. 

Ulanför Onm sänktes samtliga där befintliga jagare och en 
minsvepare. Franska flottan förlorade 1,171 man, därav 499 
sluiJade under striderna den 8- 11 november. 

Flygförlusterna under begynnelseskedet ha ej offentlig
gjorts. 

VII. Tysklands och Italiens motåtgärder. 

Som för u t nämnts hade axelmakterna ej erhållit några 
rapporter om lands tigningsförelaget, förrän det redan tagit sin 
början, och därför ej organiserat några större anfall under 
själva överskeppningen eller mot de första landstigningsför
söken. Det dröjde emeller tid ej länge fö·rrän de med stor 
kraft igångsatte en rad motåtgärder fö,r att dels försvåra det 
igångsalt a företaget och dels omintetgöra resultatet av den 
all ierade operationen. 

A. Anfall mot de allierades slridslaa[Lfr. 

Samtliga disponibla ubåtar dirigerades m.ot de allierades 
konvojer, dft dessa voro på väg till och från destinationsplat
~erna eller medan själva urskeppningen pågick. Flyget saltes 
111 ll1ot både transportfartygen och de landsatta styrkorna. Med 
'Clen längs t framskjutna basering på Sicilien och Sa,rdinien, som 
axelmak terna hade tillgång till, n ftdde dock bombplanen ej 
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längre än tiH Alger, varfö'l· platser väster om denna ej behih de 
oroas av några angrepp från luften. Någon ändting i utveck
lingen kunde ej åstadkommas, men enligt tyska rapporter Li }l_ 
fogades de allierade allvarliga förluster. Under tiden S- b 
november sänktes sålunda av ubilar och flyg 417,000 Lon. De 
allierade hävdade, att dessa uppgifter voro mycket ä<verdrivna 
och att deras förluster tvärtmn varit anmärkningsvärt smi1. 
Antagligen på grund av brist på j ak tskydd och eventuellt ii.w11 
bränsle insattes ej den italienska flottan. 

B. Tunisien besättes. 

Några allierade landstigningar ägde ej rum i Tunisien, 
trots att detta land endast skyddades av relativt svaga franska 
styrkor. Tunisien kom därför till att börja med att ligga som 
ett vakuum mellan de invaderande trupperna i Algeriet och 
H.ommcls styrkor i Libyen . För att förhindra en amerikansk 
framstöt i ryggen på Rommel började axelmakterna redan elen 
8 november på kvällen alt överfö,ra trupper i första hand genom 
lufttransporter men även sjöledes. N~tgot allvarligt molsttmd 
restes ej och redan den 11 november hade tyskarna med sina 
dåvarande 2,000 män satt sig i besittning av hela östra kusten 
och den norra till och med den starka örlogsbasen och kust
fä stningen Bizerte. Trots att de alllerade med alla medel fö r
sökte förhindra dessa transporler - på två veckor ncdskötos ej 
mindre än 50 tunga transportpla11 på väg från Siciliei1 - öka
des axelns styrkor mer och mer, så att dc vid årsskiftet beräk
nades uppgå till över 50,000 mm1. Befälet fö,rdes till att börja 
med av den tyske generalen Nehrlng. 

C. Hela Frankrike ställes uneler axelns l.:onlroll. 

För att förhiJidra eventuella landstigningsföretag i den fria 
delen av Frankrike, där knappast något effektivare för5Yar 
kunde fätväntas mol ett allierat invasionsf6retag, översk redo 
tyska och italienska trupper den 11 november gränseri och ]Je-
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satte hela Jandet utan att några intermezzon inträffade. Till 
~rH }Jorj" med förblev dock den franska huvudflottans bas, 
roulon, i f>I·ansmäl'me11S händer. Fartygen som lågo där, hl. a . 

3 slagskepp, 4 lätta och 3 tunga kryssare och 25 jagare, voro i 
aHnrän:het dåligt bemannade och delvis desarmerade. Darlan 
försökte upprepade gånger förinå flottan att lämna staden och 
oå ner till Alger och ansluta sig till de allierade. För att för
~indra detta besattes natten till den 27 noYember Tonlon av 
tyska trupper. Härvid sänkles flottan av sina egna besättningar 
på order av befälhavande amiralen Laborde. Endast 3 ubåtar 
undkommo till Alger. 

VIII. De fortsatta operat.ionerna stora drag. 

A. Armen. 

Då Roosevelts begäran hos bejen i Tunisien om tätt till 
genommarsch för allierade trupper ej förai1ledde någon Mgärd, 
igångsatte, strax efter det att vapenstilleståndet ingåtts, den 
första brittiska armen under general Anderson en offensiv mot 
Tunisien för att om möjligt genom överraskning krossa de då 
ännu tämligen fåtaliga axeltrupperna. Trots att flygets baser 
ej voro så långt framskjutna, att effektivt stöd kunde erh[tllas , 
såg företaget till att hö,rja med ut att gå efter beräkning. Den 
25 november togs Medjes el Bab, den 26 föll Tebomha och den 
2! voro de allierade framme vid Djedeida. Satintidigt med 
forsta armens framstöt opererade franska styrkor i riktning mot 
Gobes och vid färnvägen Tebesse-Tunis. Dessa saknade dock 
~Ullg utrustning och voi.·o tä mligen oövade, varför dc ej kunde 
a~tadkomrtm någ>I·a större resultat. Då axeln hade luftherra-
Valdet ö,rer· T . . .,. k f·· ·t , f , l umsren, LLIO ors a armen ran oc 1 med lVL'lteur 
o p 
d erera utan flygstöd. Följd.cn blev att den ej kunde stå emo t 

l e_n tyska niatoffensiv som general Nehrincr igåncrsatte utan 
VJna d . ~ ::o 
M ~a es retirera till en linje genom Mateur och strax väst om 
· edjes el Bah, där fronten kom att ligga en lång tid framåt. 
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1\Ied undantag av en kortvarig tysk offensiv mot der~ längre 
söderut framträngande amerikanska femte armen övergick eflel' 
en tids uppladdning initialivet alltmer till de all_iera~es s~~rkor 
( 1., 5., 8. armeerna + franska förband), SOm trll SlSt trangde 
ihop de tysk-italienska trupperna på Banehalvön i nordöstra 
Tunisien och tvingade dem alt kapitulera. 

B. Flottan. 

De fortsatta sjöoperationerna kom.mo för de al~ierade i 
huvudsak att begränsa sig till att stödja den nödvändiga upp
laeldningen av Norclakika och förhindra att fö~stär~~ninga~. till
fördes Rommels och von Arnims (efter Nehnng overbefalha
yare i Tunisien) trupper samt till sist att framföra k?nvojer 
till del h [n·t trän..,.da Malta. Av axelns sjöstridsla-after m sattes 
ub~tlarna mot tillförselvägarna till Nordafrika och lätta sjö
s tridskrafter för a lt skydela sjötransporterna till de i Nordafr ika 
Idmpancle armeema. De tunga enheterna, der~ ital~ensl~a slag
Hottan, insattes ej, antingen på grund av bnst pa olJa eller, 
vilket är troligare, för att man ej ville riskera dess ~yrbara 
enheter för vilka vare sig effektivt jaktskydd eller trllfreds
ställande närbevakning kunde avses. När axelanneerna i Tu
nisien kapitulerade, förhindrade allierade sjöstyrkor ~ förening 
med flyg att någon evaku ering som vid Dunkerque agde rurn. 

C. Flyget. 

Som förut nämnts stoppades första armens offensiv 111~t 
Tunisien på grund av bristen på stöd av flygstrids:ua~te~-. ~o: 
a lt avhjälpa detta skyndade de allierade att i Algenet 1 nkt~11n~ 
··
1
1ot Tunis bvcrc:ra upp ett system av flygbaser. Två flygkaret, 1 .1 o o . der en brittisk uneler general Welsch och en amenkansk un 

o·eneral Doolittle, organiserades för att understödja de e~n~ 
o l t l ' er t id l truppernas operationer. Detta kom att taga myc (e an::, 

. ' · d l' d" ·t - Na·· - det ' rar l.Jart, ansprak pa grund av e anga IS anserna. r 
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tij]]di.n1pade sig emellertid de allierade så sm~mingom övertaget 
öYBl' axelns flyg och bidrog till armens slutseger i Tunisien. 
l]nder hela kriget i Nordafrika underhölls en kontinuerlig flyg
basbekämpning mot baserna i Tunisien och på Sicilien. Tyskar 

{)Ch itali enare lyckades under en kort t i d Et luftherraväldet i 
Tunisien, varigenom den Nehringska offensiven underlättades. 
snart tog dock utvecklingen en annan riktning och det blev 
nödvändigt alt hasera jaktflyget p[t Sicilien i stället för i Tu-
nisien. 

IX. Resultat. 

Genom elen stora landstigningsoperationens följder - del
vis i samband med ~tllondc armens framgångsrika o.ffensiv i 
Egypten - förändrades krigsläget avsevärt. Från alt uneler 
åratal befunnit sig pft defensiven grepo de båda västmakterna 
för först a gången iniliath·et i krigfä>ringen. Detta medförde en 
ökad optimism hos alla de allierade staterna, på samma gång 
som det blev en avsevärt belastning för axelns folk, som redan 
Yoro hfn·t pressade trots det senaste halv[trets stora segrar. Det 
Yiktigaste var emellertid, att det strategiska läget blev avsevärt 
fördelaktigare för dc allierade. Det tyska holet mot det engel-
ska kolonialväldet genom en offensiv genom Egypten upp till 
Kaukasi en eller ned mot Indien försvann. I stället erhöllos 
stora möjligheter alt över Italien gå till anfall mot "fästningen 
Europa" och därigenom ]Jringa kriget närmare sill avgö.rande. 
Dessutom erhölls en mängel andra betydelsefulla resultat genom 
·den framgångsrika operationen. Det viktigaste var att sjövägen 
genom Medelhavet åter kunde öppnas för trafik vario·enom det l o ' o 1_art ansträngda tonnageläget förbättrades. Tvlalta befriades ur 
5111 gastkramning och lnmde i fortsättningen användas som en 
offensiv bas. Risken bortföll att franska Nordafrika, framför 
: nt Marocko och Senegal, skulle besättas av tyskarna och tjäna 
0~11 hasområde mot allierade sjö·förbindelser. ]\<löj ligheten eli-

1111llerades att axelns sjöstridskrafter skulle avsevärt förstärkas> 
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oPnDm att ToulonfloUan förenade sig nwd dem. l stället er, 
~~llo dc allierade förstärkningaJ: av franska fartyg, som \' Oro 
baserade annorstäd•es än i Frankrike. 

Trols atE det stoia f0relaget mot No.rclaf·rika utan Lveka11 
har vm·it ·en stor framgång för engelsmän och ameTikanan' bör 
nämnas, att den senare avsevärt fördröjdes, ja kanske rent av 
riskerades, genom att icke fä>retaget redan fdm hörj.an utslrii.c],_ 
Les att även omfatla Tunisien. Anledningen uppgtves vara al[ 
man ej ville Laga risken av elt bakslag och ej heller off~·a uyr. 
bara flottenheter mot bl. a. Bizerte. Hade Tunisien tagtls fr{Jn 
början, hade axelmakterna fördrivils fdm AJri~m många m :~na. 
der tidigare och den slora offensiven mot Ilal1en kunna l sa Llas 
igång under gynnsammare förhållanden. 
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J apanska invasionsfarkoster. 

Hittills ha i stmt sett uppgifter publicerats cnuast röran
de brittiska och amerikanska invasionsfarkoster. I ett nyli 
gen utkommet nummer av den amerikanska tidskriften Mili
tary Review har emellertid lieutenant-commander R. C. D:. 
Hunt, U. S. Navy, sammanställt V'issa uppgifter rörande den 
japanska invasionsmatcriclen. Dessa uppgifter synas vara av 
visst intr'esse bl. a. för att jämföra utvecklingen i dc båda krig
förande lägren. 

Med hänsyn till de oerhörda operationsavstt'mden på den 
Qstasiatiska kTigsskådcplatsen måste invasionsfarkosterna fö
ras fram till stridsplatsen på sätskilcla »invasions(arkostbära
re». Dessa säges likna valfångstfartyg; dc lastade invasiDns
farkosterna sjösättas genom luckor i fartygssidan. storleken 
varierar, en längd på 75- 95 m synes vara vanl,igast. 

Invasionsfarkosterna äro i stort scH av sex olika typer. 
Typ A är ·en stor, öppen båt försedu med två kölar eller 

snurate medar, vilka garantera, att båten står stadigt sedan 
den förts upp på stranden. Förskeppet är nedfällbart liksom 
,på de flesta av .de allierade typerna. Rorgängare och maski
~eri skyeldas av tunt pansar. Kapaciteten är c:a 120 man . 

ess.a båtar användas V'id landsättning av större styrkor, vil
ka :medföra artilleri och annan tung materiel. 
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Typ B år en liten, öppen båt. Den påminner om en va11, 

lig livbåt. Kapaciteten utgör 60 fullt ruslade soldater·. ]3,)_ 

ten är beslyckad m ed en i försl~iven uppställd kulspruta. Pet. 

sonalen skyddas av en pansarsköld, placerad i bålens lllot 

fi enden riklade stäv. 
Typ C iir en pansrad motorbåt, som huvudsakligen aYscs 

för eldunderstöd och spaning, sålunda samma uppgifter , för 

vilka den brittiska LCS är avsedd. Bestyckningen utgöres av 

en luftvärnsautomatkanon samt två kulsprutor. Farlen är 

jämförelsevis hög - 15 knop. 

Typ D är en förminskad, av trä kons.truerad upplaga av 

typ A. 
Typ E drivs av en flygpropeller och ~ir avsedel för grunda 

floder och vikar. Den h ar mycket utfallande: stäv och är 

y tterst grundgående. Bestyckningen utgöres av en automat

kanon bakom sköld i förstäven. 
Typ F fö rekommer i två utföranden, den ena är c :a 9 

meter 'lång, den andra 12 m. Skrovet är byggt av plå t. Be

s tyckningen utgöres av sköldförsedd kulspruta i fö!rstäven. 

Earlen är 9 knop. 
Tillgängliga dala rörande dessa farkoster återfinnas i ne

dansb"tendc tabell. 

Tyl) 
I
LängdiBredd l Djup l Fart l 

m ·m m (kn op) 
Bestycknin g Kapacitet m. m, l 

A 15.25 3.95 0.9 10 120 man 

B 0.75 9 1 kulspruta 60 man 

c 12.2 3.95 ? 15 r 1 automatkanon Eldunderstöd 
· L2 kulsprntor Spaning 

D 9.15 3.05 8 ? 
E 15.25 3.05 0.6 Snabb 1 automatkanon För g runda farvatten 

Luftpropeller 

l F 12.2 
} 3.65 9 1 kulsprut a 

9.15 

M. s. 




