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Arsberättelse i sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria 1944. 
Avgiven av ledamoten E. af Klint . 

(Forts. från häft. 1, sid. 32.) 

B. Indiska oceanen. 

Den del av den stora japanska offensiven under 1942, som 
l'1iktade sig mot Indiska oceanen, hade ebbat ut mot Sunela
öarnas stränder och randbergen på gränsen mot Indien . Även 
de båda ögrupperna Nikobarerna och Andamanerna, vilka i 
en vid båge sträcka sig från Sumatras nordvästudde upp mot 
Burmas sydkust, hade besatts. Längre orkade offensiven inte, 
och sedan en japansk sjöstyrka stött fram ända till Ceylon 
och där den 9 april 1943 levererat batalj med den brittiska 
Indien-flottan, avstannade sjökr'igsoperationerna inom Indiska 
oceanen. 

Nikobarerna och Andamanerna bildade ett lås framför in
loppet till Malackasundet, so1n först måste öppnas, innan brit
tiska sjöstridskrafter åter kunde triinga fram mot dessa vatten. 
Ehunt briltiska flottan i Indiska oceanen förstärktes med ami
ral Sommcrvill e's eskader från Medelhavet, var den dock tills 
\idare hänvisad till mera bcgr~insade uppgifter, bland annat 
blockad av Rangoon med ubåtar. Huvudbas för sjöstridskraf
terna blev Trineomali på Ceylon. 

I slutet av november 1943 förstärktes Indien-flottan ytter
ligare med tre slagskepp och sju kryssare, varigenom den kom 
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att bestå av sju a åtta slagskepp, tre a fyra hangarfar tyg, 
fjorton a femton kryssare samt jagare. Förstärkningen kom 
från Medelhavet, där fartygen kunnat frigöras, sedan den ita
lienska flottan likviderats. 

Efter förstärkningen av Indien-flottan har blockaden a v 
Rangoon kunnat skärpas. Sjöfarten på denna viktiga flod
hamn, till vilken tidigare 25,000 lon varor i veckan anlände, 
har därefter i hög grad minskats, vilket torde ha berett svå
righeter för de japanska trupperna i noiTa Burma, för vilka s 
försörjning flodtrafiken från Rangoon var av stor b etydelse. 

I samband med denna blockad .sänktes en japansk kryssa
re och tre stora transportfartyg vid årsskiftet av brittiska ub ft
tar i Malackasundet. Under januari ha dc allierade även rik
ta t flyganfall mot flodtrafiken i Burma. 

På våren 1944 intensifierades den allierade sjökrigföringen 
i Indiska oceanen. Som en yttring härav kan nii.mnas den 
framstöt mot Sunclaöarna, som en stark brittisk sjöstyrka 
gjorde i mitten av apPil. I denna ingick såväl slagskepp, han
garfartyg, kryssare och jagare som även ubåtar . Anfallet rik
tad~s mot den japanska basen på ön Sabang vid Sumatras 
nordvästspets. 

C. ·Medelhavet. 

Under den mörka perioden sommaren 1942, då axeln b e
härskade mellersta Medelhavet, hade den engelska flottan m eLl 
bulldoggens envishet och n1:ed stora uppoffringar lyckats föra 
fram så mycket förnödenheter till Malta, att ön kunde hållas . 
Frukterna härav fingo engelsmännen skörda påföljande .som
mar. Under slutfasen av Rammels fälttåg mot Egypten kom 
Malta nämligen att spela en avgörande roll som bas för 'sjö 
och flygstridskrafter. Under Sicilienoperationen blev Malta 
det strategiska centrum, från vilket hela förelaget leddes och 
varifrån stora d elar av överskeppningsflottan utgick. 

Med landstigningen i Nordafrika i november 1942 för 
ändrades det strateg<iska läget i Medelhavet hastigt till dc allic -

~ 
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rarles fördel, och då axels tyrkorna efter reträtten från El Ala -
111ein slutligen dreYos samman vid Sicilienkanalens södra 
strand, kunde allierade lätta sjöstridskrafter h elt 01ninte tgöra 
en evakuering. Delta hade ti Il följd, a tt d essa axeltrupper 
några månader senare in te sto do till förfogande, då rlet gälld( 
att fö rsvara S•icili en. 

l\led e rövringen av den nordafrikanska kusten fingo de 
a llierade tillgån g till e l t .flerta l goda flygbaser och ha m nar 
och härifrån igång~;atles m ed flyg- och sjös trid skraft er för 
hereelcherna fö r invas ionen av SiciEen . 

Genon1. metodisk bon1bning av axelns fl ygbaser förs t pa 
Sicilien och öarna i Sicilienkanalen m en senare även i södra 
Jtalien och på Santini en tvingades axelflyget på det!' en si ven 
och drevs ,:å småningom a llt m er bort från dessa traklet. Här
·igcnom sk apades möjligheter för dc brittiska sjöstridskrafterna 
att ~tlerv~inda till :Malta och vtilja nya baser på den nordafri
kanska kusten. UpprPnsningen av farva ttnet syd om Sicilien 
kunde p{tbörjas, och axelns ub{t\ar kunde genom o ntfat landP 
och ml'lodisk ubåtsjakt drivas bort. Jakt-, torped- O{:h spa
ningsflyget på Malla. fö r stärktes och samverkade med sjö
stridskrafterna. Därmed skapades å ter möjli ghe ter att föra 
fram aLlierade konvojer till mellersta lVIeclclhavc t. Stora kon_ 
yojer med trupper och krigsmateriel fördes också under den
na tid fram till de tuni ~ i ska hamnarna och till Nlalt~1 . 

Alltefter som dC' a llierades herravälde till sjöss och i luf
ten ulvccldades och ~äkradcs, rlrog sig den italienska flottan 
tillbaka till norditali enska hamnar, ti ll Taranto och till ham
nar vid Adriat iska h avet. Endast svaga liitta stridskrafter. 
huvudsakligen b Pstående av to rpedbålar höllas kvar i dc norcl 
sicil inmka baserna. Den italienska fiollan gjorde 'inlc minsta 
rörsök att bestrida dc allierade hena väldet till sjöss. Dc till · 
lät os os törda, bortse tt från enslak a flyganfall, fullborda den 
strategiska uppmarschen för språnget över Medelhavet. 

Ett led i tn"'Ltandet a v herravi.i l del över S idl:enka n alen ~ Vu /• 

yar lTÖvringen av Pantellaria och dc Pelagisk a llarna. Dessa 
kapitulerade mellan den 11 och 14 juni efter omfattande bomb-
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anfall och etl flertal beskjutningar från kryssare och jagare. 
Dän n ed övergingo axelns sis ta s tödjepu nkter ulanför den nord
afri kanska ku s!en till dc nUieracle, som snabbt byggde ut öar
na till haser för jaktflyg och övcrskcppningsfarkosler. 

Sic ilienn fJCmtionen. 

Efter en tva nu\ nad ers >> uppmjukningsperiod », under vilken 
llet all ie rade bombflyge l hamrade mot kommunikationscenlra, 
fl ygpl a tser och försvarsans ta lter på Sicilien, igångsaltes förc
tage l elen 9 juli . P~i följa ndc m orgon gingo dc första trupperna 
i land på Siciliens södra och sydös tra kuster. BeträtTande 
själva operationen h t1 nv:isas l i ll den redogörelse , som l ii m n als 
av kaplen H. Alms tröm i lidskrift ens :3:e häftl· 1 9±±. 

Följande m å dock tillägga s. 

Del allierade hög k varterel har l illmiil t överraskn i ngsmo
mentel den a llra s törs ta betydelse. För att ick e :n·slöja ,, da
en ]) ,, p ftgingo förflyttningar av konvojer inom stora de lar 
av Medelhavet under en hel vecka före anfallsdagcn. Varje 
konvoj seglade efter en fa stställd roul, så lagd , a lt den inte 
skulle :wslöja bestämmelseorten för ax.clflyget. Fiirst kl. 16,:10 
den 9 juli, 12 limmar före landsligningen salte alla dessa 
grupper kurs på sina landstigningsplalser. Var lvngdpunklcn 
i anfa ll et sku ll e komma att falla, kunde på detta sitll i det 
längsta hemlighållas för fiin;vararna, som riiknadc m ed. att 
huvudanfallet skulle r i k tas m ol öns viisl ra del. S kcnan !"alle t 
kom häri genom att bli av stor be tydelse. 

Fallskiirms trupperna, som inleddl' anfallet , •;alles in r e
dan på fi)rnallen och så tid igt, alt lr:msportflotlorna d å iinuu 
befunna sig u lom stråtka s tarmts räck vidd. Då dessa liindes, 
alarmerade av överfl ygningarna , och börja cl L' söka över vallen
området ulanför kus len , upphicktcs inte h eller nilgot missliinkl . 
Landstigningen slutligen verkslitl ides u neler miirkC'r och redan 
en timme före soluppgången var den först a v:l.gen soldalet· och 
ma teriel i land. 
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Det har nog varit en L~imligen utbredd uppfatlning, att n1.ed 
t illkomsten av elen moderna spec,ialbyggda överskeppningsma
terielen skulle dc stora, sårbara konvojerna kunna undvika!:> , 
och de smfL över'Skeppningsbålarna spridas ut över en stor yta . 
.Så har inte varit fallet lUlller Sicilien-operationen. Tvärt om 
har överskeppningsfartyg av alla .storlekar förts samman 
till slutna konvojer. I dessa ha åtminstone överskeppningsbå
larna ordMils i flera kolonner i bredd. Varje konvoj har va 
rit tilldelad närskydd i fo rm av jagare, korvetter och andra 
mindre örlogsfartyg . 

Den första lanclsligningcn, som. givetvis bedömdes mycket 
riskfylld, gavs kraftigt stöd och skedde överraskande och 
snabbt. Den föregicks av en till tiden noga samordnad ar
tilleri- och bombförberedels-c mot området närmast stranden. 
Beskjutningen utfördes av slagskepp, monitorer och kryssare, 
d. v. s. av fartyg med kalibrar, som. ur lantkrigssynpunkt äro 
fruktansvärt stora. För ånclamålet särskild iordningsHillcl am
munition torde ha a1w~ints och della i väldiga kvanäteter. 
Aven om den materiella fö-rstörelsen kanske inte blev så bety
elande vid denna i fallskännsljus och strålkas tarbelysning u t
förda beskjutning mot en främmande kust, blev det moraliska 
resultatet så mycket större. Efter del ta elddop fanns det intc 
mycket stridsvilja kvar hos de försvarande kuslbataljonerna. 
På bestämd tidpunkt upphörde elden, och de små invasions
motorbfLtarna »Personell >> och >> Assaull» styrde med hög far t 
mot str::mden, där soldalerna hoppade i land eller vadade sista 
biten. Lantbtigningen stöddes av Janding craft , supports >>, 
motorkanonb[tlnr, korveller och jagare, som på mycket korl 
avstånd fr[m stranden besköto försvaret och fly ll ade sin eld 
inåt alllcflersom trupperna avancerade. 

De stora lransporl{artygcn ankrade några få dist.-min. 
utanför kusten och verksliillcle där urlastning Lill de mindre 
landstigningsbåtarna av olika typer eller sjösatte stormbåtar 
och amfibiebilar, som själva kunde laga sig i land. Aven om 
denna urlastning skedde mycket snabbare än förr och även om 
'ilanclförandet av trupper och materiel i mycket hög grad u n-
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(]erlättades av de specialbyggda båtarna, var dock farvattnet 
utanför Sicilien under många timmar i det inledande skedet 
fyllt med tusentals fartyg och båtar, vilka skulle ha utgjort 
ett förträffligt mål för en försvarande flotta. Sicilienopera
tionen sk,ilde sig i detta avseende inte från tidigare landstig-
11 in gsopera tioner. 

Anfallet fdn den italienska flottans sida uteblev emeller
tid, och dc allierade tillätos att i lugn och ro· slutföra landstig
ningen. Därmed var initialframgången given, ty kustförsva
TCt och axelflyget kunde inte hindra eller ens föt·dröja urskepp
ningen. 

Däremot höll vädret på att fördröja hela företaget. På 
Jnrällen elen 9 juli ökade vinden plötsligt och mot alla förut
sägelser till halv storm, och de små landstigningsfartygen ha
de all möda att taga sig fram. Surfen växte utanför landstig
ningsst randen och försvararna kände sig trygga. Men efter 
midnatt mojnade vinden ut igen och sjön lade sig. Fördröj
ningen blev blott en timme. Inverkan av denna lilla föränd
ring i väderleken visar, vilken ·ömtålig operation ett överskepp
ningsförelag alltjämt är. 

Seclan den första landsligningen väl var tryggad, ålåg det 
de allierade sjöstridskrafterna att skydda underhålls- och för
s tärkningstransporterna, att lämna eldunderstöd vid trupper
nas vidm·e framträngande, vilket bland annat skedde vid er
övringen av hamnarna Augusta, Catania och vid Messina, samt 
a tt försvåra och om möjEgt förhindra att förstärkningar för
des över fdm Italien. Sedermera, då tyskarna började ut
rymma ön, tillkom uppgiften att förhindra ·evakueringen. 
Denna senare uppgift kunde de allierade sjöstridskrafterna 
dock inte lösa på grund av det oväntat starka motstånd, som 
:yskarna lyckads etablera i Messinasunclet. Lätta tyska och 
Italienska sjöstridskrafter flankerade sunde,ls 1nynningar, en 
stark skärm av flyg låg över sundet och under ett , valV >> av 
luftvärnseld från sundets båda sidor skedde överskeppningen. 
Nära 40,000 man med ttmg materiel föreles i småbåtar över 
Messinasunde t. 
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Sicilien utgjo rde , on1 man så vill, den sista etappen i den 
slora offensiv inom Medelhavsområdet, .som syftade till a lt 
skapa ett hasområde för anfallet söder ifrån mot Europa. P<t 
mindre än ett år hade den allierade offensiven helt förändra t 
det strategiska läget i Medelhavet. Axeln var definitivt utd r i
ven ur Afrika, herraväldet till sjöss och i Juften inom lncllc r
sla Medelhavel hade övergåt l Lill dc allierade, Italien vacklad t· 
inför den växande faran och Tyskland hade kastat om fri111 
offcn~.iv l'ill defensiv även på denna front. En gocl del <tY 

skulden till dcnmt plötsliga omsvängning i läget måsle till 
sk rivas den ilalienska flottan. Axelns anneer och flygslrid ~,

krafier h ade kämpat men dukat under för övermakten , llll'l l 

den ilalienska flottan hade knappast gjort någol försök a ll 
ingl"ipa. Orsakerna kunna vara flera. Man har lalal om olj t·
brist och om flygholct, men en svag och håglös ledning och 
en slor respek l för den brittiska flottan ha nog vari l d c a \

görande faktorerna. 
Förlusterna pi't allierad sida under Sicilien-operationen 

synes ha varit mycket obelylHiga i förh~lllandc till insatsen. 
Axelrapporterna uppgiva att ;) kryssare, 7 jagare, ;) motortor
pcdb{Jtar, ~)korvetter, l depåfartyg, 7() invasionsfarkoster saml 
55 tramportfartyg pft 200,000 BRT sänk ts. Dc allierade e r
känna dock endast förlust av l jagare, l korvett, i~ n båta ··, 
3 motortorpedbåtar, l minsvepare och lransporlfarlyg på ti ll

sammans 85,000 BH. T. 

Landstigningen r,ä ilnlienska j'ostlnndct . 

Efter Sicihenopcralioncns avslutande var den allierack 
k ontrollen även över ::viessinasumlet fullständig . Omfattande 
mnbaseringar av stridskrafter av nlla .slag ägde rum till Sici
lien och förberedelser för m !fallet mot ilalienska fastlan del 
påbörjades. Kusthärjningar med lätta sjöstridskrafter, lH'
skjulniug med lunga enhelel' och flyg anfall utfördes mot syd
västra Italien under augusti m~'lnad och första daganut av sep
tember. Den 3 september inleddes anfallet. Det sattes in dcb 
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direkt över Messinasundet och dels från Augusta och Cyra
kusa, där konvojerna legat skyddade för' tyskarnas h~iftiga 

flyganfall. Icke heller nu, när det gällde deL italienska fasl
Iandct, sattes den ilalienska flottan 1in. Icke heller nu lycku
des de tyska trupper och flygstridskrafter, som hjöda hårl 

1110ts1 ånd, avvisa eller fördröja landstigningen. Dl'n 8 sep
tember kapitulerade Italien. Elt av kapitulationsvillkoren var 
att den italienska fiollan skulle utlämnas hll de allierade. 

Under förflyttning till allierad hanm sänkles det icke fiir 
digställcla slagskeppet Roma i Bonifacimundet vid ell tyskt 
flyganfall, troligen med rakelhombcr. 

Den 9 september slego dc allierade i land i Salernohuklcn 
och vid flottbasen Taranlo. Beträffande dessa operationer 
hänvisas likaledes till kapten H. Almströms mlikel i tidskrif
tens häfte nr 3/44. Här må endast understrykas den avgöran_ 
de betydelse, som sjöartilleriet och siirskilt det tunga sbg
skepp~art'illcriel , har haft, då det gällt ;ll t hist;'t de eg na trup
perna vid operationer i kustens närhet. Ett av dc bästa exemp
len härpå är den insats >> WarspitC>>, >> Valianb och ett p:1r 
kryssare gjorde den 15 september vid Salerno under dc kri ~ 

ti ska timmar, d[t de allierade höllo på alt drivas i sjön av dc 
tyska trupperna och det tyska flyget. .:vied sin eld lyckadl's 
dessa fartyg stoppa upp den tyska anstormningen och vända 
läget till allierad fördel. >> Valian l» ulsalles umler dessa ope
rationer för elt anfall med raketbomber och skadades all
vari i g l. 

Enligt lysk uppgift ha dc allierade lUrder liden den 8~17 

september förlorat ~~ kryssare, 2 jagare, l torpccU)åt och 15 
invasionsbålar samt 9 transportfartyg på sammanlagt 58,000 
BRT. De allierade ha 1icke tillkännagivit sina förluster. 

Stridenw om dc italienska öoma. 

Under augusti och september besattes ofler hand dc Li
Pariska med flera öar i Tyrrhenska sjön. Den 20 september 
Utrymdes Sardinien av tyskarna och den 25 september var 
~orsika helt i allierad hand. I dessa operabaner dcltogo hu -
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vudsakligen lätta sjöstridskrafter, varav även franska vid Kor

sika, men också ubåtar för kustbeskjutning. 
I striderna om de ilalienska öarna i Egeiska havet, V'ilka 

öar först föllo i allierad hand och d~ireflcr återlogos av tyskar

na, spelade lätta tyska sjöstridskrafter baserade i Gr-ekland 

en viss roll. Överskeppningen av de tyska trupperna skedde 

dels Juflledes men dels också sjöledes. I striderna 0 1n dessa 

öar uppgiva sig tyskarna ha .sänkt 8 jagare och eskortfartyg 

samt en del mindre far tyg och transportfartyg. 
Genom återtagandet av öarna kunde tyskarna bibehålla 

kontrollen över Egeiska havet. Della kom alt spela stor r oll 

för den tyska oljeförsörjningen, då trafiken genom. Dardanel

lerna till Grekland kunde hållas igång. Det påverkade ock

så Turkiets politik och bidrog sannolikt till alt Turkiet ännu 

länge tvekade att bryta med Tyskl:md. 

Verksamheten i övrigt. 

Den allierade trafiken genom Medelhavet kunde nu for l

g:l. obehindrat. Enligt brittiske marinministern Alexander 

motsvarade detta för dc allierade en besparing på omkring 

l miljon BRT. Tyskarna sökte dock sporadiskt slöra den

samma genom anfall med bomb- och lorpedflygplan. Så 

lunda anfölls en konvoj vid Nordafrikas kust i början av n o

vember, varvid tyskarna uppgiva sig hava träffat 13 h andels

fartyg och 2 jagare. 
För att försvåra för tyskarna att basera lätta sjöstrids

krafter på de franska sydkus thamnarna utsattes dessa i slu tet 

.av november och början av decem.ber för kraftiga flyganfa ll, 

varvid en (lel tyska lätta fartyg skulle ha skadats. 

Landstigningen vid Nettuno-Anzio. 

I slulet av januari 1944 verkställde de allierade sm tredje 

landstigning på det ital>ienska fastlandet. 
Landsligningen förebådades av alt stora konvojer passe

Tade Gibraltar på väg till Medelhavet. Samtidigt insattes häf

liga flyganfall mot dc tyska jaktbaserna söder om Rom. 
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Efter våldsamt artilleribombardemang skedde landstig

Jl'i11gen den 23 januari vid NcttunoL-Anzio. Slagskepp, han

garfart yg, kryssare och jagare ingingo i stödstyrkan. Det 

tyska motståndet synes ha varit fön·vänansvärt ·svagt, !och 

trupperna kommo i land utan s törre svårigheter. BrohuvLtd 

lnmcle upprättas. Även motst~mdet i luften var svagt. Läget 

blev emellertid kriliskl, sedau tyskarna huunit föra fram för

stärlmingar och rinsälta sin kraftiga motoffensiv. Varken det 

ilandförda artilleriet eller de san1verkande flygstridskrafterna 

kunde s toppa upp de hårda tyska anfallen, och trupperna i 

brohuvudet clreyos tillbaka mol havet. Här sattes åter f'Jottan 

in i d irek t samverkan med landstridskrafterna och inför dess 

elcll'idå s toppade de tyska anfallen upp. Brohuvudet kunde 

hållas, och i slutet av nwj bildade detsamma bas för det an

fall, som tillsammans med anfallet på huvudfronten resultera

de i a tt den s. k. Hillerlinjen genombröts och Rom erövrades. 

Priset var dock högt. Förlusterna voro nämligen två kryssare , 

två jagare och fem större landstigningsfartyg. 
sjökrigshändelserna i Medelhavet ha i övrigt varit m ycket 

spa rsamma under v:'\ren och försommaren 1944. 

D. Atlanten. 

Våren Hl43 rasade »slaget om Atlanten » fortfarande med 

full styrka. Scdan »Bismarcks » olyckliga utbrytningsförsök 

hade n ågra större tyska övervattensfartyg dock inte uppträtt 

på Atlant en. Dc tyska flygstridskrafterna hade helt engage
rats i lnnlkri get. 

Ubåtskriget. 

En sk~i.rpning av ubåtskriget var alt vänta på våren 1943, 

sedan amiral Dönitz den 30 januari tillträtt som chef för den 

tyska marinen. Förutsättningar härför hade också skapats 

ltnder den tid amiral Dönitz varit chef för ubåtsvapnet. Un

der h ans skickliga ledning hade den tyska ubåten unelergått 

en storarl ad utveckling. De nya ubåtarna byggdes för över 
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20 knops fart i iiverYallen~läge, Yarigenom dc bl eYo sn abbar(· 

iin dc fl es ta handelsfartyg och i många fall också 'bevaknin g,_ 

fartygen. Deras maxima ln dykdjup ökades till 200 m ei n . 

luftviirnsbe,,lyckningen förslärkles och anordningar införd (· ~ 

·"-. 

lJlC.CSKFIRTR 
- ;~ 

/ L91,. 

lO' 

för all försv:-l.ra pejling m ed perifoner och ekorad io. Ubål ;ll'· 

na utrustades slutligen med l'orpedcr ,med 'siirskilt kria,t' t i g 

sprängladdn ing, , ,ilka med hjiilp m· elt m agneli .' kl ell er ak u'-· 

liskt instrument sjä lva s tyrde 'in mol m[tlel. 

För all bemästra dc slom avsl~md, p å Yilka ub;tla l'll :l 

m~'tsle operera från .sin a baser, hm· en fly l;mdc hasträng sk:i· 

pals, i vilken s tora la nkubå lar och flytande drp;\er ingå. !k l 
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]Jlev ock så möjligt för ubåtarna a tl utsträcka sina operationer 

inte endast över hel a Atlanten utan även hll Norra Ish avet 
och Indiska oceanen. 

Ubå tstaktiken har undcrgåll en s tändig utveckling. Som-

111ar-cn 1943 skedde a nfallen mol konvojerna i »flockar » o m 

15 a 20 bå lar, där varje enskild håt nwnövrcradc i hög grad 

självständigt. Anfallen genomfördes som regel i övervallens

läge, och bålarna döko först, d{t dc k ommo i s trid med be

vakningsfart ygen. Efter anfallen sökte ubåtarna å ter 1i marsch 

läge gå i kapp k onvojerna för all upprepa anfallcl. Konvoj

slagra kunde därför pitgå flera dygn i strii ck . l\är motmed

len blcvo d'fektivarc p~l sen sommaren 194i1, Jades taktiken 

otn och anfallen insa li c.> i för s ia h and mol es kortfartygen för 

att >> slå h åL» i bcvakningskcdjan. Uneler våren 1944 undvcko 

ubå tarna dc ~nabbg[tcnde och s larkl sl,;yddade trupptnm.spor

terna och k onecnlrcrndc sig på dc långsamtgående och sva
gare last konvojerna. 

Vilkrn a llvarlig .fara ubal skri get ,j själva verke t utgjorde 

för de allierade, vi sar Churchills uttaland e i underhuset dc11 

11 febru ari l 943, dft han säger , att dc fö rluster, som dc allie

rade ledo på havet voro mycket. svå ra och hindrade dem ifrån 

att gå till aktion med alla Slina resurser, varigenom kri get 

»med all! dess slöser i, dess förlu ster och Dkända risker >> för
längdes. 

A and ra sidan ha lysl.;:arna pft Dönitz inr[tdan satt al l! 

på ett k ort. Misslyckas ubåtskriget, som dock endast är k a

parkrig i modern sk epnad, är sjökriget förlora!, ty ubå tsvnp

nct h ar byggt-; ut p:'t dc andra fartygsslagens bekostna-d . 

F lera s tora k onvojslag utkämpades uneler å r 194:1. Del 

~törs ta och avgöra nde slaget iigdc rum den 5 och 6 maj i lWlTil 

Atlanten . Flockar av ubätar voro grupperade 'i konvojens väg 

Och upprepade anfall in sa ttes. Singet slutad e emellertid med 

nedertag och stora förlu s ler för dc tyska ubåtarna. 30 ubåtar 
Uppgivas förstörda ·endas t under maj m ina(!. 

Utgången av detta slag har fiiri'inclrat läge t till sjöss i At-
lante v· l ' l k - 'd .. n . 1sscr 1gcn 1a onVOJSirt er agt rum sedan dess, 
bland annat i milten av juni , i början av augusli , 1i mitten och 
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slutet av september och i början av december, men vid dessa 

strider synas ubåtarna ha uppträtt med större försiktighet och 

inte uppnått några nämnvärda resultat mot transpor tfartygen. 

Ett stort anlal eskortfartyg har däremot sänkts. 

Det tyska sjöb·igets resultat. 

E flersom några sänkningssiffror fortfarande inte off en L 

liggöras av dc allierade, finnas endast de lyska uppgifterna 

alt tillg[t. Under det försla världskriget visade sig dessa vara 

i medeHal 20 .9~ för höga. Hur pass felakliga de nu äm ii r 

omöjligt att bedöma, men med tanke p~t alt dc äro lämnade 

tmder fjärde och fe1ntc krigsåren, böra dc tagas med v;iss fö r

siktighet. De allierade ha också vid flera tillfällen. uttalat, a Il 

dc tyska sänkningssiffrorna äro överdrivna och utshippta en

dast i propagandasyfte. 
I nedanstående tabell äro dc tyska sänkningsuppgifterna 

sammans Lällcla. 

Datum 

1943 
april ............ .. 
m a j 
juni 

juli 

aug 
sept 
okt 
nov 
de c 

1944 

----~ 

Av tysk~ stridskrafter sänkt tonnage i BR'l' 

to t~ l t u n d er , _ _ __ c_h _· r_a_v_s
7

a_· n_k_t_a_v_ 

månaden ubåtar i övrigt 

423,000 415,000 8,000 

430,000 380,000 50.000 

Wl,OOO 107,000 42,0UO 

550,200*) 351,200 199,000 

377,000 108.000 2G9,000 

315,700 88,500 227,200 

301,700 255,700 4G,OOO 

30G,900 65,500 241,400 

225,200 82,000 143,200 

jan................. . ......... 178,000 68,500 109,500 

febr ...... .. .... ............ 144,185 1LB,185 B1,000 

mars................. .. . .... 156,000 G9,000 87,000 

april ...... .. ... .... ... ... ... 153,870 59,200 94,o70 

maj ...... ... ...... .... ..... 131,700 !19,500 72,200 

*) IIärav c :a 300,000 i Medelhavet i sarnbaml med Sicil ienoperationen. 
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A v dessa uppgifter framgår, att sänkningssiffrorna i bör

jan av år 1943 fortfarande voro höga och av ungefär samma 

storleksordning som ett år tidigare. Uneler det alt månacls

siffronm under sommaren och hösten 1942 .sprungo i höjelen 

och under två månader, september och november, till och med 

överstego miljonen, föllo de från och med april 1943 stadigt 

·och närmade sig under försommaren 1944 asymptotiskt 

100,000-tonsstrecket. Denna katastrofala nedgång hade dess

utom inträffat uneler en hel, d å de allierade transporterna över 

Atlanten ökade i omfattning till följd av kriget i Italien och 

Iaddlliing för invasionen i västra Europa. 

Som jämförelse kan nämnas att 

l 941 förlorades 1 fartyg av l 81 avseglade. 

1942 1 )} 233 
1943 1 )} 344 

Uneler andra halvåret l 94:3 voro för! us lerna mindre än 

1 fartyg på 1,000 avseglade. 

Det är uppenbart, alt en ur tysk synpunkt mycket be

tänklig vändning i slaget om Atlanten har intri:iffat. Sänk

ningssiffrorna uneler v[tren 1944 uppgå endast till omkring 
1/6 av sänkningarna uneler sommaren 1942. Men tabellen vi·

sar också clt annat anmärkningsvärt förhållande. Uneler 1942 

och halva 1943 svarade ubåtarna fö.r i medellal 85 .9~ av det 

sänkta tonnaget. Från och med augusl'i 1943 har också den

na procentsiffra sjunkit. Ubåtarnas anpart uppgår nu inte 

mer än till 40- 50 %, vilket visar, att dessa också r elativt 

andra anfallsmedel minskat i effekt. 

111 otmedlen mot ubdtanw. 

Kampen mot ubåtarna har varit en av dc allierade sjö-
strids!- · fl 11 ·1 ..,. 'f 

.. \.l a ernas a ra v1 \: ••Igaste uppg1 ·ter. Denna kamp har 
forts p o " . f t . l' " ·a manga ron er samile 1gt, med manga olika metoder 
0.~h många olika medel. Några av de viktigaste må här an
foras. 
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Genon1 s tändigt åtcrkonunande bombanfall mot varv, in

dustrier" och baser har n ybyggnadsverksamheten reducerats 

och servicetjänsten stö'l·Ls. 

De kustbaserade f lygs tyrkorna på båda idor av Atlan

ten ha förstärkts och ~i ll fö rts nya flygplan typer med ökad ak

tionsradie. 

Azorcrna ha s tällts till Storbritanniens förfogande, och 

{tärmed h ar det a lli erad e f lyget fått tillgång till baser, från 

vilka dc centrala delarna av No·rdallanten kunna övervakas. 

Ett m ycket s tor t an tal eskortfar tyg, korvetter och fregat

ter, ha levererats från de amerikanska och engelska varven 

och h a sa tts in i s triden mot ubåtarna. 

De nybyggda hjälphangarfartygen ha börjat tagas i tjänst 

och ingå numera a llmänt i konvojerna. Härigenom har det bli

vit möjligt att hålla flyghcvakning omkring dessa även inom 

de områden av Atlanten, elit de t kustbaserade flyget inte når. 

Helikop l,ärer och Juftsk epp ha tagits i bruk . 

Särskilda jaktförband ha skapats, bestående av jagare, fre

gatter och eskorthangarfar tyg, vilka bedriva fri ubåtsjakt ut

efter konvojvägarna, och vilka ha visat sig vara ubåtens farli

gaste fi ende. 

I Biscayahukten upprätthålla fartyg och flygplan ur Coa

stal Command blockad av ubåtsbaserna på franska kusten. 

I m a j 1943 organiserades i USA den 10. flottan med ute

slutande uppgift al t förs töra ubåtar och skydda s jöfarten i 

USA ansvarsområden i Atlanten. 

Fartcrr:.a. på viktiga re konvojer ha ökats. 

Effektivare sjunkbomher ha tagits i bruk. 

Fartyg och fl ygplan h a utrusta ts med nya och effektiva 

instrument för att upptäcka och lokalisera ubåtarna. 

Verk::an av alla dessa motmedel och motåtgärder har nu 

På allvar börja t göra sig gällande. 

Rikskansler Hi Uer fr:nnhttllcr i sitt tal den 1 januari 1944: 

'' Dbåtskxigcts skenbara avmaUning beror på en enda teknisk 

Uppfinning på m otstånclarsidan. Vi hålla på att eliminera 

denna och vi i"irto ö;vcrlygacle om, att detta inom. kort skall 

Tidskrift i S jöväsendet. . 6 
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lyckas. » Troligen äT denna uppfinning ekoradio, som g n tl 

fartygen och framförallt flygplanen ett effektiv hjälpmedel al t 

»sopa» vattenytan och på långt håll lokalisera ubåtar i över. 

vattensläge. Flygplanet har härigenom ökat i värde som ubåts. 

jagm'e, vilket bland annat framgår av det förhållandet, att 

tyskarna under sommaren 1943 under nära 4 månader tvinga. 

des clraga bort huvudparlen av ubåtarna från Allanten för al t 

förse dem med starkare luftvärn. 
Som en följd av motmedlens ökade effekt har också ubåb. 

förlusterna stigit. Under maj-juli 1943 uppgiva s•ig dc a.lli<'

rade ha sånkt ricke mindre än 90 ubåtar. Uneler månaderna 

augusti- oktober uppgivas 60 ubåtar ha sänkts, trots det at t 

färre ubåtar då opererade i Atlanten. Sammanlagt skulle all l

så mer än 150 ubåtar ha förstörts under halvåret maj- okl o

ber 1943. Under november uppgivas 23 ubåtar sänkta, va r

av 8 med säkerhet. I december sjönk sänkningssiffran f ii t· 

att åter stiga ri januari och för vårmånaderna 1944 höll den 

sig mellan 20 och 25. Under året maj 1943- april 1944 h ar 

således enligt allierade uppgifter i medeltal sänkts mellan 20 

och 25 ubåtar per månad. 
De allierade ha i novcmlber 1943 uppskattat den tyska 

nybyggnadskapaciteten till maximalt 25 ubåtar per månatl. 

Troligen har denna siffra därefter sjunkit till följd av bomh

ningarna. Marinminister Knox har den 2 juni också uppgivit, 

att antalet sänkta axelubåtar i maj översteg nybyggnaderna. 

Frågan om det tyska ubåtsvapnets effekt är emellertid in 

te endast av industriell art. De stora förlusterna verka depri

merande på personalen och tyskarna lära ha svårigheter a l t 

rekrytera vapnet. 
Motmedlen äro för närvarande ubåten övermiiktiga. 

De allerades tonnageläge. 

Till följd av ubåtskrigets minskade effektivitet och den 

intensiva nybyggnadsverksamheten ha dc allierades tonnage

läge hastigt förbättrats. 
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Under 1943 nybyggeles 

Il USA o •••••••••••••••••••• o •• 

Stm·britannien ............... . 
Kanada ... . .......... . ... . .. . 

Summa nybyggnader 

Under samma tid sänktes 

av tyska stridskrafter ........... . 
av japanska och italienska strids-

krafter 

Summa sänkningar 

Summa nybyggnader .... . ..... . . 
Summa sänkningar . ... .. .. ... . 

Ailierat tonnageöverskott 

12,785,000 BRT 
1,000,000 )) 
1,000,000 )) 

14,785,000 BRT 

5,103,700 BRT 

1,485,000 )) 

5,271,000 BH.T 

14,785,000 BHT 
5,271,000 

9,514,000 BRT 

Dc allierades Lonnagcbehållning, som den l januari 1943 

uppskattades till mellan 22 och 27 milj. BRT, har således 
under året ökat till mellan 31,5 och 36,5 milj. BRT. 

Under våren 1944 har nybyggnadssiffrorna för USA va
rit något lärgre än medeltalet J'ör 1943. Tr:ots detta synes 

det allierade nybyggnadsöverskottet under tiden januari-maj 

:944 ha stigit ytterligare med 3,0 a 3,5 milj. BRT. Inträffar 

mte en plötslig och oväntad omsvängning i ubåtskriget, är det 

att förmoda, alt överskottet fortsätter att växa, ty USA pro

gram för 1944 upplager 20 milj. ton d. w. {= 13,3 milj. BRT) 

eller ungefär lika mycket som färdigställdes under 1943. 

Läget i början a v juni 19-!4 är således det, 

att nybyggnaderna tiodubbelt överstiger sänkningarna, 

att de allierades förluster sedan krigets början äro helt 
ersatta samt 

att det tillgängliga tonnaget befinner sig ri snabb tillväxt. 

Utvecklingen går nu mot snabbare och bättre fartyg. I 

D~A program har därför Liberly-Lypen fått lämna plats för 

~Ictory-typcn och snabba tankfartyg. Den 12 januari 1944 
SJösattes det första Victory-fartygeL 
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De allierades blod·ad av Tyskland. 

Ehuru den allierade blockaden av Tyskland är total, fö r
söker tid efter nunan blockadbrytare från Japan alt taga sig 
fram hll de av Tyskland ockuperade områ<.lena. Den 28 d er. 
1943 utkämpades en flera dagars sjöstrid i Biscaya mellan 
tyska och engelska lätla sjöstridskrafter i samband med a ll 
e n blockadbry tare söklc taga sig fram ti ll elen franska atlan t 
kusten. I slutet av januari uppbringades t re tyska blockael
brytar-e i Syclatlantcn nära Kap Horn. 

A.ven stora lastubå tar ha tyskarna satt in i denna trafik. 

Den aUierade blockaden riktar s ig även mot t rafiken nwl
lan m oderlandet och de besatta länd erna. Sär.skill gäller del 
trafiken p å Holland och p[t Norge. Sjöfarten ef ter den h ol
ländska kuslen har huvudsakligen anfallits av f lygplan och 
motortorpedbåtar, under det alt sjöfarlen utefter Norges väsl
kust anfallits av jagare och ubåtar. Även m inor ha flitigt 
kommit till användning. Verksamheten har kr~i.vt sina stän
diga offe r, och det tyska tonnageläge t är ansträngt. I Skagcr
rak och Kaltegatt ha a ll,ierade sjöstridskrafter inte uppträtt 
under 1943- 1944. Därem-ot har den tyska sjöfarlen i Kaltc
gatt lidit betydande avbräck genom dc mängder avnwgnetiska 
och andra minor, som engelska flygplan med jämna mcllau
rmn strötl ut i ·dessa v n Ilen. 

Småkriget i eng elska kunale11. 

I farvallncn kring Engelska k~malcn piigår c lt ständigt 
sm.åkrig mellan lä tta tyska och engelska sjöstridskrafter. Vid 
en siPid utanför Bre tagna den 23 oktober 1943 lyckades tyska 
motortorpedbåtar sänka en brillisk lä tt kryssare och en jagare. 

Den 26 npril utkämpades en ny sjöstrid utanför franska 
nordvästkusten ,-id Ile de Batz , varvid britti sk a och kana
densiska s jös lridskraflcr, en kryssare och sex jagare, sänk te 
en tysk jagare. 
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K ,Norra Ishavet. 

Som en föl jd av dc a lli erades bittra erfarenheter från 
sommaren 1942, cU e tt flertal konvojer p å väg till Ryssland 
denom Norra Ishave t revos upp av tyska ubå laL' och flygo 
stridskrafter upphörde konvojverksamheten på denna rout un-
der den ljusa delen av år 1943. Först i clcccmbcr, när polar
na tten (ttcr sänkt sig över dessa nordliga breddgrader, och 
ri skerna för flyganfa ll upphört, å terupptogs trafiken . Under 
sonuna ren 1943 inriktades den operativa verksamheten inom 
denna k r igsskådepla t·s i stäHel på förbe redelser för den kom
mande kampanjen. 

I det syslem av meteorologiska stationer, som dc alliera
de anlagt för Ishavsrouten, ingick en station på Spe tsbergen. 
En lysk sjöstyrka b es tående av »Tirpitz », »Scharnhorst» och 
»Liitzow » samt sju jagare anfö ll och förstörde denna d en 8 
septentbcr. I samband med {ttC'rfärden deln cherades )) Li.il 
zow )) till Östersjön, sannoltikl för å rsövcrsyn. 

Fö r dc nllierade gällde de t a lt decimera och om möj ligt 
osk adlig.gö·ra d e tyska stridskrnf tcrna i No rdnorge. Dessa 
befunno sig emell ertid utanför d et landbaserade flygets räck 
vidd, vn rför de voro svåråtkomliga i sina baser. Andra ut 
vägar f,ingo därför sökas. 

Den 22 september utfördes e l t djärv L anfall mot hasen 
i Altenfjord av fem dvärgubålar, som sjösalles från moder
fartyg Li ll sjöss ul~1nför kusten . Dessa lyckades laga sig in i 
fjorden och träffa )> Tirpitz >> med fl era torpeder. För att r e
paren\ slngskcppet, som man i skadat ti llstånd inte vågad e 
taga h em, ordnades en flytand e reparationsträng i A.ltcnfjo rd . 
Arbetena, som utfördes under mycket svåra. fö rh ålland en , p å
gingo hela ' "intern , och fartyge t var operationsdugligt förs! i 
Inar s 1944 . 

Ett fö,rsök a tt locka de kvarvarande tyska s jöstridskraf
terna till sjöss för att ställa dem. till sttid gjordes den 4 okto
ber, då delar av Homc Fleet r iklade ett anfall mot den norska 
kustsjöfarten i trakten av Boclö. Ett par stön·c transportfar-
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tyg sänktes och kuslbenistningar beskötos, m en de tyska sjö

stridskrafterna visade sig inte. 

. Då trafiken på Ishavsrouten slutligen å terupptogs i de

cember, kom det länge eftertraktade tillfället för engelsmän 

nen. I den första s lora konvojen h ade man ett värdigt byte 

att erbjuda tyskarna . Den 26 december anfölls konvojen ock

så nordost om Nordkap av ·en tysk operationsgrupp b es tående 

av »Scharnhorsl», ·det enda å ters tående stötTe fartyget, och 

jagare. Den engelska kryssars tyrka, som. bildade närskydd, 

lyckades unel er den s trid, som utkämpades, hindra tyskarna 

att n å k onvojen , skada >> Scharnhorsl» och manövrera hen ne 

i annarna på en andra engels k opcra!ionsgrupp, i vilken slag

skeppet »Duke of Yo,rk >> ingick. I polarnattens mörker fick 

denna känning med den tysk a styrkan m ed hjälp av ekora

dio, s trid upps tod, varunder också dc engelska jagarna sattes 

in, och >> Scharnhorsl» sköts i hrand och sänktes. Beträffan 

de detta sl::lg hänvi sas till kapten Starcks artikel i Tidskrif

tens 5. häfte 1944. 
Därmed var den tyska sjöst yrkan i Nordnorge billsvidare 

:;alt ur spelet. Någon större fara för ubåtar och flygstrids 

krafl.cr föreh1g inte denna års tid, även otn tyskarna vid ctl 

par tillfällen rapporlera om ubå tsfalL Ishavsrouten låg där

för öppen för de allierade, och 'tett flertal konvojer fördes fram 

denn a väg under Yintern 19±3~1944. Under sexm ånaders 

perioden den l nov. 1943 till den 30 april 1944 transporterades 

denna väg 1,260,000 ton krigsförnöd enh e ter till Hyssland . F ör

lus terna uppg1ivas till endas t 20,000 ton , d. v. s. 1,6 %. Den 

19 maj anlände en s lor allierad konvoj oskadad till r ysk ham n. 

Gcnmn Iran beräknas under år 1944 kunna tillföras Hyss

land 2,5 a 3,0 milj . ton varor, varav följer alt norra sjövägen 

åtmins tone under vinlerhalv[tre t 1943- 44 haft sannna bety

delse som landvägen genom Iran. 
I mitlen av februari gjorde engelsmännen e tt misslyckat 

försök alt skada »Tirpitz » genom bom.banfall. 
Den 3 april, då » Tirpitz >> å ler var operationsklar, u tför

des ett nylt djärvt anfall m.o t fartyget, denna g~mg av hangar· 
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fartygsbaserad e flygstridskrafter. Tyskarna blevo tydligen 

tagna m ed överraskning och slagskeppet tillfogades nya ska

dor, som åter lade h enne operalionsoduglig för längre tid . 

P å kort lid ha de allierade således även i Norra Ishavet 

genom ett offensivt uppträdan de lyckats h elt fö~·ändra det 

stra leg'iska higet till sin egen fördel. De stridskrafter, som 

tidigare h ade utgjort e tt allvarligt hot mot k onvojerna på sjö

vägen till Hyssland, h ade reducerats ·eller förlamats . De me

toder , som därvid hade använts, visar det moderna s jökrigets 

stora möjlightcr till variation och överTaskning. 

Den tyska sjöfarten utef ter Norges kust har utsatts för 

upprepade anfall även av den ryska Ishavsflottan och de 

ry.ska .t1ygs trid skrafterna 1i polarområdet. Anfallen ha sär

skilt koncentrera ts till Vardö~Kirkenes-O'lnrådet. Endast un. 

der april m ånad 1944 uppgivas ett 20-tal fartyg ha sänkts 

inom detta område och på Norges västkust. 

F. Östersjön. 

Våren 1943 låg den ryska Östersjöflottan alltjämt blocke

rad i Finska vikens innersta del. Mycket omfattande flyg

anfall hade insatts nwt densamma under hösten 1941 och vå

ren 1942 . Den tyska uppfattningen, att den ryska flottan 

dänned likv•iderats, synes h a varit någo·t förhastad, ty våren 

1943 kunna följande far tyg anses ha varit operationsdugliga, 
nämligen: 

.slagskeppet Oktraber ·kaja Hevolutia, 

tunga kryssarna Kiroff och Maxim Go·rki, 
minkryssaren Marti, 
torped kryssarna Leningrad och Minsk, 
9 större jagare, 
9 mindre jaga re, 
25 a 30 ubåtar samt 

elt an tal tm·pedbåtar, minsvepare och hjälpfartyg. 

Dessu tom fanns slagskeppet Marat fortfarande kvar ehu

tu på grund vid Kronsladt m en med tre torn användbara. 
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Den finska flottan hade föntärkts med ett antal mollH'
torpedbåtar. 

I Finska viken opererade även en tysk flottavdelning bl'
stående av minsvepare av M- och H-typ samt bevakningsfartyg: 
av olika slag. 

Spärrarna över Finska viken förstärktes OJnedelbart cfl lT 

islossningen l 943 . 

De två huvudspärrarna, som hestodo av 1111infält och u
båtsnät, voro 

Hoglandsspärren, som sträckte sig f6m öster om HoglaJH[ 
över Tyters mot Vigrund och 

Porkkalaspärren mellan Porkkala och Nargö. 

Dessutom fanns en tredje mellersta sp~irr mel lan finska 
skärgården och Jurmindahalvön på estniska kusten. 

Mellan spärrarna patrullerade talrika ubåtsjaktfartyg. 
På stränderna vid Finska vikens inre del voro batterier 

uppställda, vilka försvårade de ryska fartygsförflyttningarn :t. 
Några försök att bryta ut övetvattensfartygen h ll Öster

sjqn ha ryssarna inte gjort, sedan flottan f'ördes tillbaka l i Il 
Kron.stadt och Leningrad. Den framgångsrika ub:ltskampa n· 
jen sommaren 1942 in'bjöd däremot till ett nytt försök 194:1. 
Under vintern hade därför den fram.skjutna ubå tsbasen p a 
Lavansaari utbyggts. I början av maj började uhåtarna al l 

bryta sig ut genom Finska viken. För:söket misslyckade-; 
emellertid liksom alla .senare försök under sommaren 194:3. 
Sammanlagt sänktes 7 eller möjligen lO ubåtar under denna 
sommar av den finska och tyska bevakningen i Finska viken. 
Ingen ubåt synes ha fastnat i näten och endast ett. par lw 
minsprängts. 

I maj på:fö·ljande år gjorde ryss n rna ett ny l t försök al l 
taga ut ubåtar till Ö.stersjön, men även det misslyckades . 

Om ryska sjöstridskrafter sålunda inte ha lyckats tag[) 
sig ut i Ösler.sjön, ha de dock varit till nytta i Finska vikcm 
inre del. Under offensiven mot Narva i februari 1944 skyd
dades den ryska armens flDnk mot Fimka viken av Öslers jii· 
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f]ottan, uch den 14 februari utfördes en commandoraid från 
Lavansaari mot 1'\arvakusten. 

Genom frontförskjutningen förlorade Hoglandspärren i be
tydelse, då ryssan1a kom i besittning av kusten vid dess södn"t 
landfäste. En ny provisorisk spärr utlades lHt av tyskarna i 
riktning· från St. Tyter. 

Hyska minfällningsplan hava då och d:.l. uppträtt vid finsket 
kusten och utfört minfällning i lederna ända ut 1i Alandsom
rådet. Detta har tvingat finnarna till omfattande motåtgärder 
för att kunna hålla sjöfarten igång. Verksamheten i Finska 
viken h ar i övrigt inskränkt s·ig till småstrider. i vilka bevak
ningsfartyg och nwtortorpedbåtar deltagit. 

Under sensommaren och hösten 1943 ha ryska torpcd
plan som regel i par nästan dagligen uppträtt i Finska vikens 
mynning och i Östra Östersjön och stundom även 'i Botten
havet och där anfallit den finska och framföntUt den tyska 
sjöfarten . Under sista kvartalet l 943 rapporterade ryssarna 
sig h a sänkt 35,000 ton tyskt handelstormage utanför baltiska 
kusten . 

Brittiska flygplan ha vid skilda tillfällen minerat 'i södra 
Östersjön och i Östersjöinloppen. Genom dessa mineringar 
har den tyska sjöfarten tillfogats icke obetydliga förluster, men 
framförallt ha de åstadkommit, att betydande minsvepnings
och bevakningsförband måst avdelas för att hålla dc minfria 
lederna öppna. Större mineringsföretag ha vid ett par till
fällen åstadkommit allvarliga stockningar och ruhbningar 
den tyska trafiken. 

De aUierade bombanfallen mot Gotenha.fen i oktober l 943 
ha bl. a. framtvingat en utspridning av ubåtsskolan till baltiska 
hamnar. 

Slutligen må påpekas den ändring i det sjöstrategiska 
läget i Öster.sjön, som ägde rum den 29 aug. 1943, dft danska 
flottan sänktes av egna besättningar. 
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G. Svarta havet. 

Båda cle krigförande parterna ha i stor utsträckning u t. 

nyttjat sjötransporter över Svarta havet trill sina landfronter. 

Utefter Svarta haYets kuster har därför från ömse sidor på

gått en ständig och livlig trafik. För båda de krigfö'l·nnd 

flotLor har det gällt a lt skydda den egna trafiken och anfalla 

fiendens. 

Den ryska svartahavsflotlan, som genom frontens förskj u t

ning fram till Kaukasus, kom i ett förtvivlat läge, lyckades 

trots allt bchälla sin operabionsfrihet. Den har också tagit 

en verksam del i sjöfartskriget liksom i operationerna vid 

Asovska sjiin och Krim, där elen slött de ryska överskepp

ningsföretagen och brohuvud-striderna. Enligt tyska källor 

skall torpedkrysaren Charkav och två jagare ha sänkts under 

-en operation mot de tyska föriliinclelserna 1i början av oktober. 

Trots lidna förluster kan elen ryska svartahavsf'lottan 

höslen 1943 uppskaltas till ett slagskepp, 3 kryssare, 5 ja

gare och omkring 30 ubåtar samt ett stort antal motortor

b~lar. 

För den sjökrigsverksamhet, som sålunda blev nödvändig 

i Svarta have!, improviserade tyskarna en flotla av lätta sjö

stridskrafter beslående av Räumhoote, Schnellboole och ubå

tar av 250-tonslypen, vilka fördes ned för Donau. Av befintlig 

och erövrad materiel skapades ubåtsjagare och eskortfartyg. 

Även »Kampffähren » ingingo och utnyttjades bl. a. för kust

beskjutning i Asowska sjön i samband med armens operat io

ner. I de hårda s triderna med ryska småfartyg, som utkämpa

des i Kertschsundet i snmband rned försörjningen och senare 

utryrnn,ingen av Kubanbrohuvndet, gjorde de lätta tyska sjö

stridskrafterna en god insats. 
I och med att den ryska offensiven förde landfron ten för

bi Perekopnäset i början a v november 1943 och Krim bleV 

isolerat, fingo de tyska sjöförbindelserna med Sevastopol och 

övriga hamnar på västra Krim ökad betydelse. 

Slutligen blev det den tyska svartahavsflottans uppgift 
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}1tt genomföra evakuer1ingen av Krim, en uppgift, som egentli

gen vida översteg denna lilla flottas förmåga, men som ge-

11ornförcles skickligt och utan nämnv~irda förluster. Härvid 

transporterades 25,000 man sjövägen till Rumänien. 

III. Erfarenhe1ter och lärdomar. 

A. S jökrigets inflytande på J.:riget i stort. 

På den europeiska krigsskådepatsen har m åhända dc sto

ra avgörandena ~ öster dragit uppmärksamheten ifrån sjökri

get i väster. Den allierade blockaden av Tyskland har emel

lertid fortsatt med oförminsl,;.acl skärpa. Blockaden hm· ökat 

i värd e såsom. hetvingclsemetod, dels med de tyska motgång

arna i öster, genom vilka Tyskland åter berövades de nybe

satta, rika jordbruks- och industriområdena i södra Rys.sland 

och dels med hemortsbekämpningen, ' "ilken långsamt sänkt 

den tyska krigspotentialen. 

Sjökriget: återverkar härigenom p[t Tysklands motstånels

kraft till lands. Särskilt oljeförsörjningen har drabbats hårt. 

Återverkningarna av blockaden ha varit så allvarl~ga vad Ita

lien beträffar, alt landet: bröl: samman redan inför hotet om 
invasion. 

Den tyska motblockaelen har tillfogat de allierade så all

varliga förluster, att e rfonlerligt tonnage inte planenligt kun

nat ställas till förfogande för deras V1iltom.fattande trupptrans

porter till de olika krigsskådeplatserna. Den tyska sjökrig

förin gen h ar hLirigenom fördröjt de allierades planer och ho

tat deras krigföring i slort. 

Genom alt den briltiska flottan lyckades bemästra de 

tyska ubåtarna, möjliggjordes uppladdningen av Nordafrika, 

vilket i sin lur var första förutsättningen för anfallet mot Ita

lien. Den brittiska flolians djärva ~ch hänsynslösa npplrä

dande i Medelhavet under våren 1943 förlamade elen italien

ska flottan och förhindrade en evakuering av axeltrupperna 
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från Tunisien. Dessa saknades på Sicilien Lvå m ånaller se. 
nare, och sammanbrottet följde . 

Bcmästrandet av ubåt:skriget har ocks<t varit en för ut. 
sä ttning för flygoffensiven mot Europa och uppladdningen fi il' 
den andra fronten. 

Den brittiska flottans offensivåtgärder mot de tyska sjö. 
stridskrafterna i Norge ha resulterat uti, att transporterna till 
Sovjetunionen kunnat återupptagas och genomföras u la n 
nämnvärda förluster. Härigenom har Ryssland tillförts va. 
pen och f1örnödenhcter i en omJattning, som påverkat dess 
förm~tga att genomföra sin slora offensiv till lands . 

A andra sidan har den tysk-finska block.aden av den rysk a 
Östersjöflottan i Finska viken i hög grad undedättat dc tys,k a 
underhållstransporterna tm Finland och Ballicnm och verk
samt bidragit till att den ryska offensiven inom. detta fron t
avsnitt kunnat stoppas upp. 

I Stilla havet slutligen har förstärkningen av sjöstri ds
krafterna .gjort det möjligt för dc allierade alt övergå till o [. 
fensiv, varigenom baserna kunnat skjutas fram mot Japa n 
och Kina. Genom att väldiga resurser ställls till dc alli cr<l· 
des förfogande p~t denna krigsskådeplats ha strategiskt min d
re betydelsefulla områden kunnat kringgås, och hasframsk jut· 
ningen kunnat väsentligt påskyndas, vilket i sin tur har ökat 
möjltigheterna att skära av de japanska förbindelserna med dc 
rika Sundaöarna, innan Japan hunnit växa :sig stark. Und l' r 
tiden ha de allierades ubåtar tillfogat den japanska handch
flottan så allvarliga förluster, att denna har sv<'lrt alt f yl la 
sina omfattande uppgifter i det nya läget. Härigenont r ccl u· 
ceras japanernas möjligheter att utnyttja de nyerövrack n't
varukällorna och att försörja S'ina vilt utbredda stridskrafte r. 
Japans krigspotential är i sjunkande. 

Sjökrigct har således utövat clt avgörande inflytande p <t 
kriget i stort. 
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B. FörsörjningskrigeL 

Försörjningskriget har förts med olika medel inom dc oli
ka krigsskådeplatserna och av de ol,ika parterna. 

De allierade ha vid bek~impandet av de tyska förbindel
serna utefter Nordsjökusten och Norge utnyttjat i första hand 

10rpedbåtar, jagare och flygplan, under det att dc i kampen 
]110t d e japanska fö,rbindelserna huvudsakligen använt ubåtar . 

För att hindra blockadbrytare att nå Tyskland eller tysk
ockuperad e områden ha lätta sjöstridskrafter i samverkan med 
Jångdistansflygplan opererat från b<l'Ser inom ,nitt skilda delar 
av Atlanten. 

Av största betydelse har dock det tyska ubåtskriget varit. 
Detta utgjorde en gång ett dödligt hol mot det brittiska im
periets existens. H ade inte d t•n amerikanska induslr,ien ställts 
1ill förfogande, skulle England sannolikt ha dukat under. Den 
plötsliga omsvängningen i ubfltskriget, som inträffade våren 
1943, tilldrager S'ig därför det största inLressc. Denna om
svängning kan inte uteslutande vara resultatet av elen mne
rikanska skeppsbygnadsindustriens arbete. Nya tekniska 
l1jälpmedcl i förening med nya taktiska metoder syna:s ha bi
dragit till resultatet. Härom är mycket Ntet känt . Det kan 
dock konstateras, all nedgången i ubåtskrigets effektivitet in
träffade Yid en tidpunkt, då hjälphangarfartygen började ta
gas i bruk. Därmed skapades möjligheter för ett intirnt sam
arbete mellan flygplan och ubåtsja ktfartyg ute på Allanten 
~nom den area, där ubåtarna huvudsakligen höllo till. Sär
,\kilda fria ubåtsjaktför'band, i vilka hjälphangarfartyg in
gingo, skapades cEt också. Med tillkomsten av sådana för
band är det troligt, att ubåtarna tvingades uppträda i uläge 
1Indcr dager. Ekoradion har emellertid givit både jaktfarty
get och flygplanet ett medel att upphicka ub:\tarna även under 
lllÖrker. Det är därför troligt , att ubåtsjakten fortsattes dyg
net runt inom dc områden, där ubåtar nppl}ickts. Eftersom 
dc,·s·l f . . k f"" b d . l l o l l l r·· c •. o < na Ja ·t or' an rnte 1ac e nagot s zyc c s oremal alt taga 
hansyn till, kunde de fortsälla jakten dag och natt ända tills 
<!bå tarna tvingades till ytan och förstördes. 
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Ä ven i konvojerna ingingo hjälphangarfarlyg. Ocks,\ 
konvojerna kunna därför omge sig med flygspaning, .som. h<l
dc under dager och mörker kunde upptäcka och anfalla ub :{_ 
tarna, varigenom dessa röjas i förlid och deras anfall för. 
hindrades. 

Ar den här givna förklaringen riktig, måsle moLåtgärde r 
vidtagas på ubåtarna, 1jnnan dessa åter på allvar kunna upjl
taga kampen mot transportfartygen. Sådana mob'\.tgänler s>·
nas i första hand vara 

förstärkning av luftvärnet, 

införande av ett maskineri, som tillåter gång i uläge un
der lång tid och som är akustiskt och elektriskt tystgående, 

införande av n1<otmedcl mot inpejuing med ekoradio och 
perifon. 

Enligt allierade uppgiftC'r kallades de tyska ubåtarna ock
så hem för alt bl. a. få förstärkt luftvärn. 

C. Invasion sjöledes. 

Under det år denna berättelse omJallar h a ett flertal in
vasioner sjöledes kommit till utförande både i Slilla havet och 
i Medelhavet. Alla ha lett till framgång för den anfallande. 

För att säkerställa frmngången har den anfallande samlat 
stor överlägsenhet både till sjöss och i luften. Herraväldet ti ll 
sjöss har dock endast varit lokalt, men i intet fall har m ol
ståndarens flotta gjort n{tgot allvarligt försök att avvisa fö re· 

taget. 
Herraväldet i luften har visat sig vara en lika viktig för

utsättning för invasionsföretagets lyckliga genomförande som 
herraväldet till sjöss. Detta framgick med önskvärd tydlighet 
av Salernooperationen, som höll på all m~sslyckas, emedan 
de alllför fåtaliga hangarfartygsbaserade flygstridskrafterna 

inte kunde hålla axelflyget stången. 
Underhållstranporterna efter en landstigning ha ökat i be· 

tydelse med landstridskrafternas mekanisering. Aven fö r 
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dessas skyeld fordras lokalt herravälde både till sjöss och i 

Juften. 
Bomb- och arlillePiförberedelsen har i alla fall varit myc-

ket omfattande och i Stilla havet ökat med ökade krigserfa
renheter. Genom förberedelser har strandförsvaret och för
svarsanstalterna i kustens närhet grundligt skadats eller för
störts, innan den första landstigningen vågats. Som regel har 
därför tämligen Pinga motstånd mött de försla trupperna. 

På Sicil,ien och på det italienska fastlandet liksom på Nya 
Guinea ha landstigningarna som regel verkställts vid .sidan av 
hamnarna, vilka därefter tagits från landsidan. Man har tyd
Iigen undvikit områden med starkare kustarl-illeribatterier. 
Landstigningarna ha dälför verkställts på öppen strand, men 
så vitt man kan .se, ha för landstigning gynnsamma sanelsträn
der utvalts. 

Den första landstigningen liksom. ilandförandel av den 
tunga materielen har underlättats av de specialbyggda land
stigningsfarkosterna. Härigenom har tiden för den första 
landstigningen kunnat nedbringas. Ur elen försvarandes syn
punkt har det därför blivit än mer betydelsefullt att motver
kan utlöses redan under överfärden och inte först V'id land
stigningsplatsen. 

Vid de anfallande truppernas vidare framträngande inåt 
land har den mest intima samverkan o·rdnats mellan dessa och 
de .stödjande sjö- och flygs.tridskraf~erna. Särskilt de tunga 
fartygens eld även på gränsen av deras porte har visat sig va
ra av utomordentlig effekt mot försvararens trupper, förbin
delser och försvarsanläggningar. För elen försvarande är det 
därför av s tor vikt att hålla undan den anfallandes tunga en
heter och förhindra dessa att ingripa. 

Vilken betydelse, som bör tillmätas kustartilleriförsvaret 
är svårt att säga med ledning av nu föreliggande underrättel
ser. På Sielilien voro batterierna omoderna och fåtaliga oeh 
Personalens stridsmoral låg. Några uppgifter angående om
fattningen av det japanska kustartilleriförsvaret på öarna i 
Stilla havet föreligga inte. Det framgår doek av erfarenheter-
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J1a fr~m Stilla havet, alt d~i.r kus lartilleribattePier funnits k var 
efter bomb- och a rtilleri.förbcrcdclserna h a dessa u tgj'ort ett 
:lllvarligl hot mot dc anfallande sjös tridskrafterna, även slag_ 
sk€ppen. 

Flygstridskrafterna öka den anfallandes möjligheter dels 
genom bombförbindelsen av landstigningsområdet och sam
verkan Jncd trupperna under landstigningen och deras vidar\' 
framträngande, d els genom Ö·vcrförande av trupper luftledes. 

Som slu tomclöm e kan sägas a tl fördelarna h a ökat fö r 
·den invaderande. 

D. Occunkrigels l..:aml.:tär . 

Kriget i Sti lla havet har visat oss den moderna form en 
för sjökrig ute på världshaven . Här operera dc stora flottor
na i starka operationsgrupper innehållande hela förband av 
hangarfartyg och Jnäktiga eskadrar av slagskepp. Dessa i 
.sin tur skyddas av ett stort antal kryssare och oceanjagare sam l 
a Y jaktförband från h angarfartygen . Med operalionsgrupper
nu f'ö·ljer en hasträng bestående av snabbgående tank- och 
förr ådsfartyg, vilka göra det möjligt för dessa alt upptriida 
på stora avstånd från sin a landbaser och att utföra operatio
ner, SOIJTJ. om spänna veckor. 

Spaningen bedrives huvudsakligen m.cd hangarf~rtygens 
spaningsflygplan. Genom denna ständiga tillg~mg på flygspa
ll'ing kan läget som r egel klarläggas av båda parterna i så god 
l'id, alt överraskande sammanträffanden m.ed motstånda ren 
~; ä!Jan uppslår. Den svagare parten har därför möjlighet att 
undvika art illeristrid. 

d . k t t'l l Det vapen, som så gott som huvu sakhgen ·ommcr 
användning vid strid under dager operationsgrupperna emel
lan ä r därför flygplanet. Flygplanet h ar bLivit operations
gruppernas långclistansprojeklil. Striclerna h a tagit formen aV 
sjö-flygs trider, i vilka den egna styrkans jaktplan och luft
värn söker avvisa anfall av motståndarens bomb- och tor

pcdplan. 
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Vid f'ram.stö tar mot fiend.ens baser utnyttjas likaledes fly
<>"et i regel som vapen. Stunclom har dock vid dylika före tag 
~ 

kanonen kommit till användning men då vanlig-en i samver-
kan m ed flygplanet. 

Då operati onsgrupperna kon1ma inom det landbaserade 

1110 ts tåndarfl ygets räckv idd, insä ttes även detta i striden, m en 
,inte i takti sk sam.verkan n1.ed sjös tridskraf terna eller de fm·
tygsbaseradc flygstridskrafterna. 

N å g on sam verkan mellan övervallensfartyg och ubåtar 
h ar inte förekomm it i oceankriget. Ubåten har inte heller 
va'rit i tillfälle alt anfalla de snabba och väl skyddade opera
tionsgru pperna. Under överskeppningen mot Marshallöarna 
a ngrepo visserligen ett par ubå tar transporlflorf.tan, men bort
sett härifrån har ubåten uteslutande utnyttjats i kampen mot 
sjöförbindelse rna. 

Sjökriget inom de mera b egränsade farvat tnen vid Nya 
Guinea och Salomonöarna h ar i viss mån antagit en mellan
form mellan oceankriget och innanha vskriget. Här h a lätta 
()perationsgrupper under dager i samverkan med landbaserade 
t1ygstl,idskraf'ter spelat en framträdande: roll. 

Icke h eller under den tid denna årsberättelse omspänneT 
har n ågot avgörande sjöslag utkämpats. Orsaken härtill torde i 
de eumpeisk a farvattnen h elt enkelt vara den, att den tyska flot
tan inte varit mäktig ett slag och att elen italienska avböjt 
strid. I Stilla havet h ar den japanska flottan hittills u ndV'i
kit strid i avvaktan på det tillfälle, då en avgö~·ande kraftmät
ning m ellan de båda motståndarnas flottor ur japansk syn
punkt kan vara nödvändig eller önskvärd. Av de t förhå llan
det att e l t avgörande sjö·slag, syftande till d en f ientliga fbt
tans tillintetgörande, ännu inte utkämpats, bör man inte dra
ga den slut~;atsen, a tt sjöslage t hör historien till . I flygvap
nets och ek oradions tidevarv är sjöslaget lättare att undvika 
än förr. Det är därför först dft båda parterna samti digt önska 
.slag, som delta konuner till s tånd. Sådana tillni.llen äro emel
lertid sannolika, om den' alli er ade oftk~nsiven leder in mot 
Japans vitala intresseområden. Här kommer den japanska 
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flottan troligen att sättas in till h änsynslösa mo lanfall för att 

söka framtvinga et t avgörande. 

E. S jökriget i innanhaven. 

Sjökriget ~ innanh aven har uppvisat ett flertal olika fo r. 

mer bePoende på de lokala förhållandena. 

Operationsgrupper med slagskepp och hangarfartyg lik. 

nandc oceankrigets ha upp trätt i Medelhavet. Brislen på han. 

garfartyg har dock gjort, att dessas rörelsefl"'ihct varit be. 

gränsad inom områden, där starka landbaserade bombförband 

varit grupperade. Korta operationslinjer och goda baser ha 

gjort oceanflollornas rörliga basträng obehövltig. Slagskepprts 

stora värde har åter bekräftats vid dc utförda amfibieopera

tionerna. 
Lätta stridsgrupper bestående uleslutamlc av kryssare och 

jagare ha funnit stor anv~indning i en mångfald uppdrag ar 

skiftande art. Inom, områden, där flygfaran varit särsk ilt 

stor har jaktskydd lämnats av landbaserade jaktförbancl, t ex 

j , Engelska kanalen och 1i farvattnen kring ::\1alla. Har kust. 

baserat jaktflyg inte stått till förfogande i tillräcklig omfa tt

ning, har operationerna begränsats till elygnets mörka d el 

eller till dagar m ed nedsalt sikt, såsom vid anfallen mot axelns 

sjötransporter till och från Tuntisicn, eller ocks[t ~ha slum 

risker fått tagas, såsom vid undsättningstransporterna till 

Malta. 
Jagm·slyrkor utan kryssarslöd ha ulnyltja ls av engels

männen under mörker för anfall mot den tyska kustsjöfar ten 

utefter de hollänchka och norska kusterna . I Engehka k n· 

nalen ha dessa förband samverkat med radioekostationer p:'t 

den engelska kusten. Under Sicilienoperationen insatles i t:t

Nenska jagarförband i kustförsvaret. Dessa kunde dock ut

rätta föga på den öppna kusten inför den sto'ra allierade Öycr

makten. 
Inom trånga farvallen som Engelska kanalen och Finska 

viken ha motortorpedbåtar varit till .slor nylla i kampen lllol 
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sjöförbindelserna. Tor pedbåtarna h a s tundom samverk at med 

·aaare och även med motork anonbåtar. 

J 
0 

Ubåten har kommit till användning ock så i sjökr iget 'l 

innanhaven. Under den tid axelflyget behärskade m ellcrst:1 

Medelhav·et in satte engelsmännen med framgång ubåtar mot 

axelns förbindelser med Afrika. Italienska ub~ttar insattes även 

till. Sticiliens för svar, och inom Svarta havet ha tyska kustub[t

tar oper erat emot dc ryska underhållstransporterna till fron

ten. Sedan ubåtsjaktfartyg och flygplan nu försetts med eko

radio, h a ubåtarnas möjligheter i begränsade farvatten min

skats. Motmedel torde dock redan hava framställts. Seclan 

elylika införts, och hänsyn till de nya förhållandena tagils 

vid ubåtens konstruktion, är det troligt, alt densamma åter 

fiinner användning i sjökriget i innanhaven. 

Inom sådana farvall en som särskilt himpa sig för mine

ringar h ar minkriget spelat en mycket stor roll. I Finska vi

ken ha svaga tyska och finska stridskrafter, huvudsakligen 

bestående av motortorpedbåtar, bevakningsfartyg och motor

drivna pråmar, med hjälp av omfattande min- och n~itspär 

rar kunnat hålla den ryska flolian helt insl~ingd. De alliera

de magnetminfällningarna med flygplan inom dc grunda far

vattnen utefter den tyska och holländska kusten samt inom 

Östersjöinloppen ha förorsakat den tyska sjöfarten stort av

bräck och bundit betydande styrkor för minsvepning och be

vakning. Ryska flygplan ha fällt minor ti dc finska skärgår

darna och tvingat finnarna till tidsödande ocll personalkrä

vande motå tgärder. I farvallnen syd om Sicilien voro om

fattande mineringar utlagda. Dessa utgjorde dock föga hin

der för de allierade vid anfallet mot Sicilien, emedan dc liitl 

kunde röjas, eftersom den italienska flottan inte kunde för
svara dem. 

I kampen mol minorna h a fartyg och httlar a \' vilt skilda 

slag, från jagare och specialbyggda minsvepare till hjLllpfar

tyg och fiskebåtar, lagi ls i bruk. Flygplan med spcoiella k a -
beHiil · l ·· · · 

~ gor 1a anvants mot magnctmmorna. Arhctet med mm-

röjningen har komplicerats genom tillkomslen icke endast av 
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magnetiska minor utan även av akusliska minor och var,ian. 

ter och kombinationer av dessa. 
Småfarkoster av olika slag, till och med motmdxivna fär. 

jor och pråmar, ha kommit till anvi:indning i skyddet av sjö. 

transporter och samverkan med egna trupper samt vid u t. 

läggandel av mineringar. Exempel härpå hat· man från Snu ta 

havet och Finska vikens inre del. 
Specialkom.trucrade stridsmedel ha utnyttjats inom skär. 

gårdar och trånga farvatten . Dessa ha än mer komplicerat sjö. 

kriget. Här må endast nämnas miniatyrubåtarna, som. sa ttes 

in mot T1i rpi tz, och cnmanstorpcden, som första gångrn lär ha 

prövats vid Ncttuno. 
Landbaserade flygstridskrafter ha satts in till anfall mot 

sjöstyrkor och transportflottor utan samverkan med egna sjö

stridskrafter, t. ex. i Bismarckshavet och under landstignings

opei:ationerna ~ Me_delhavet~ i växclverl_~::m med eg~1a sjöstri c~-

krafter, t. ex. 1 s tnderna vtd Salomonuarna, och 1 samverk~n 

med dessa såsom vid hmdsttigningsoperationerna i MedelhaYe\. 

T ill skillnad mot oceankrige t uppvisar innanhavskriget 

aJltså en rik varia tion i stridsmedel och stridsmetoder. Della 

komplicerar sjökriget och reser ä ter och åter nya krav på ma

teriel och personal. Motmedlen mot stridsfartyg av alla slag 

äro många i innanhaven. H. iskerna alt få fartyg skadade eller 

förlorade , även då de inte ä ro i strid eller ·ens i verksamh et, 

äro stora. Stora k rav ställas därför på skydd i olika former. 

Särskilt skyddet av de större enheterna mo t flyganfall i baser

na är av utomorden tlig be tydelse och ännu inte tillfred sstäl

lande löst. 
Å andra sidan erbjuder sjökriget i innanhaven den .skick

lin-·1 kri.,·sledninu-en m.ånt!a tillfällen till variation och överrask-
b'- b u !J 

ning, V'ilkel framför allt ger den underlägsne s lo·r::t möj lighete r. 

En förutsållning härför är dock tyvärr , att han trots sina be

gränsade möjligheter inte får inskränka sig till att skaffa en· 

dast en viss typ av flotta utan måste tilföra sitt sjöförsvar alla 

dc olika typer och hjälpmedel, som hans resurser ti llåta. Sjö· 

kriget i begränsade farvatten ställer särskilt stora kra'. på 

-101-

chefer och besättningar. Sådana egenskaper som skicklighe t, 

snabbhet, beslutsamhet och yrkeskunnighet äro här av avgö

rande betydelse. Genom överlägsen yrkesskick lighet och 

stridsm oral kan den und erlägsne därt"ör i hög grad motverka 

materi ell underlägsenhet. 

Flyget spelar en utomordentlig roll i inn:mhnven. Äro 

avstån den små, såsom i oss omgtivande hav, äro o mbordbase

rade fl ygstridskrafter inte nödvändiga. En intim samverkan 

och växelverkan mellan sjöst ridskrafter och landbaserade flyg

stridskraf ter höjer bådas effekt och l~tlcr dessa p:'\. ett natur

ligt sä tt komp lettera varandra. Detta kriivcr mycken sam

övning och fol'drar att flygstridskrafterna äro utbildade i a l t 

uppträda över havet. Det måste vara en naturl,ig sak , att dc 

tyngre sjöstridskrafterna tilldelas det jaktskydcl , som iir ett 

komplement i flygets tidevarv. 

Djupförhå ll andena och ku:;tcns topografi spela Humera 

genom de t stora antalet olika stridsmedel en s törre roll ~i.n ti

digare. Våm skärgåt'dar ha d~irför ökat i värde nr försvars

synpunkt. Bara genom att komplettera dc natur liga hindren 

med k onstgjorda sådana såsom minertingar, dimbildning o. 

dyl. kan mycket göras för att i hög gt·ad försvåra [U1göring och 

insegling för en anfallande, även för h ans ,.pecialbyggda över
skeppningsfarkos ter. 

Genom ett skickligt utnyttjande av dc naturliga förulsiitt

ningar , som skärgårdarna och kustens topografisk a utform

ning erb juder, kan ett betydande motstånd resas av fartyg, 

byggda för skärgårdss tt,id och av kusta.rtillcrihatlcricr mot 

även en n<yckct överlägsen fiend e. Dessa stridskraflcr m [tsk 

dock lämnas a llt det skydd mot fiendens flygstridskrafter i 

form av luftvärn och jaktförsvar som är möjlig!. 

Lika viktig t som samverkan mellan sjöslyrkor oci1 [h-g

stridskrafter är, lika viktig är samverkan mellan sjöstyrkom:t 

Och kustarbilleriförsvaret, så att dessa i intim samverkan kom

P~ettera och und erstödja varandra. Först då ~kapas ett hel

gJUtet system i det marina försvarets inre försvar somrftdc. 
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Krigserfarenheten har slutligen också visat på nödvändig. 

beten av att samverkan kan etableras mellan sjöstridskraf t(' 1· 

och landstridskrafter liksom mellan dessa senare och kusl ~tt

lilleriförband. 
Den anfallande har med tillkomsten av överskeppnine\~ 

farkoster av olika typer fått möjlighet att inom begr~insa ll e 

farvatten överraskande och på bred front verkställa \ÖYcr. 

skeppning. För att förhindra delta är det nödvändigt för den 

försvarande att upptaga kampen mot överskcppningsechelong. 

erna redan långt ute till sjöss och att fortsätta och förtäta mo t. 

ståndet in mot kusten. Det marina försvaret måste med and

ra oru överspänna hela havsområdet. Först då el:imineras över

raskningen och förvägras den anfallande all själv utnyttja ha

vets fördelar. 
Ett väl sammansalt och lämplig l avvägt marin t fiirsvar ger 

den underlägsne möjligheter härtill. 
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Handelskrig och handelsskydd i Engelska 
kanalen och på Nordsjökusten. 

l nledning. 

Vid det första världskrigets slut hade handelsln,iget, som 

under krigets första år med stor häftighet rasat i Engelska 

kanalen och Nordsjön, av omfattande brittisk-franska skydds

åtgärder drivits ut på oceanerna. 
När det andra väddskriget utbröt i september 1939, hade 

båda parter ·erfarenheterna från f'öregående världskrig att 

bygga på, och såväl tyskarna som de allierade sökte att ~ gör

ligaste mån tillämpa dem. De allierade voro dock långt ifrån 

rustade a l t fortsätta kampen lika intensivt som den bedrivits 

1918. Den långa nedrustningsperioden hade berövat de brit-

1,iska och fran ska flottorna en stor del av deras lättare fartyg. 

Flygvapnen voro i hög grad försummade, icke utbyggda i cr

forclerlig utsträckning och delvis försedda med föråldrad ma

teriel. Allt detta kom att öva e tt stort inflytande på den tak

tik dc allierade tvingades att använda i handelskriget under 
kDigets tvCt första år. 

Tys.karnas väl utbyggda och väl övade flygvapen och ett 
stnrt antal ubåtar kunde omedelbart öppna offensiven mot 

den allierade sjöfarlen och då i första hand mot den engelska 
os tkusten och engelska kanalens ostliga delar. 

Den l september 1939 ·deklarerade de förenade nationer

::a, Storbrilannien och Frankrike, att de skulle använda sina 
Orlogsfartyg och flygplan mot handelsfartyg i enlighet m ed 
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de internationellrättsligt erkända reg ler, som tillämpas för a lt 

utöva krigförandes rättighe ter . För den händelse tyska rn a ej 
komme a tt fö lja dessa lagar, sågo sig de förenad e nat ioner na 
föranlåtna att förbch [dla s ig riillcn att vidtaga a ll a dc m a ll 

och s teg d c kunde anse crforclcTliga. 
Tyskarna försökte av allt alt döma i början a lt i viss m an 

fö lja d e internafiionclJ a regle rna, IUCn redan efter några ma. 
nadcrs krig började de lilHimpa det oinskränkta ubå ts- och 

fl ygkrigct, och dc förenade n a l ioncrna följde dem omedelbar t 

i spåren. 

A. Ubåts kriget. 

H. cdan vid krigsutbrott e t torde en rela tivt s tor del av de 
tys ka ubå tarna ha befunnit sig 'l farva ttnen kring de britti sk a 
öarna. Dc opererade m es ladels ~Onl enskilda fartyg . Fkra 

handelsfartyg s~in kt cs under krigets första d aga r, och r edan 
den 7 september rapportera des sänkningen av de t: första a r
m erade handelsfartyge t, den britli ~ka ångaren Manaar. E fle r 
< rlillcristrid m ed en ub:ll sänldes delta fartyg m ed torped a l" 
tre andra uppdykande ubå tar . Hi:indelsen är så till vida in
tressant , so·m den V'isar 1ned vilken snabbhet och m [tlmedw

tenhe t brillerna gingo in för a tt heslycka sina ha nde l sfar l~·g . 

Den 25 september sänkles den första ubåtsfällan. 
Ubåta rna nådde i farva ttnen kring Stm'britannicn v i ~ sa 

resulta t uneler de första veckorna, m en i jämt'öre lsc m ed fö rra 
världskriget var ubå tskriget ganska ineffekt1ivt. Begynne lsc

framgångarna berodd e till stor del på, att de brilti ska m ol
å lgärderna ännu inte hunnit komm a igång och på all må nt(:t 
fartyg bcfunno sig ti ll sjöss på väg till eller frCm Storbri t:1 1l· 

Jllien. U tan skyd d av örlogsfar tyg voro de !älta b~· l en l"ii r 

ubå tarn a. Motåtgärder i for m av konvojering, flyg- och in r
lygsspani ng , minering a v kustfa rvallen och hamn inlopp och 
bestyckning av hanclclsfarlyg k ommo dock r elativt; snah bl 
ig~mg, och de t blev redan efte r några veckor allt svå 1·are fiir 

ubåtarna all angripa. 
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Churchill y ttrade i ett tal i n ovember, alt de aUierad e 

sänkt u ngefär hälflen av det tyska ubå lsbeståndet. Flera av 
dessa sänkningar hade ägt nnn i de britti ska ku stfa rva l Lnen . 

fram gångarna hade till störs ta del en vunn its med sj unkbom
ber , men även flygbomber, artille ri eld och ram ning hade an
vänt~. . Minel1ingarna k rävde säkerligen också .s in tribut av 
ubå tar na. Ingen ubå t r apporterades sil n kl el ler skadad av eld 

från flygplan. 
De britti skt rapporterna voro ~äkerligen Y~il optimist iska, 

men att goda res ultat ernåddes ä r obes tri dligt. Ubåtsope ra 

tioner i Engelsk a kanal en och Nordsjön blcvo liksom und er 
fön a världskrige t s:1 Piskfyllda, alt de tyska hes~ittningarna 

enlig t u ppgif t krävde att få torpedera ulan ,·a rning och a ll 
operationerna skulle förläggas till fa rvallen helägna hingre 
bort från Storbritanniens kuster. Ubftlarn a fö•r :-:.vunno allt 

mera fdm d c brit.tiska kustfarvattnen , och sl'dan den s tora 
brittisk a def en sivmineringen i december u t lagts !"rån nord li 
gaste Skol tland ned till Engelska kan al en, voro ubåtarna för 
svunna från dessa farvatten. un\ler dc fö ljand e krigsåren h a 
i un dantagsfall ubåtar o pererat i fnrvattncn vid Sko tl lancls 
nordos tku st ell er i kanalens västra mynning. 

De allierade hade under förs ta krigsv intt• rn smiin-e uh~tls 

förband, som oper erade nwl elen tyska ~jöfarlen ·i nordöstra 
Nordsjön. De vunno enstaka framgå ngar m en någon s törre 
insats gjorde dc inte, förrän under No rgefö retage L Brittiska 

tillå tar intr~ingde då i Skagerack och torpederade fl era tyska 
transportfart yg, nH'n mol~ttgärderna vo ro mycket kraftiga , och 
britterna ledo ansenli ga förlus ter. Bland anna l tvingades u -

båten , s ea!» av fl ygplan att intaga ma rschl äge. Fl~·gplanen 
tillkallade Y.eda n öven-attensfart yg som lyckades bogsera 1i1t 
ubåten till da nsk hamn. Sedan s trid erna i :\orge avsluta ls s~·
nes inga b r i t l i ska ubfttar regelbundet ha opererat i ::\ord sjön . 

Takti skt se t t m edförde denna t id föga nylwtcr. Sftväl u
båtar som ubå tsjagare uppträdde på i s tort se tt :--.a mma säll, 
son1 under första världskriget. F lyget uppt rädde dock n u 
lll.ed betydligt ökad cffek t1ivitet. Störl- och lågnnfall m ed 
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bomber visade sig vara ett gott sält att komma ubå tar li ]J 

livs. Tillvägagångssättet m.edförclc ännu så länge avsevärda 
risker för flygplanen. Som exempel härpå kan nämnas, a tt 
en tysk ubå t den 14 september 1939 i Nordsjön nedsköt tv;( 
~mfallande flygplan. 

B. M inkriget. 

~:linan har uneler detta, som uneler föregående krig , spe
lat en betydande roll i de begränsade farvattnen. Synnerltigen 

omfattande mineringar ha utlagts till skydd för egen sjöf ar L. 
l början av kriget angavs vissa områden som minfarliga, m en 
sedan sommaren 1940 äro hela Nordsjön och Engelska ka
nalen av dc lmigförande förklarade som minfarliga. 

Offensiva m.inel'ingar ha huvudsakligen utlagts av fl yg, 
ubåtar eller lorpedbålar. Dessa mineringar ha tidvis visa t 
sig vara ett allvarligt problem för handelssjöfarten. 

I november 1939 började tyskarna med flygplan lägga u t 
magnetiska 111.inor utanför hamnarna och den brittiska osl

ku.slen. Stora flygstyrkor användes för detta ändamål, och 
minsprängningar av bri ltiska fartyg rapporterades clagligt>11. 
Den 18- 22 november sänktes 15 fartyg. Efter kort lid funno 
britterna, al t förlusterna vo·ro så omtallan de, att dc l vingade 
till en omläggning av sjöfarten från ost- till v~istkust. Detta 
synnerligen allvarliga förhållande varade i 2-3 m ånader, ti lls 
brilterna, efter att ha funnit en tysk magnetmina, lyckades 

konstruera ett effektivt magnet.svep. 
Handelsfartygen försågos med magnetskydd, och minsye

pare och flygplan utrustades med magnetsvep. Endast far tyg 
med magnetskydd tillätas att trafikera ostkusten. Redan h ös
ten 1940 uppge neutrala observatö·rer att alla brittiska fart yg 

försetts med dylika skydcl. 
Några månader efter det britterna löst problemet med d en 

tyska magnctminen, hörjade dc själva utlägga avståndsminor 
i de tyska kustfarvattnen. Dessa minor voro- av mera kom
plicerad natur och en representant för .den brittiska regeringen 
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uppgav i elt tal den 24 februari 19-!2 (Hd. i Times den 25 febr. 
1(_)42), att tyskarna ännu i nonmbcr 1941 icke funnit något 
effektivt m edel m ot de ]))1ittiska avståndsminorna. 

Såväl bril.ler som tyskar ha uneler hela kriget fortsatt m ed 

ntlägganclet av magnetiska och akustiska minor. Genom Ya
riation av dc avståndsverkande botlenminornas avfyrnings
principer, slegverk, fördröjningsanordfllingar och ticlsi.nställ
ningar har ·det lycka ts b~tda p ar ter alt skapa el t sådant osii.
kerhetsmoment, alt det icke är m.öjligt att förklara ·ett områd e 
minfr it t, hur många g[mger det än svepes. Dc i början an
yäncla avs tåndsm·inorna Yoro samtliga holtenminor och verk

samhetsområdet var därför begränsat till fanalten med m:ind
re djup än 30 meter. Umler krigels senare år ha emellerticl 
även för:wkrade avståndsminor använts. 

Någon officiell slalislik, som visar an ta let av minor sänkta 
eller skadade handelsfartyg, finnes icke, men stora förluster 
har genom minkriget förorsakats sjöfarten . Det kanske all

varligaste problemet är dock de omfattande skydds- och sä
kerhets~ttgärd er, som ständigt m[tste vidtagas utan att därför 
fullgod säkerhet kan vinnas. 

Förutom minsvepande fartyg och flygplan hade krigfö
rande använt sig av spänbrytare för att skydda handelssjö
farten. 1940 försågas alla handelsfartyg meclmagnelminskyckl . 
I Storbrit::mnien p~tsältas dessa numera inomhords för att ska
dor ej skola uppkomma vid Jaslflling och lossning. Mot ::llms
ti sk a minor använda brittiska örlogs- och handelsfartyg se
dan l !)42 >> Accuslic mine hammers » monterade inombords, 
förut i fartygen. 

En ·del fartyg ha försetts med paravaner eller stävsvep. 
Vissa tysk a handelsfartyg iiro även utrustade med hullcrbojar. 
Dessa bogserades först men uneler det s-enas te året ha de ap
terats förut i farlygen. 

Det är k än t alt tys.karna efter befarad minfällning svepa 
ett par gånger för att röja de enklare minorna, men sedan 
släppa loss trafiken. Samtidigt .som trafiken pågår svepes ock
så, synbarligen i hopp om att svepen .skola draga på sig flera 
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mindelonationer än fartygen. Det brittiska förfaringssälte l iit· 

icke känt. 
Genom akust,iska och magnetiska svep, magnetskydd Och 

spärrbrytare ha de krigförande lyckats reducera resullalet ::t \' 

minkeigct till en relativt blygsam procent av de Lotala förl ust

siffrorna. 

C. Flygkrigct. 

Flygkriget började från båda ;.;idor trevande. Längre fl yg. 

ningar över hav undvekos , men efter hand förekomma spa
nings- och anfallsföretag alll längre bort från dc egna bascm <l, 
och i slutet på septcntber 1!);3!) rapporterades att tyska flygp lan 

varit syn l>iga ända uppe vid Shellandsöarna. Från denna lid
punkt kan man också räkna, att flygkriget mol handelssjöfa r
ten från båda sidor fönles med ch~n kraft, som egen malcril'l

lill gång och krigsläget i stor! medgivit. 

1. Tyska insatser. 

Redan från k1·igets början insatte tyskarna en särsk il d. 

bombeskadcr, >> Adlergcschwader >> mot handelssjöfarten . Denna 
eskader opererade under vint e rn 19:19-40 huvudsakl,igcn mo t 

l'arlygsmål i Nordsjön. Flera fartyg sänkles undee denna tids
period, men någon större flygoffensiv riktad mot handelssjii
l'arl en vidmakthölls icke. l novt•mhcr uppgav tyskarna, all dc 
i Nordsjön siinkt tv:'l h:mdclsfarlyg med flygtorped, vilke t !or

dc varit första gången detta vapen kommit tll användning un
der kPig. Den !) januari l 940 sänkles det första handelsfa r lY
get med bomber. Stor aklivilel utvecklades under det skärpl <l 
minkriget, vilket delvis förklarar den relativt blygsamma in

sa tsen mol sjöfarten i övrig!. 
I sa mband med elen tyska offensiven på Yiislfronlen· va

ren 1940 inlensif,ierades det tyska flygets insatser mot sjii
farten. Det var huvudsakligen Iransporterna över Kanalen, 
som anföllos och i anslutning härtill kanalhamnarna. I dessa 
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anfall insalles förutom Acllergeschwader även andra och tredje 
luftflo ttorna. De tyska anfallen voro mycket kraftiga och 
lyckades tämligen effek tivt stoppa .sjöfar ten på de franska ka 
nalhamna rna. IJnclanLag måste dock göras för perioclcr med 
dåligt väder som L ex vid Dun,kcrquc. Tyskarna uppge, att de 
under denna flygoffcns,iv sänkte 40 allierade transpOTtfartyg 
o'l11 tillsaminans 300,000 ton och skadade ell mycket stort an
tal. Bidragande o'r:sak till det goda resultatet var tyskarnas 
överlägsenhet i luften, hamnarnas och far lygens dåliga lv

beväpning och säkerl igen också den i hamnarna rådande vil
lervallan. 

Uneler s laget om England höslen 1940, synes den tyska 
planen gått ul på, att genom anfall på konvojer och hamnar 
locka del brittiska flygvapnet Lill strid. Omfattande skade

görelse ås tadkoms och många fartyg sänktes eller skadades. l 
de värst utsalla hamnarna utefter kanal- och NOI'clsjökustcn 
lamslogs sjöfarlen under flera dagar i s träck , men de upp

komna ska dorna stodo ändå inte i rimlig propOTiion till in
satsen. Så snart offen~ iven m inskade i intensit-et, kom sjö
farten i gång !1ills en förnyad skärpnin,g åter för kort tid 
tvingade J' a r l y gen till overks:unt slill a ligganclc . 

Vintermånaderna 1941 medförde en betydelsefull föränd
ring i den tyska flygkrigföringen. Anfa llen mot den brittiska 
hernoTten upphörde, och i stället koncentrerades anfallen mol 
sjöfarten. 

Under det fö,rsta halvåret 1941 sänkte det tyska flygvap
net enli gt » Wchrmachtberichte >> 267 fartyg och uneler del 

andra h alvåret 160. Della representerar den starkaste offcn
~ivper iodcn men åsk[tdliggör också nedgången i den tyska orf
lensivk raftcn. 1942 f.01·tsatte tillbakagången . Anfallen mot 
den britti ~ka .s jöfarten ägde rum m ed nlll större mellanrum 

?ch med all! mindre styrkor. Från att ha haft tre bombflottor 
; aktion våren 1!)41 användes under 1942 till att börja med en 
Ufflotta och sedermera enelast ett par eskadmr. Nedo·ånl.!cn 

fo "' u 
rtsattc ytterligare under 1!)4~~ och anfall mot sjöfarlen i Ka-

l1alen och Nordsjön äg,de enelast rum vid enstaka tillfällen . 
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Under år 1944 har den tyska f lyginsatsen handelskrige t 

nästan upphört. 
Vid krigets början använde tyskarna huvudsakligen stör t

bombanfall mot handelsfartygen och i viss utsträckning äve11 

torpedanfall. Erfarenheterna under den första krigsvintern 
visade emeJlcrtid alt anfall från lägsta höjd gav bättre resul
tat, varför övergång till denna anfallsmetod genomfördes. 
I-IandebJarlygens lv-beväpning medförde icke någo11 förän cl. 
ring i anfalblaklikcn, men flygplanen förs~tgos med grövre 
och flera automatvapen, och dessa användes under anfallen 
för att hålla nere lv-betjäningarna på handelsfartygen. E tt 
försiktigare uppiTädandc med bi:iltre utnyttjande av skyddan
dc moln blev också i viss m~m en följd av den starkare ma i
verkan från luftvärnels sida. All spaning har sannolikt Hl

förts som väpnad spaning. 
Anfallen insattes i regel av enstaka flygplan eller smärr2 

förband, sedan spaningsplan inrapporterat Higet av fientl ig:< 
fartyg eller konvojer. Vintern 1940-41 insattes även stö rre 
förband mot konvojernn, m·en efter det tysk-ryska krigets Hl
brott skedde en återgång lill dc smärre förbanden. Den allt 
starkare motverkan från brittiskt jaktflyg och lv tvingade 
först tyskarna att eskortera bombflygel med jaktplan och se
dermera till att i stor utslriickning avstå från dageranfall och 
att övergå bU nattanfalL Detta ägde rum under senare dc
len a y år 1941, men britternas förnämliga ekora dioanlägg
ningar (EH) rapporterade som regel dc tyska förbanden i s:1 
god lid, att starkt jakt:skydd hann tillkallas, och dc tysl' n 
framgångarna begri.insades härigenom stark t. För al t i mi
gen mån komma till riilla med dc stora förlus terna, m~cts lc 

tyskarna övcrg~1 lill alt använda snabba bombjaktplan yid 

anfallen mot ~.jöfarten. Detta skedde under [n· 1942 och m ed
förde i v:iss m~m önskat resultat. Under nattanfallen bel ystes 
konvojerna av fall-ljus av särskilt avdelade plan, varpå övriga 
flygplan fällde bomber. Samverkan Jnecl torpedhålar (tb) äg
de också rum med gott resultat. Metoden tilli:impudes förs1;1 

gången i Kanalen uneler augusti 1nånad _ Hl ~2 . En konvoj' Jo-
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1,aliserades med ER. F lygplan fällde falljus och th sänkte 

11 fartyg av konvojens 12. Den tyska lanfallskraften var 
dock redan nu så svag, att anfallen icke i större on1.fattning 
försvåra de den brittiska sjöfarten. 

Vid anfallen synas minbomber från 25-500 kg. vikt hu
vudsakligen ha använts, men även brandbomber användes pc
riGdvis i stor utsträckning. 53 cn1 torpeder ha använts under 
hela kriget, men i början torde även en del äldre 45 cm tor
peder h a förbrukats. Det sista krig.såret har flygplan med 
automatkanoner anviints. 

2. Allierndc anj'all. 

Det fanns i S torbri lannien en särskild del a v H.oyal Air 
Force (H.AF), Coaslal Command (CC), som avdelats för skydd 
av kuster och egen sjöfart och till anfall mot fienllig sjöfart. 
Hösten 1939 och vintern 1940 ägnade sig CC huvudsakligen 
åt spaning och skydd av egen sjöfart. Enslaka anfall mot 
fientliga hamnar och sjöfarlen uteHer tyska Nordsjökusten 
utfördes också. Under vinteTmånadcrna sjönk flygets insatser 
mot handcls.sj:öfartcn, men i samband med det tyska Norge
företaget ökades aktiviteten. Flygplan ur CC -och från en del 
hangarfartyg insattes mot dc tyska transporterna till Norge, 
och ett fle rtal transportfartyg sänktes och många skadade~ . 

De tyska konvojerna voro dock som regel små och väl skydda
de även från luften, och något allvarligare avbräck kunde 
inte britlerna tillfoga dem. 

Under den tyska offensiven på västfronten tvingades brit
terna till huvudsakEgen defensiv krigföring i luften, och CC 
logs till stor del i anspråk för eget .skydd, varför anfallen p[t 
den tyska kusttrafiken åter minskade i antal. Sedan slrider
~l a i Frankrike slu tat och slaget om England tagit sin början, 
Insattes CC tillsammans med övriga tillgängliga brittiska flyg
styrkor mot det i dc franska hamnarna samlade invasions
tonnaget. Aven transporterna till dessa hamnar utsattes för 
kl'aftiga anfall. Britterna lyckades i mycket stor utsträck-
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ning sä nka och skada invasionsfartygen. Detta möjliggjordes 

dels genom att h a mnarna till en del förstörts under elen hrit: 

lisk-fr:mska reträtten, och dels genom den enorma trafikhe. 

las tning, so m de jämförelsevis små och fåtaliga hamnarna ut. 

sattes för. 
I hörjan av år 1941 förslärktes CC m ed en del av Bom ber 

Command, och anfallen mot den tyska handelssjöfarten in. 

tensifierad es. Allt fler och fle r tyska fartyg sänktes, och un. 

der juni och juli 1941 uppge britterna att de sänkte 300,000 

lo n Lyskt tonnage i Nordsjön. Därvid medräknades ej, vad 

som sänkts under fl era r a:ider mot av tyskarna besatta h mn. 

nar. Under en raid mot Rotterdam den 16 juli sänktes t ex 

2 och sn Lles 11 fartyg i brand. 

RAF insa tser mot sjöfarten stegrades oavbrutet. Tyngd. 

punktsomr{tdet var i fö'rsta hand den holländska och tys ka 

);ordsjökusten, m en även i Kanalen och utanför Norges syd

västkust övervakades farvattnen dagligen. Anfall mot d en 

l y~;ka sjöfarlen insattes från den norska kusten och h ela vä

gen ned till spanska gränsen. Anfallen äga nu run1. un eler 

a lla tider p å dygnet när väderleken medgiver det. Månl jusa 

nätter användas med förkärlek .för i större skala upplagda 

anfall, m en även under nätter utan månsken äga operationer 

rum. Dessa anfall uppges utan undantag äga rum från läg

~; ta höjd sedan fal"ly,gcn bclysLs av falljus. Vissa skildringar 

nämna ingenting om falljusbelysning., och det är möjli gt att 

de EH ulru~tade flygpla.ncn kunna fälla bomberna utan be· 

lysning. 
Britterna tillämpade i början liksom tyskarna störtbomb

fällning mol fartyg, men redan 'i början av å r 1940 övergingo 

de a lltmera till låganfall, så kallade »masthigh-attacks », när 

inte molnigheten medgav skyddad inflygning. 

Hösten 1941 började Bristol Beaufighters beväpnad e med 

4 20 mm au tomatkanoner och 6 kulspruto r nit användas i han· 

delskriget. Särskilt de tyska lv-trålarna ledo stora förl u-;ter, 

och genom att effektivt engagera dessa h jälp te jak tp Janril 

fram bombplanen L<ill fördelaktiga fällningslä g:· n F n lll 'f; ' n 
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flrna ledde till att även Hurricanes och Spitfircs började an

vändas. Vissa typer av dessa jaktplan försågos med bomber. 

Vid årsskiftet 1941- 1942 uppgav britterna att Fighter Com

mand sänkt 21 tyska handelsfartyg. 

1942 skärptes kampen ytterligare. Britterna sa tte in allt 

större förband i handelskl'igföringen, och tyskarna tvingades 

härigenom att skydda sina konvojer på ett effektivare sätt. 

Massraider mot hamnarna följde, och temporärt lyckades det 

de am emdc att lamslå s jöfarten på de tyska storhamnarna. 

Genom elen s tora omfattningen av de allierades ra·ider, .slogos 

dock de tyska h amnarna ut för veckor, medan dc brittiska 

hamnarna endast slagits ut f"ör några dagar i sänder. 

Viid anfallen mot hamnarna började redan 1941 fynno 

to·riga bombplan vid ens taka tillfällen användas. Under 19-!2 

och 1943 bogagnades d essa plan i allt .s törre utstri:ickniu.g, och 

från är 1943 h a enelast vid ett fåtal dagTaider snabba tvt'tmo

toriga Mosquitos använts. Den allierade överlägsenheten i 

luf ten tvingade under fö,I-utnämnda år tyskarna att Yidtaga 

de m est omfattande skyddsåtgärder. Trots det starka aHiera

de flygtrycket lyckades det dock fö·r tyskarna alt hålla sin 

kusttrafik igång utan all tför sto,ra förluster. Sedan jaktskyd

det under år 1944 måst minskas, har situationen för den tvskn_ 

sjöfarten utefter Nordsjökusten blivit mvcket svår. " 

De av britterna i handelskrigföringen mest använda bomb

typerna överensstämma i stort med motsvarande tyska. De 

mot hamnarna använda extratunga bomberna behandlas ;icke 

här. 45 cm torpeder användas i stor utsträckning åren 1939 

~194 1 , m en däref'l,er ha sannolikt endast 53 cm torpeder an

vants. Britterna ha utnyttjat flygtorpeden i handclskri"ct i 
t.. b 

8 orre utsträckning än iyskarna. De av flygplanen anvi:lnda 

automatkanonerna ha sedan år 1943 varit av stoTlekar upp 
lill 75 mm. · 

D. Övemottenstridskrafter. 

Sedan tyskarna uneler sommaren 1940 etablerat sig i dc 

holländska och belg,iska NOI"dsjö- och de franska kanalham

'I'idslcrift i S jöväsendet. 
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narna, medgav denna framskjutna och fördelaktiga basering 
angrepp på den brittiska sjöfarten n1:ed lätta övervattenstrids. 
krafter. Huvudsakligen tb ha använts, men vid enstaka tilL 
fällen ha även kustjagare och jagare deltagit i striderna. Den 
begränsade tillgången på dessa större fartyg har dock m ed. 
fört, att de som regel endast använts till skydd av egna vik. 
tigare konvojer. 

De tyska tb-anfallen visade sig vara ·effektiva, och den 
brittiska sjöfarten tillfogades ansenliga farlygsförluster. Den 
närmaste följden blev, att de större och värdefullare fartygen 
destinerade till ostkusten dirigerades den längre vägen r unt 
Skoltland. På grund härav och de under hösten och vintern 
rådande dåliga väderleksförhållandena sjönko anfallen kraf
tigt i antal. 

När tyskama våren 1941 med betydligt starkare krafler 
skulle intensifiera krigföringen mot Nordsjö- och kanaltrafi
ken, hade britterna till konvojernas skydd skaffat motorka-
110nbåtar. Åren 1941-1942 utkämpades ett mycket stort an
t:,tl strider. Taktiken ändrades på båda sidor oupphörligt, 
men härigenom lyckades man någon gång ernå goda resultat, 
som t ex vid det tidigare relaterade anfallet av flyg och Lb. 

År 1943 kunde brittema avse så starkt skydd för sina 
konvojer, att de tyska tb ytterst sällan lyckades komma till 
skott mot m1got handelsfartyg. Så uppger t ex vVehrmacht
berichte för tiden aug.- dec. 1943 icke något handelsfartyg 
sänkt av tb. 

Brilterna begagnade sig liksom tyskarna i stor utsträck
ning av lb vid anfallen på de tyska konvojerna. Jagare ncb 
t o m kryssare användes också fast i mera begränsad onrfa tt· 
ning. Britlerna crhöllo vid sina anfall god hjälp av de rap· 
porter och underrättelser beträufande de tyska konvojernas 
storlek, skydd och avgångstider, som regelbundet erhöllos från 
de ockuperade länderna. De ha därför 1i stor utsträckning 
kunnat avpassa de /anfallande förbaneliens styrka efter det 
skydd, som de tyska konvojerna haft. 
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De allierades insats av fartyg var betydande under år 

1g43 och har säkerligen utökats ytterligare under innevaran
de år. Detta till trots ha tyskarna nödtorftigt kunnat hålla 
trafiken igång ända in i det sista. En rapport omtalar att av 
två konvojer, som i augusti 1944 voro på väg till de Norman
diska öarna, sänktes den ena av allierade kryssare och ja
gare medan den andra oskadd anlände till destinationsorten. 
J{onvojema måste alltså ha passerat utanför det allierade bro
huvudet och korsat den starka tillförseltrafik, som här var 

rådande. 

Med tillgängligt materiel kan man för närvarande svårli
gen skaffa sig en överblick över de olika sorters taktik, som 
använts av tb och andra lättare fartyg, men några av de van
ligaste sätten kunna dock relateras. 

a) Att stillaliggande invänta konvojen. Härvid begag
nas onJJ erforderligt marschmotorerna för att med långsam 
fart undvika bevakningsfartygen. Efter skott reträtt under 
hög:sta fart, sicksackning och dimbildning, om belyst av fient
liga strålkastare. 

b) Tång eller grenanfall med samtidig inrusning från 
flera h åll. Härvid kunna vissa fartyg vara avdelade för att 
draga uppn1ärksamheten på sig och därigenom underlätta 
andras anfall. 

. c) Inrusning med högsta fart från akterliga bäringar. 
Detta sätt begagnades, när britterna genom kraftiga skärmar 
av bevakningsfartyg hindrade tb från att vänta i konvojens 
väg, medan bevakll'ingen i kön var sämre. De flesta beva'k
~ingsfartygen måste rusa genom konvojen, föir att komma 
at de anfallande. 

d) Samverkan med flygstridskrafter. 

e) Samverkan med jagare och kryssare. Detta anfalls
sätt är använt av britterna, men de nännarc detaljerna äro 
ej kända. 

. Ett intressant förhållande är att tb uppträtt mycket rc
spetklös mot jagare, men ändå lyckals undkomma. Mkb 
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synas vara tb värsta fiende, men även ntsvp och bevärade tr[t. 

lare ha i kampen mot tb ernått goda resultat enlig t de t yska 

rapporterna. Under dagen är även jaktflyg mycket far ligt 

för tb. 

Tb ha endast opererat under eller i anslutning till m ör. 

ker och fördelaktiga väderleksförhållanden. Vädrets stora in. 

flytande belyses i en tysk propaganclaartikel, där det skildras 

hur glad en tb-besättning blev, för att efter veckolångt n öd. 

tvunget stillaliggande, vädret åter medgav anfallsföretag. 

Under den aUieracle invasionen insattes de tyska tb-fii r

banden i desperata anfall mot de allierade transporterna. 

Ganska betydande framgångar vunnos i början, men n1'otåt

gärderna voro så starka och förlusterna av ili så höga, a tt 

anfallskraften .snabbt sinade. Något större inflytande på {)pe

rationernas gång utövade icke dessa anfall. 

E. Kustartilleri. 

Såväl de t tyska som det brittiska kustartiller,iet vid Do

ver Strait har anv~ints mot sjöfarten. I början var denna 

beskjutning av relativt stor omfattning, men ganska snart 

fann man på båda sidor, att resultaten icke mot~,.varade in

satserna. Orsakerna härtill voro dels de stora avstånden och 

dels motå tgärderna. Dimbildning begagnades för att försY~n·a 

nedslagsobservationerna, och vikLLgare konvojer passerade sun

det natte tid. På brittisk sida övergick man dock redan Hl41 

till att låta konvojerna passera under dager. Hotet från dc 

tyska kustbatterierna bedömdes vara mindre än hotet från tb. 

Tyskarna ha däremot utnyttjat nätterna mer och mer, och 

från 1943 torde knappast någon tysk konvoj ha passerat sun

det under dager. Orsaken härtill synes dock mera vara risken 

fö·r flyganfall och Jii lta brittiska sjöstridskrafter än -risken för 

artilleribeskjutning från kustbatterierna. 

Båda sidor säga sig ha tillfogat elen fienUiga sjöfarten 

förluster genom beskjutningen, men resultaten äro icke k än da· 
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F. Fartyg, konvojer och deras skyclcl. 

England. 

Den stora bristen på eskortfartyg sökte man 1939 i Stor

britannien avhjiilpa .genom att bestycka vissa handelsfartyg 

och trålare. Det dröjde dock nrtgon tid, 'innan något större 

antal färdigställts. Till följdi hämv kunde uteJter kusterna 

endast fartyg med krigsviktiga och dyrbara Jaster skyeldas i 

kmwojer. Under krigels .g[mg förbättrades så småningom till

gången på eskorlfm'lyg och konvojernas skydd kunde på el t 

bättre sätt tillgodoses. Hur fartygen framg,ingo och ungefär

liga antalet konvojerande fartyg och flygplan framgå av ne

danstående tabell. 

Enskilt eller konvoj 

1939 Viktigare fartyg i konvoj , övriga 
ensamma .............. . ................. . .. . 

1940 Konvojer efter utsatta kuststräckor. 
Många ftg dock ensamma .. ... .... 

1941 Konvojer runt hela kusten. Starkt 
bestyckade fartyg ibland ensamma 

1942 

1943 

1944 l 

Antal konvojerande 

Ftg l Fpl 

1--2 O-l 

1- 3 1-2 

3- 5 2-3 
6 --19 3- 4 

Mer än 8 Mer än G 

Mer än 8 Mer än 6 

Utefter särskilt utsatta kuststräckor, t ex Dover Strait, 

och för viktigare konvojer kund e dock betydligt s tarkare skydd 
användas. 

Konvojfartygen ha varit motorkanonbå ta r (m kb), hjälp 

kanonbåtar (lv-trålare), korvetter, fregatter, jagare och i vissa 

fall även kryssare. Kryssare användes hl a 1940 i Kanalen 

efter Frank11ikes sammanbrott. 

Konvojerande fpl voro de första åren av mycket varie
l'ande typer, mestadels civilflygplan. Fr~m 1941 i allm.änhet 

de vanligaste i Coaslal och Fighter Command förekommande 



- 118-

typenut och n~tgon helikopter. Under fu· HJ42 ökades an. 
Yändningen av helikopter , och små luftskepp s k Blimps hö r. 
jade också användas . Dc senares s tora uthållighet och fö r. 
måga alt avpassa sin fart cfler konvojens, gör dem särskilt 
Himpade för spaning och även fö·r anfall mot ub~Har. 

Handelsfartygen beslyckades i förs ta hand med flack. 
bnneadilleri mot ubåtar, men redan hösten 1939 började dc 
första fartygen bestyckas med ]v-ar tilleri. Så småningom ha 
alla fartyg bestyckats med lv-artilleri av 13, 20 eller 40 m n1 
kaliber. Antalet ;pjäser per fartyg varierar·, mycket slarkt 
med storleken, men en vanlig beväpning är l 40 mm akan 
på backen , 2 20 mm akan på bryggvingarna och l 20 eller 
-:10 mm akan akterut. Sjunkbomber ha icke iakllagits pa 
handelsfartyg men väl dimbildare. Artilleriet betjänas av ett 
ffttal förhandsmän från flottan med biträde av besättninge n. 

I krigets början försågas vissa handelsfartyg med spii rr. 
ballonger till skydd mot störtbombanfalL S[t småningom öve r
gick man emellertid till alt förse de eskorterande lv-trål arna 
med spi:irTballonger. Dessa lv-Lrålare utplacerades runt k on
vojerna och användes även i hamnarna, där de hela dagarna 
gingo fram och tillbaka. Störrc handelsfar tyg utrustades i 
s läl1et med 1-2 s k japanska drakar. Dc stiga till ci rka 
2- 300 melers höjd och bedömas vara effektiva men svårhan
terliga. Även neutrala handelsfartyg förses n1-ed dessa dra
kar. Sedan fpl på vingarna försetts med knivar mot sp iin
ballonger och drakar, ha dessas effektivitet nedgått. p,\ 
masterna har i viss utsträckning monterats rakethållare fiir 
rakeler med propellcrsnärjarc. Sedan raketen nått viss hö jd 
ulvecldas en fallskärm m ed hängande wire och locl. De be
dömas av neutrala observatörer vara relativt effek~lva. 

Handelsfartygen gråmålades hell, men maskeringsm<'Hni ng 
har icke förekommit. Splitterskyeld av timm.cr och snnd
säckar e1ler tegel ha uppbyggts kring alla styr- och n aYigc
ringshytter. Till skydd mot brandbmnber och akaneld ~~n· 
vände britterna på ammml'itionsfartyg cirka 3- 5 dm sand 
över däck och luckor. Detta skydd bedömdes vara myårl 
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effektivt. Inga na vigaloriska ledare sattes ombord på farty
gen, m en i vissa kontrollhamnar crhöllos ikur.sanvisningar. 
:För fartyg i konvoj funnas särskilda beslämmelser för spl'icl-
11ing vid anfall. Sicksackning användes till åT 1942, 1nen 
därefter ha fartyg en i konvojerna icke sicksackat annat än 
under anfall. 

Radiotysluad är anbefalld för alla handelsfartyg. 
Under mörker får en svagt lysande akterlanterna an

vändas, och under tjocka användes släpboj. 
Konvojerna framgå på %'- 4' avstånd från kusten. En

samma far tyg uppmanas att om möjl igt framgå, där vatten
djupet under s liger 20 meter. 

Avfall får icke kastas överbord tmder dager utan först 
näT det blir mörkt. lJncler nattens senare del far heller in,.eno 
ting kastas. Rökbildning skall om möjligt undvikas, och far-
tyg som bildar mycket TÖk kunna uteslutas ur konvojen. 

Tyskland. 

Konvojer började av tyskarna användas sedan de erövrat 
de franska kanalhmnnarna. Till de holländska hanmarna och 
Emden började konvojerna 19-11, och till Bremen 1942. Kon
vojerna ha mestadels vari t sm[t. 

UngefärNgt antal fartyg och flygplan i Kordsjökonvojerna 
framgår a v Iwclan s l å ende tabell. 

1940-42 ··· ····· ···· ········ ···· ··· 
1943 

········· ··· ····· ············· 
1944 

········· ·· · ·· ··· ·· ···· ··· ······ 

Antal ftg i 
konvojen 

Upp till 12 

8 

4 

Antal konvojerande 

Ftg Fp! 

4-6 0- 2 

8 4-8 

8 4--8 

Konvojfartygen ha varit m.kb, hjälpkanonb:Har (lv-trå
~are), minsvepare, torpedbåtar och jagare. Torpedb~itar och 
Jagare h a endast ingått i de viktigare kanalkonvojerna. 
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Konvojerande flygplan användes före 

undanlagsfall för andra än kanalkonvojer. 

plan av gängse typer använts. 

år 1943 endast i 
Därefter ha jak t. 

Störrc handelsfartyg äro b es tyckade m ed lv-artilleri av 

40 eller 20 mm kaliber. Ivlindre handelsfartyg erhålla under 

förflyttningarna 1- 2 20 mm akan. Antal och uppställning av 

lv-pjäserna överensstämmer i stort m ed d et i StorhritauJLien 

vanliga. Artilleriet betjänas av personal fr ån flo ttan. De 

egna besättningarna biträda i l i ten uts träckning. 

1942 började dc tyska hanuelsfartygen förses m ed spiirr. 

ballonger. Spärrballongerna äro numer a fästa de till fartygen 

med tre s tycken vajrar till skillnad från det brittiska sys te

met m ed 1- 2 vajrar. Spärrballongerna skötas av fyra slye

ken bal1ongskötarc. Särskilda ballongfartyg finn as icke. H.a

k etkastar c, som ka'- La upp en fallskärm m ed 200 m lång pia

notråd och lod eller .spr ängladdningar, förekomuta allmiint. 

Splitterskydd finnas på alla bryggor. Skydd mot brand

bomber användes i ringa utsträckning. En observatör u ppger 

dock att han sett galsten på däck på ett handelsfartyg an tag

bgen avse tt som skydd mot brandbomber och akaneld. 

P å varje f'artyg ombordsäUcs före avgången från h a mn 

en navigatorisk ledare och en signalman. Den n uvigaloriske 

ledaren ger kursam,isningar. Kursändtingar äga delvis rum 

efter pejlingar j'rån land, varvid möjligen ER användes. Om 

anfall insättes mot konvojen ~i ro fartygen skyldiga att halla 

sin pla ts . Dc få icke ulföra spridning och undanmanöver en

dast på den naviga loriska Jedat·ens order. 

lVIinsvepning iiger alllid rum framfö t· konvojerna och i 

spetsen går vanligen en spärrbrylarc. Sedan slutet på år 1943 

framgå konvojerna enadst under nätterna. Ptl dagarna J igg~ 

!le stilla på särskilda starkt lv-skyddade ankarplatser. Et t in

tressant förhållande är, alt dc tyska konvojerna aldrig g[l ti JI 

sjöss under dåligt väder. Dc kunna bli liggande flera d agar 

på väntankarplatserna i viiutan på b ä tlrc väder. Mycket van

ligt är att bärgningsfartyg medfölja k onvojerna. De ha m angJ 

g:"mgcr lyckats föra skadade fartyg i hamn. 
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I vissa hamnar och vid passage aY Kielkanalen m ås te far

lygen ha två vajrar dragna under fartyget. Med hjälp av dessa 

kunna grova brokar .sedan manas under fartyget, om det ska

das eller h ar sjunkit och behöver lyftas . 

Radiotys tnad är anbefalld. Under mörker får en svag 

akterlanterna användas och i nödfall få sidoljusen tänd as för 

kortare tidsmoment Inga släpbojar användas. 

Beträffande rök och avfall är disciplin en mindre god. 

G. Åtgärder hanmor och utej"ter kusterna . 

England. 

ER-anläggningar ha med s lörsta säkerhet funnit s utefter 

de' brittiska kusterna ända sedan år 1940. Antagligen fmmos 

de n~dan vid krigsutbrottet. Anläggningarna kompletteras av 

ER på utanför kusten patrullerande bevakningsfartyg. Dessa 

fartyg voro dock omtyckta mål för d et tyska bombflyget, och 

de ha förorsakals mycket betydande förluster. 

Sedan år 1941 finnes utanför den brittiska ostkusten stora 

uppbyggda plattformar med l v för sjöfartsskydd. ~ Det före

ligger inga uppgifter b eträffande deras ER-utrustning, men 

det är antagligt, att de i viss m ån ersatt b evakningsfartygen . 

I anslutning t<ill pluttformarna finnas sannolikt också hotten-
11ydrofonstationer. 

Förutom det på pJaLtformarna befintliga luftvärne t, .som 

är av 40 mm eller ,grövre kaliber, finnes Jv i mycket stor ut

sträckning gruppe rat utefler kusten. Endast i undantagsfall, 

>om t ex vid Beachy R ead, k an dock sjöfarten -draga nå«on 

större nylta av detta lv. Spärranordningar finnas ulant:orför 
alla hamnar. 

I h amnarna är såväl när- SOITl fjärrluftvärn grupperat i 

anslutning till dockorna. Särskilt slussarna ät·o starkt försva

rade. Äldre artillerifartyg ha i stor utsträckning ombyggts till 

~:-fartyg och förlagts i vissa hamnar. Spärrballonger finnas 

Ikaledes i stort antal i dockområd ena. Maskeringsmålning 
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förekommer i mindre utsträckning. Det är huvudsakligen olje. 
cisterner o dyl som. maskeringsmålas . Dimbildning användes 
icke i hamnarna. 

Under nattarbete användas särskilda strutreflektorer för 
belysU'ing av lastluckorna. Allt gods fm·slas bort från dockor. 
na så fort som möjligt, och i vissa fall sker lossningen direkt 
i bilar. Långa karavaner kunna s lå och vänta. 

Viss del av besä ttningen skall allbicl finnas ombord och 
fartygen äro skyldiga alt vara manöverklara. Särskilda brand. 
kårer (Amcilary Fire Squacls) med mo torsprutor finnas alltill 
klara för utryckning . Denna personal består huvudsakligen 
av hantverkare, kontorister och afärsanställda, som göra 
tjäns t upp lill 3-4 nätter i veckan .. 

Tyskland . 

Bottenhydrofonstationer och ER-anläggningar funnos un
der den tyska ockupationen efter hela den nordeuropeiska 
kus ten. Bevakningsfartyg ha använts i begränsad omfattn ing, 
men beträffande deras ER-utrustning fördigga inga uppgifter. 

Spärranordningar finnas utanför alla hamnar. Intressant 
~ir att tyskm·na i vissa fall ha torpednät även inne i dockorna. 

Fjärrlv är huvudsakhgen grupperat i hamnarnas p eriferi 
och utefter floderna. När-lv finnes p å och i närheten av ka
jerna. F1·ån slutet av år 1942 användas spärrballonger , som 
placeras i spärrar ulanför dc egentliga hamnområdena. Dinl
bildaraggregat finnas uppsatta på kort avstånd från varandrfl . 
Dc utveckla en mycket intensiv dimma, som döljer hela h amn· 
områdena. Höga skorstenar och dylikt sticka upp ur cli111· 
m.an och d ess värde ifrågasåttes starkt. Fartygen ha in bi ll 
år 1944 förlagts som. vanligt i hamnarna, men uneler detta år 
ha de ofta :t1örlagts till väntplatser i floderna , för att fartygs
anhopning i hamnurna skulle kunna undvikap. 

Maskeringsnät och maskeringsmålning användes 
utslräckl1'ing och goda effekter erhålles i allmänhet. 
områden kunna vara täckta av fasta maskeringsnät. 

i stor 

s w ra 
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strutreflektorer användas vid nattarbete och lasterna bort
transporteras om möjligt omedelbart från hamnområ:dena. 

Fartygens beredskap har reglerats av lokala myndigheter 
och i många fall ha dessa icke varit sina uppgifter vuxna. He
Ja besättningarna ha t ex med undantag för någon vaktman 
tillåtits gå 'i land och någon viss beredskap har ej anbefallts. 
1 andra hamnar ha beredskapsbestämmelserna varit p erfekta. 
Särskilda för hamnarna organiserade brandkårer finnas en
{]ast i undanlagsfall och äro då som r egel otillräckliga. 

H. Sammanfattande slutord. 

Dc i föreliggande arbete lämnade uppgifterna äro hll en 
viss del grundade på iakttagelser och uttalanden av civila ob
servatörer, varför kanske i viss n1ån deras militära korrekt
het kan ifrågasättas. Så vitt det varit möjligt, ha dock osäkra 
uppgift er uteslutits. 

De ur anfallstaktisk synpunkt värdefulla erfarenheterna 
äro svåra att utpeka. Det är värdefullt att känna till de o-li
ka sorters taktik som använts, men det kan vara farligt att 
använda dem, ly en skicklig fiende har säkert studerat och 
gjort sig beredd att möta sådana anfall. Den enda bärande 
erfarenheten är därför den gamla sanningen, att taktiken stän
digt m åste förnyas. 

Ur sk yddstaktisk synpunkt finnes mycket av intresse och 
rärde att taga vara på. Beträffande verksamheten till sjöss 
kan h elikopterns och motorkanonbåtens användning i konvoj
skyddet påpekas, liksom det tyska systemet att låta bärgnings
fartyg m edfölja konvojerna. 

P å handelsfartygen synes ett starkt lv vara erforderligt, 
och deltas nrontering bör 1i viss mån förberedas redan vid 
fartygens byggande. Kanonerna böra betjänas av ett fåtal yri:sinän med hjälp av besättningen. De brittiska åtgärderna 
or Ininskadc a v brandbombskador och akaneld och de tyska 

f• 
or unelerlätt ande av bärgning äro säkert mycket praktiska 

Och effektiva. 
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Skyddet i hamnarna h ar säkerligen varit bäst organiserat 

på brittisk sida, och betydelsen av klart formulerade och alL 

mängiltiga beredskapsbestämmelser för handelsfartygen ocl) 

hamnskyddet är uppenbar. 

E. Kekonius . 




