
1944.
107:e årgången.

Häfte N:r 3
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.Meddelande . från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 3/44. 

Ordinarie samnwntriicle elen 1 mars i944. 

Närvarande: 13 heders- och arbetande ledamöter. 

1. · Till Sällskap·ets bibliotekarie efter ledamoten Ther
maenius, vilken avsagt s.ig uppdraget, valeles ledamoten Sve
deliu s fr. o. m. den l april 1944. 

2. Valdes ledamolen Bergelin till föredragande för år 
1944 i vetenskapsgrenen navigation och sjöfart, med ledamo
ten Galm som si1ppleant. 

3. Beviljades sekreteraren och bibliotekarien ansvarsfri
het för räkenskapsåret 1943. 

4. Föredrog ledamo ten Sveclelius av ledamolen Land
~trom avgiven årsberättelse ri vetenskapsgrenen för:bindelsevä
sende. , ! \ 

Karlskrona elen 3 mars 1944. 

T·a 
t slcrift i S jöväsendet. 

T. Sahlin. · 
tjf sekreterare. 

9 
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Handelskriget på Atlanten 1943. 

A. Äterblick på lwndelskriget 1942. 

Handelskriget 1942 m edförde rekDrdprcstalioncr av de 

tyska ubåtarna. Två gånger kunde det tyska överkomma ndo t 

rapportera månaelssänkningar på över 1,000,000 BRT. :\[c

dclsiffran pr månad för 1942 utgjorde 721,000 BRT och to

talsiffran för året 8,650,300 ERT. 
Ordföranden i amerikanska sjöfartskommissionen m eddc

lade i januari 1943, att de amerikanska skeppsvarven under 

1942 ~)yggt 746 fartyg om! 5,400,000 BRT. i Engelska uy

byggnads- dlcr sänkningssiffror publicerades icke. 

Det s. k . Trumanutskottet i amerikanska senaten , ett 

specialutskoll , som tillsatts för att undersöka olika pro<luk

tionsproblcm under kriget , fastslog i en den 21 april l \J.J;) 

framlagd rapport, alt omkring 8,000,000 BRT sänkts för clc 

allierade uneler 1942, >> eller m er än hela det i USA och Stor· 

britannicn under 1942 byggda tonnaget». 

Föt· att klargöra läget för det totala handelskriget nwll:Jil 

axelmakterna och de allierade måste följand e observeras. 

Den tyska ,sänkningssiffran måste reduceras med en viss 

»Överskattningsproccnt», ung,efär 20 %. Den tyska si' nk

ningssiffran blir då 6,920,240 BRT. 
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Härtill skola fo,gas dc i talienska siffrorna, uppskattnings-

. 1 000,000 BHT och de japanska UI)pskattnin"svis 500 000 
yJS ' t> ' 

J31\1'· Axelmak ternas totala sänkningssiffra blir ·då i runt 

tal 8,500,000 ERT. 
Den amerikanska nyb_yggnadssiffran, 5,400,000 BRT, skall 

ökas med engelska, canadensiska och andra utomamerikanska 

varvs produktion, uppskattningsvis 1,000,000 BHT samt från 

neutrala förhyrt tonnage och från axelmakterna ockuperade 

länder un dkommet tonnage, uppskattningsvis u n der år e t 

500,000 BRT. 
Den totala allierade nyanskaffningen av tonnage torde 

på detta sätt k unna uppskattas t ill omkr. 6,900,000 BRT. 

Facit av 1942 års handelskrig skull e alltså varit , att axel

makterna under ;h-et sänikt ungefär 1,500,000 I3HT mer än dc 

allierade kunnat nyanskaffa. 

Truman utsko tt ets uppgift, som stämme'r ganska väl med 

bär ovan fra mkonstruerade totala sänkningssiffra, dementera

des efter 2 dagar av :uncrikanska, marinminis tern, som bl. a. för-

klarade, att T rumanutsko ttet m~ts te ha hämtat sina siffror u r 

>> en icke auk torativ, i lla informerad källa >> . Det synes ·egen

domligt, om ett av senalen tillsalt utskott sk uHe bchö!va till 

gripa så dåli ga informationsk ällor. För att förhindra att olika 

representanter för marinen, politiken, industrin och handels 

sjöfarten skulle publicera olika uttalanden om handelskriget 

och tonnageläget, bestämdes i juni månad , alt alla kommu

nikeer i d essa spörsmål skulle publieeras i form a v gemen

samma d ekl arationer den lO i varje månad. 

B. De tyska ubåtarnas operationsområden 1943. 

De tyska ubåtarna ha under år 1943 utsträckt sitt opc

;ationsom råclc till dc sydligaste delarna av Sydatlantcn. An

k.all ha icke endast företagits mot konvojer utanfö.r Brasiliens 

Ust, Utan även i området ost och väst Godahoppsuddcn . I 

1:lch llled a tt motståndet hårdnat på Allantcn, har man räknat 
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med att Hillare kunna anfalla sjöfart i dessa områden, di t <le 
allierade icke kunnat sända så s tarka konvojstyrkor SOlll Pa 
Atlanten. 

U tmed USA:s ostkust och i Västindien har ubå tsin ~a lse11 
så gott som helt försvunnit sedan ordentligt konvoj s.ys te111 
införts där. 

I Medelhavet ha tyska ubåtar anfallit konvojerna ml~n på 
grund av det starka skyddet, icke minst av flygstridsk ra fter, 
och det genomskinliga vattnet ha ubåtarna här svårt att kon1. 

ma till anfall. Endast i samband med dc allierade landstig. 
ningsopcrationerna ha några s törre sänkningsresultat upp. 
n å tts. 

Framgångarna från 1942 ha icke uppr·epats i år på 1\orra 
IshaYStoulen. Detta kan ha sin grund i att de allierade efter 
förcg[tendc års förlusler minskat konvojfrekvensen därsl itdes 
Jncn ii.vcn i alt frekvensen minskats, sedan Medelhavel öpp
n ats och en hältre väg där öppnats. för konvojerna till Sovjet. 

På grund av den minskade konvojintensiteten synes an
talet fr[m nordnorska baser opererande ubåtar hava min ska ts. 
Sjgnifikalivt är, alt inga insatser av tyska ubåtar omniimnts 
i dc ·konvojslrider, som för•C!gingo Scharnhorts s.~inkning . 

Iluvudstridsskådcplatscn har emellertid , som tidigare un
der detta och föregående världskrig, varit .Nordatlanten . Väs
ter om denna ocean ligger »demokratiernas arsenal» och öster 
'Om oceanen skola dess produkter sä ttas in i kriget. Tran <;por· 
t ema måste ske sjöl·ecles och under dessa sjötransporter har 
ubåtarna sin största möjlighet till •insats, emedan dc vik tigaste 
transportvägarna samtidigt ~iro dc, som ligga närmas t ubå· 
tarnas basomdden. 

C. De tysl.-a ubåtarnas insatser. 

Som inledningsvis redan nämnts, var 1942 ett u r tys!; 
synpunkt gynnsamt år i sjöhandelskrigets hi storia. t 

De försTa månaderna av år 1943 syntes icke peka. 1110 

.a tt n ågon ändring i ubåtarnas insatser skulle ske. H andels· 
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:det fo'I:Lsatlc i ungefär samma takt som tidigare. Läget vid 
~1lots början och de sedermera inträffade förändringarna b errre 
;ysas ganska väl genom en del citat fr ån allierad sida. 

Den 3 januari anför lord I-Ia.nkey: »Tillinle tgörandet av 
ubåtarna borde ha varit det viktigaste arbetet i 1942 års för
beredelser för dc stora operationerna 1943. - - -. Pro
duktionen av ubåtar översliger fortfarande antalet förstörda 
ubåtar och de allierades fartygsförluster ha varit stora. Trots 
rekordproduktion av fartyg ha förlusterna uneler kriget över
stigit nybyggena m ed mer än dubbelt. » 

Den 13 januari mm in minist-er Alexander: » Uneler de se
nas te 3 ·eller 4 m ånaderna ha vi varit utsatta för mycket svå
ra anfall av ub~ttar, men vi ha tagit vår tribut av fi enden.» 

I et t tal den 11 februari underströk Churchill den fara , 
som ubåtskriget fortfarande utgjorde m en framhöll även, alt 
vissa framsteg gjorts i kriget mot ubå tarna. Vi ha här den 
första antydningen om, alt en ändring kanske var på väg. 

Allt eftersom den amerikanska skeppsbyggnadsproduktio
nen växte, avlog i någon mån oron för den rena tonnageför
sörjningcn, men förhållandet mell an antalet av dc allierade 
sänkta ubåtar och antalet av Tyskland nybyggda ubåtar ut
gjorde en källa till stark oro p å allierad s ida. Det byggeles 
fortfarande fler ubå tar än dc allierade sänkte. X ven här kan 
ett citat ha silt intresse. 

Marinminis ler Alexander den 3 mars: »Antalet ubåtar, 
som Tyskland tillverkar, är troligen större än det antal, som 
förstörts, m en skillnaden h åller på att reduceras. B e senaste 
4 månadernas r csulla t ha varit de mest uppmuntrande och i 
februari anse vi, a lt vi uppnådde dc biista resullalen hittills 
~lot ubåtarna ». Som synes förstärkt o ptimism i förhållande 
hU Churchills tal av elen 11/2. 

. Så var alltså läget vid årcls början. Dc tysk a ubåtarnas 
lUsatser i fortsättn in n· en b elysa s. bäst «en om. tabellen Över - o o 
sankningsresultatcn för året. Som vanligt har sii.nkningssiff-
ror endast publicerats från tysk sida, va1:-för någon dctaljkon-



-- 140-

1roll av uppgifterna icke är möjlig. Ej h eller kan någon lip 
delning sk·e till de olika operationsområdena. [l. 

Januari u b 408,000 BRT ; totalt 522,000 Bl~'l', 

Fc6ruari 545 ,000 5 76,800 

Mars 851,600 926,000 

April 415,000 423,000 

Maj 380,000 430,000 

Juni 107,000 l 49,000 

Juli 351,243 550,241 

Augusti l 08,500 :l77 ,000 

SeJ'>Lembcr 88,500 315,700 

Oktober 255,700 ;i01,700 

November 65,500 :so6,9oo 
December 82,500 225 ,200 

3,658,543 5,103 ,541 

Som synes höll sig l kvarlalcts sänkningar på u ngdär 

normal nivå. Summa för dessa 3 månader ulgör 1,804,GOO BHT. 
För 2. kYartalet blir summan . . . . . . 902,000 BRT 

för 3. kvartalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5±8,243 BRT och 

för 4. kvartalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403,700 BRT . 

Enligt en allierad komunike elen 10 januari i år utgjorde 

1. kvartalets sänkningar 47 %, 2. kvartalet 27 % och 3. och 4. 

kvartalels sammanlagt 26 % av hela årets sbinkningar. 

Dessa procenttal stänuna utm~il'l.;t väl med proporti on c rn ~ 

mellan de kvartalsvis sammanförda tyska upgiftcrna. \ ven· 

ledes frnmhölls alt dc tyska ub[tl:u-na 19±3 endast sänkt 40 % 
av det tonnage de sänkte 1942. Aven denna siffra stä mtner 

ganska bra om en »Övcrskattningsprocenl» av 20 % f r[lw 

räknas på årets. tyska ubåtsrapporlcr. 
l "l 

Sänkningssiffran för mars m ånad ii.r anm~irkningsvnr 

hög och härtill hidrog främst dc tyska ubåtsanfallen mot ta nl;· 

fartygskonvojerna till nordafrikanska armen. Scdan n cdg[tr 

sänkningssiffrorna till ungefär 200,000 BRT/månad. E nd:t 

stegringen infaller i juli n'lånad, tidpunklen för Sicilicni ni'W 
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siol1en. l\Icdelsiffran pr månad för år 1943 blir 325,000 BH.T ; 

för s.isla halv:'n·ct 1943 200,000 BHT. 
Vändpunklen i kriget ubåten-konvojen har som synes in

trält uneler april- maj. 
Frå n såväl a llierat som tyskt håll kommenteras detta 

faktum och en del citat kunna äv-en här ha sill intresse. 

Clwrchill den 10 maj: »Antalet ubåtar, som vi förstört i 
år, överstiger alla tidigare iffror, och dc senaste 3 måna

derna, framför allt dc senaste 3 veckorna, ha givit resultat, 

som utgör r·ekorcl. Detta är givetvis i viss grad att tillsk'riva 

det stora antal ubåtar, som operera, men det beror också på 

en m arkerad förhiiltring av ·kraften och skärpan i våra åt

gärder mot ubåtar och dc nya medel, som sUi.ndigt användas. 

Jag anser att ubå tsfaran alltjämt är den största fara vi ha att 

möla, m en jag tror i god och nykter tillförsikt, alt man inle 

bara skall parera den utan ocksft övervinna d en ». 

Alexonder den 2 juni: ><Maj månad var den bästa sedan 

krigels början (jmfr tabellen) med hänsyn till hckämpandet 

av ubå tarna. Antalet under maj förstörda fientliga ubåtar 

torde hava varit större ~in det antal ubåtar, som fio1den kun

de sälla i tjänst. Förbättringen av läget beträffande Slagct 

på Allanten avspeglas i det stigande antalet alli-erade eskort

enheter, .såväl fartyg som flygplan samt ökningen av nya 

Yapcn och skyddsmedel. - - - . Vi måste' dock ständigt 

Yara beredda på alt möla bakslag och uppleva perioder av 

svåra förluster. " 
Alexander konstalerar alltså det viktiga faktum, att an

talet förstörda ub[tlm· i maj månad, Yar större än det troli ga 

anta let nybyggda. Aven Alexander varnar för elen fara, som 

ubåtskri get dock fo-rtfarande' utgör. Hotet är ännu ej defi

nitivt avvärjt och svårigheterna ännu ej bemästrade. 

Goebbels den 5 juni: » ... Det ligger i sakens natur, alt 

s ~ridcrna om Yärldshavcn får -ett skif tande förlopp. På pe

l'lodcr av dc största framgångar följa tillbakagångsperiodcr, 

so111 sammanhänger med å ena sidan förh ållandena inom vå

ra anfallsvapen och å andra sidan fiendens försvarsvapen. 



- 142-

. . . Varje ny anfallsteknik drar inom en viss tidrymd Inecl 
sig en ny försvarsteknik och varje ny försvarsteknik blir ef_ 
ter vad erfarenheten visar anledningen till en ny anfallstek. 
nik. Detta gäller framför allt i fråga om ubåtskriget. 

Allierad deklaration elen 9 juli: 

1) I juni ha förlusterna av allierade och neutrala h an. 
delsfartyg genom anfall av ubåtar varit de lägsta sedan USA:. 
inträde i kriget . .. 

2) Antalet mål, som utsatts för anfall från fartyg och 
flygplan tillhörande de förenade nationerna, har icke varit 
så stort som tidigare (jmfr uppgiften om tyska ubåtars h em
kallande), men antalet axelubåtar, som sänkts är b etydande 
och tillfredsställande. 

3) De svåra förluster, som fiendens ubå tar lidit, visade 
sin verkan i juni, eftersom de förnämsta transatlantiska kon
vojerna praktiskt taget kunde föras i hamn ulan att ha tra
kasserats och de fientliga ubåtsanfallen mot våra fartyg före
togas i från varandra vitt skilda områden. Under tiden ut
nxttjades varje tillfälle att anfalla de fientliga ubåtar, som 
lämnade sin bas på den franska västkusten eller återvände dit 
(jmfr anfall 29/5 av amerikanska flygande fäs.tningar mot 
ubåtsbaserna i S:t Nazaire och La Palice. 12/6, 13/6, 15/6, 
24/6, 25/6, 26/6 storanfall mot ubåtsbaser, hamnar och in
dustrier) . 

Den 14- augusti offentliggjordes följande allierad dd .la
ration: 

1) Under juli uppnådde fientliga ubåtar under sina om
fattande ansträngningar ytterst obetydliga resultat i k riget 
mot de allierades fartyg. Den ständiga strömmen av förråd 
över Atlanten har fortsatt i största omfattning och sänkning
arna ha blott haft obetydlig inverkan på dc allierades krig
föring (Obs. landstigningen på Sicilien) . Troligen är juli den 
mest framgångsrika månaden, ty leveranserna ha varit stora. 
fartygsförlusterna måttliga och siffrorna för sänkta fien tl iga 
ubåtar stora. 
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2) Före invasionen av Sicilien hade en armada av krigs-
fartyg, trupptransportbåtar, förrådsfartyg och landstigningshå
ar passerat Atlanten och Medelhavet praktiskt taget utan att 

!töras av fientliga ubåtar. Mer än 2,500 fartyg deltogo i dessa 
operationer: och förlusterna uppgå endast till omkring 80,000 · 
ton dw. A andra sidan ledo dc ubå tar, som försökte stÖrrL 
dessa operationer, svåra förluster. 

3) Våra offensiva operationer mot axelns ubåtar fort 
sätta att göra framsteg på ett ytterst gynnsamt sätt i alla om
råden. Under maj, juni och juli ha vi till sjöss sänkt mer 
än 90 ubåtar, d .v. s. genomsnittligt en om dagen. 

4) 
5) 

6) Trots dessa gynnsamma framsteg i striden nwt ubå
tarna, mås.tc man komma ihåg, att fi·enden fortfarande har · 
stam reserver av färdiga och under byggnad varande ubåtar. 
Det är därför nödvändigt att förbereda en intensifiering a·v 
striden både till sjöss och på skeppsvarven samt att utnyttja 
våra fartyg så ekonomiskt som möjligt». 

Den: 10 september publicerades i Lonelon en brittisk
amerikansk översikt över ubåtskriget, vari det hette: »Augusti 
har varit en månad av nya framgångar för kampen mot ubå
tarna. Eventuellt beroende på upprustning och andra skäl , 
synes det ha vari t färre ubåtar till sjöss än de senaste m~t
naderna och fartygsförlusterna ha visat fortsatt minskning. 
Det är signifilmtivt, att fienden praktiskt taget inte gjort nå
got förs.ök att anfalla sjöfart-en i Norra Atlanten och tillfällena 
till anfall mot ubåtarna ha varit relativt få. Icke d ess mindre 
l~a ubåtarna jagats inom alla områden, där de uppträtt, och 
ftenden har fått betala en hög tull. I själva verket har flct· 
Ubåtar än handelsfartyg blivit sänkta under månaden >>. 

.. Churchill elen 21 september: »Icke mindre anmärknings 
van än våra operationer till lands och i ltlflen är den omvälv-
11in" . .. . o •• • • •• , • 

" 'som mtratt 1 vartlage till S.Joss. Jag har flera ganger fram-
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l1ållit (se fötrut citerade tal ), att den största faran fö r \lss 
~edan kriget började och invasionshotet syntes avlägsnare, 111: 

göres av ubåtskriget mot våra sjöfartsvägar och mot dc all ie. 
racle fartygen över allt i världen. Den s tora seger, som hen1. 

föreles a v v~tra konvojer i Nordatlanten och deras eskor tfar. 
lyg i maj [ttföljdes av en väldig nrinskning av torpeder ingar. 
na. Jag har knappast något alt tillägga om delta ida" 

~. 

men faktum är, a tt uneler de 4 månader, som slutade den 
18/0 1943, har intet handelsfartyg sänkts av fienden i '\'ona 
i\.tlanlen. Naturligtvis påstår jag inte ett ögonblick, 
alt denna 'immunitet eller något liknande den skall for tsiitla t> , 

Dessa uppgifter bekräftades även från tysk sida. 
Som synes av ovanslående referat, h a de allierades lör. 

hoppningar, alt slulgiltigt kunna bemästra ubåtsfaran succe. 
sivt stegra ts och dessa förhoppningar synas nu ha öwrgått 

till visshet. 
Churchill säger härom i ett tal elen 10 noueznber: -> . .... 

Vi har brutit udden av ubåtsanfallen >> . 
Ännu säkrare är minminisler Knox i ett uttalanek ckn 

1<1 november: »Ubåtarna utgöra ick e liingre n ågot hot pa At· 

lantcn ». 
Hiller den 1 januari 1944 : "·.... Ubåtskrige ls skenba ra 

avn~attning beror på en enda t~ cknisk uppfinning p:'t mot
s tåndarsidan . Vi hålla på att eliminera denna, och Yi äro 
övcrlygadc om, att detta inom kort skall lyckas ». 

D. De tysJ.:a yt- och flygstrid skrafternas insotser . 

· 1 av De tyska övervaUcnsslridskraflerna ha mesta til l' il . . 
året varit bundna till sina baser i Nordnorge. Några ra rJcr. 
ut på Atlanten ha icke förekommit. Mot en ishavskonvoJ 
företogs den 26 december ett anfall, so1n ledde till den t ysk~ 
förlusten av Schnrnhorst. JV[ed det allt starkare j:,tk lskvd"d, 
som kunnat beredas konvojerna, dels från landbaser, dels frMl 
]Jangarfartyg, samt Tysklands numera sannolikt gansk a ]Je· 
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o'fänsadc tillgång av på härför lämpliga flygplan , har n ågon 
~uftkrigföring mot atlantkonvojerna icke förekommit i större 

}fattning under året. De förr så vanliga rapporterna, om_ -on 
uneLer väpnad spaning sänkta handelsfartyg ha uteblivit. En-
.dast i samband med invasionsföretagen mot Sicilien och Ita
liens fastland , har axelns flygvapen satts in för tonnage

sänkning. 

E. De alliewcles motåtgärder-

1. Den stwtegisJ.:a bombningen au varv, industrier och 
ubåtsbaser. 

Allt eftersom dc allierades flygstridskrafter vuxit i styr
ka har storanfall en mot kontinenten blivit tätare. Dessa an
fall mot indust rier och varv ha i vis.s utsträckning stört ubåts
tillverkningen och ub:''rlarnas förseende med torpeder och öv
rig utrustning. ELt totalt lamslående av ubåtstillverkningen 
genom bombanfallligger sannolikt utanför det möjligas gräns; 
därtill äro varven för många och för starkt försvarade. Indu
strierna, som lev•ercra material till ubåtarna, torde väl ha Ya 
varit de första som dragits ostYart hän för att komrna utan
för dc fientliga bombplanens r äckvidd . Givelvis crn~t s rubb
ningar i driften , men den slulliga kampen m ot ubåtarna fö
res, som tidigare , till sjöss. 

Anfallen mot dc väl ulbyggda och Yäl mrsvarade ubåts
has-erna utmed Europas västkust torde ha varit föga lönande; 
dessa anfall h a också blivit alltmer sporadi ska. 

2. Eslcortskydcl genom övervattensj'ortyg . 

I Atlanten har icke, såsom under den tid , då tyska slag
skepp och kryssare där gjorde sina raider, några tyngre ICn
llcter behöv t insättas till konvojernas skydd. Detta skydd 
har i stället kunnat överlagas a v särskilda eskortfartyg, kor
Ye tter och frcgaller. På dessa fartyg h ar följande krav måst 
Uppställas: 
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flackbaneartilleri för att kunna beldimpa ubåt ar 
övervattensläge, 

luftvärnsartilleri för konvojens skydel mot luften, 
stort sjunkbombförråd, 
goda lyssnings- och pcjlapparater, 
hög fart. 

Kraven sammanfalla delvis med kraven på en utsjöjagarc, 
med de skillnaderna, att ingen torpedbestyckning' erfordras, 
eldledningsanordningarna kunna vara enklare, farten lägre 
men å andra siclan sjunkbombförrådet väsentligt större. 

Allt eftersom dessa eskortfartyg, särskilt då fregatterna, 
färdigsl~illls ha dc fått ersätta jagarna i konvojskydde t och 
jagarna ha kunna användas för sina ursprungliga ändmftl. 

3. Eskortskydd genom flygstridskrafter. 

Förutom den allt mer fulländade lokaliseringsapparahl 
rel'l, som under detta krig och särskilt under detta sista år, 
framställts för alt fastställa ubåtens läge under vattnet och 
för lokalisering av fartyg på vattenytan under mörker och då
lig sikt, torde de allierades framgångar främst vara att söka 
i den ökade flygövervakning, som kunnat ber·cdas konvojerna. 

Detta har, som tidigare, skett från kust- och hangarfar
tygsbaserat flyg , men kravet på hangarfartyg till Medelh avet 
och Stilla havet har varit stort och tillgången på hangarfa r tyg 
ringa. Hangarfartyg har därför endast kunnat avses för de 
viktigaste konvojerna. 

Man har därför sökt sig andra viigar för alt ber1eda ].;; on
vojerna flygskydd även ulanför del landbaserade flygets r äck
vidd, d. v. s. mitt ute på Atlanten. 

Till att börja med försågas handelsfartyg med katapult 
och ett eller två flygplan medfördes. Dessa utskötos vid be
hov i det av landbaserat flyg obevakade området. Fö raren 
fick, då bränsleförrådet tog slut, rädda S'ig genom fallskärms-
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och bärgas av något es.korlfarlyg, under det alt flygp1a-
]1oPP o • -- 11 · 1· . o'ick förlorat. Denna metod maste JU sta a s1g synner r-
n.et 

0

•1·skabcl för personalen samt dyrbar i fråga om flygplan-
nen I • . 
" .. rbrukning. Härtill konuner alt katapultstart fran llandcls-

1~~ ·tvo· i atlan tersjö icke alllid är möjlig. 
al J o r·· l d t · Tiden var därför så småningom mogen ·or s wpan e av 
~n ny örlogsfartygstyp för dessa speciella arbetsförhållanden ; 

al1 bÖrJ·ade bygga eskorthangarfartyg. J11< . ' 

På desa fartyg behövde nftgra större krav på skydd, ar-
tilleri d ler annan beväpning icke uppställas, då de avsågos 

tt framo·å i konvojens nritt, tämligen skyddade för anfall. .a . u 

Däremot skulle fartygen kunna medföra elt r elativt stort an-
tal flygplan, möjliggörande fleta plans hållande i luften un
.der längre tid. Fartygen måste ha däcksytor medgivande 
f lygplanens start och landning. De skulle vidare hava god 
sjödugligh et och relativt hög fart för att kunna följa konvojen. 

Genon1. tillkomsten av dessa fartyg har under sommaren 
·och hös ten kontinuerligt flygskydd kunnat beredas konvojer
Ila uneler hela överfarten. 

Genom att Azorerna ställts till Storbritanniens förfogande 
.har det allierade flyget fått nya baser, från vilka Ö!vervakning 
av valtenområdet mitt i Atlanten kan utföras. Om man räk
nar med 600' räckvidd för det landbaserade flyget, har däri
genom ett sammanhängande bälte från kust till kust skapats, 
•inom vilket område landbaserat flyg ständigt kan biträda vid 
konvojerna .skyddande. Såsom av landbaserat flyg oöverva
lat område kvarstår nu endast er1 bassäng mellan lat N 50- 56° 
och long W 23-33° . Della omr{lde kan emellertid lätt kring
_gås genom att konvojerna framföres. syd om onu~tdet, inom 
räckvidden för f lyget på Azorei·na, varigenom desutom vinnes, 
.a.tt bättre väderleksförhållanden där råda än längre norrut. 

. ;Särs,kilt flygstridskrafternas m~jlighe t er till insats ~rr~)' väsent
ligt större i trakter med Azorernas väderleksförhållanden jäm
fört med motsvarande förhållanden >.yd Island och Grönland. 
)/{öjligheterna till start . och landning pC1 eskorthangarfartygen 
~kas jämväl med dessa förbättrade väderleksfqrl,tållanden, . . 
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För konvojerna till England innebär rout•en förbi Azo, 

rcrna en viss omväg, men å andra sidan ligger öb·na idealiskt 

för dc konvojer, som ~iro dcsl·ineracle till Medelhavet. 

Uneler 1\)43 synes ungefär 200 Lys.ka ubåtar hava sänk ts. 

Huvuddelen av dessa sänktes under dc ljusa sommarmånader. 

na, då ungefär 30 ubå tar pr månad sänktes. Della visar flyg. 

övervakningens stora betydelse men även dess begränsning. 
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4. Lokaliseringsapparatur, sjunkbomber m. m. 

Bydrofoncr , perifoner och ra:lioeko~nläggningarna syna · 

r å ret alltmer fullkomnats , vilket, tillsammans med elen 
:Jlndc d f]v"Övcrvakninucn tvinaat de 1yska ubåtarna att fle-

..ka e "o v ' v 

nto : "Cr skifta anfallsmelodcr. Jäms.ides med dessa ökade 
·rr ganv " . . . .. . .. 1
' 1. ·inn'smöjligheter har även kravet pa effektiva forsto -
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rclsemedel mot den sålunda nogrant lokaliserade ubåten llp 
stått. I amerikanska tidskrifter ha antydningar om nya »hep. 
l o r·· k o 11). rga vapen» ore ·ommrt. Ka~nske rör det sig härvidlan 

. . . . . b Gl)l 
SJUnkbomber med stor laddmngsvrkt och med >extra k raft io 
sprängämne, men även andra möjligheter finnas . Om rnabl 
förutsälter att en ubåt i undervattensläge numera kan lok a~ 
liseras exakt, torde den vanliga typen av sjunkbomber ej länn 
re vara tillfyllest. Mot moderna, kraftiga ubåtar, byggda f~; 
djup dubbelt så stora, som man vid krigets utbrott r äknade 
med, gäller det att även med sjunkbomben träffa exak t. I 
annat fall föreligger ingen garanti, att ubåten verkligen för. 
störes eller så svårt skadas., alt den tvingas upp till ytan . 

Man kanske därför kan tänka .sig, att ubåtsbekämpninn 
o f b 
1 ramtiden kan komma att ske efter andra linjer. Man kan 
exempelvis tänka s·ig en övergång från nuvarande >>fältfälJ. 
ning» till >>prickfällning». I stället Mr att belägga elt helt 
område med större eller mindre sjukbomber mot en ubåt, 
vars läge är känt men som ju hela tiden förflyttar sig, skulle 
man ha en sjunkbomb, framdriven m ed ett maskiner i, och 

vtskjnten med viss siktvinkel med ledning av de fak torer, som 

fås av lok aliseringsapparaturen. 

5. Blockad au ubåtsbaserna i Biscayabukten. 

Ubåtsbaserna i Biseayabukten äro föremål för ständig 
flygövervakriing ·och i b\Ikten patrullera allierade örlogsfartyg 
för att angripa ut- eller inpasserande ubåtar. Genom dispo
sitionsrä tt över flygp latserna på Azor.erna har möjligheterna 
till övervakning med flygstridskrafter av h avsområdet längre 
u t till sjöss, utanför det tyska jaktflygets räckvidd, ökats .. 

f? . Ko1,1;uo j router m. m. 

Hemligh ållandet av konvojvägarna och avgångstidernu 
·inåste str ängt iak ttagas, i annat fall torde agenter snabb t l;: nn· 
:na rapport~ra in u pplysningar till den tyska ubåtsledninge!l· 
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G 110111 bl. a. Brasiliens inträde i kriget, har ett stort verk
sa:nhetsområde u ndandragits de tyska agenterna. 

Ju mer o regelbundet konvojerna kunna framföras, såväl 
till tid som r um desto svårare blir det för ubåtsledningen, att 
dirigera ubåtarna till lämpliga anfallsområden. 

7. . De allierades produktion au handelsfartyg. 

Lika väl som Storbritannien under de senaste krigsåren 
ej offentliggjort några sänkningssiffror, har ,ej heller några 
nybyggnadssiffror kungjorts därifrån. Av publicerade beräk
ningar av d enna produktion finner man emellertid, att av 
Italien och J apan sänk t tonnage ungefärligen uppväges genom 
Storbritanniens produktion. Läget i stort i tonnagekriget kan 
därför framställas i en jämförelse mellan de tyska sänkning. 
arna och d e amerikanska nybyggnaderna av handelsfartyg. 

I ett tal den 17 januari förk larade vicepresidenten i ame
rikanska sjöfartskommissionen, att fartygsbyggnadsprogram
met för 1943 upptog en totalsiffra av nära 19 milj. ton dw 
(= ung. 13 milj . ERT). 

Den 30 mars meddelade amerikanska sjöfartskommissio
nen, att 20 m ilj. ton dw, beräknades kunna sjösättas 1943, 
om eJ·forderliga leveranser av byggnadsmaterial kunde ske. 

Tonnageproblemet har under sommaren och hösten be
rörts i ett flerta l deklarationer och särskilt i Churchills anfö
r_anden har u tförliga redogö'r.elser lämnats. Då dessa allt tyd-
lJ"are o l .. . • o< · c 1 sams lamnugare pek a mot en avsevärd förbättring 
1

_ de allierades tonnageläge, är det här tillräckligt att hänvisa 
tJll nedanstående tabell över av USA producerat handelsfar
tygstonnag'e. 

Januari F' o o o o o o o o 

ebruari 
),fars .. . .. . 
i\prn ........ . 

Av USA producerat 
hanclclsfartygstonnage. 

672,270 ERT 
826,130 

1,000,000 )) 
1,110,000 

(' 'd 1 
skri ft i Sjöväsendet. 

Av T,Ylsklancl rapport. 
sänkt tonnage. 

522,000 ERT 
576,800 )) 
926,000 )) 
423,000 )) 

10 



- 152-

l\'! aj .. ... . .... 1,188,000 ERT 43o,ooo m n 

Juni .......... 1,070,000 )) 149,000 )) 

Juli . .... ..... 1,121 ,000 )) 550,241 )) 

Augusti ........ 1,000,000 )) 377 ,000 

September ...... 1,000,000 )) 315,700 )) 

Oktober ........ 1,117 ,000 )) 301 ,700 )) 

November 1,130,000 )) 306,900 

December •• o. o . 1,330,000 )) 225,200 

Summa 12,564,400 ERT 5,103,541 BRT 

Den nyligen publicerD.de totalsiffran för USA:s fartygs. 

hygge angiver 12,8 milj. ERT. 
Om ovans tående tabeller jämföras med varandra, finner 

man ett Öycrskolt till de allierades förmån på c :a 7,4 milj. 

ERT. 01n m an , som tidigare- anför ts förutsätter att Il a liens 

och Japans sänkningar, uppvägas. av dc uloman11crikanska 

Yarvens nybyggnader, k omm er efter att Ilali en nu ul lr ii lt ur 

lrcmaklspaktcn, en ytte-rligare fö rsk jutning till dc allkralles 

fiönnån aLL sk e. Om den italienska sänkningss iffran beritknas 

till c:a 100,000 ERT i månaden, skulle ett allier a t tonnage

översko ll på 8 milj . ERT ha uppstått under 1943. 

Vid bedömandet av tonnageläget 1nåslc häns.yn iiY l'll ta

gas till dc s. k. Libcrlyskcppens livshin gd. Det ä r ick (' möj

ligt, alt dessa farlyg , framställda »p[t löpande ban<.l» t unna 

Yara av en kvalilet jämförbar t. ex. med våra egna h andels

fartygs.. Troligare är, att far tygen , ulan a ll hava varit uhatt:t 

för dirckla krigshandlingar , efter cll få tal atlantresor Jll[tslc 

genomg:"t grundliga översyns- och rcpara tionsperioder. ]{ur 

mycket av det sjösatta tonn age t , Libertyskepp ,, som d ii r för 

efler ungefär ett år m ås lc Lagas ur trafik och hur st or del 

av tonnaget, som kan hållas i drift, är ej möjl igt a l t niirJll~re 

hc6ikna. Kanske är 25 % skadade far tyg ej en för h ög siffra 

med hänsyn till Yiiuerleksförhållandena på At lanten , dl' ofl<l 

förekommand e kollisionerna i konvoj, grunds.tölningar sa 111 t 

skaclor av rena krigshandlingar, scll i samband med far tygrus 
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abb-byggande». Denna siffra blir en konstant minsknin!! 
»sJ1 ~ 

11andelsfartygsflo ttan om man tar hänsvn Lill Hic-et unllcr 
qV {; .; ...__. 

i1cla kri get. 

F. TuktisM uppträdande. 

1. U båtarna . 

Förra världskrigets normer för krig med ubå tar Lycks. va

ra definitivt förbi . Anfallen sättas numera icke in av ensamt 

opererande ub[tlar ulan mot dc s to'l·a k onvojern a sk e anfallen 

av stora »koppel» ubå tar, ofta uppg[tende till 15- 20 s t. 

N{tgon ta k l is k ind elnin g i d i vision ell er flottilj ligger int e 

till grund härför, ulan den ubåt, som upptäcker konvojen, 

alarmerar och dirigerar övriga ubåta r 'inom samma opera

tionsområde till samtliga anfall. Denna anfallstaklik har 

framtvingats av s tyrkan i konvojskyddet och möjliggjorts ge

nom ubå tarnas h öga farter , sä rskilt i övervattensläge, samt lk 

alltmer förhäLtrade radioförbindelserna. Genom dc hög:~ 

marschfar terna och dc goda radioförbindelserna har det iivcn 

blivit möjligt, all för ledningen i land dirigera dessa >> koppel» 

från elt operalionsområde lill elt annal, där lämpligt byte 

lokaliserats. 

L"båtens pres tand a har, förutom ökad fart, iivcn förbilll 

rats genom kraftiga re konstruktion och dörmed följande slora 

dykcljup, korta re dyklid samt effektivare torpeder. 

Införandet av L01·pedcr med akuslisk-magnetisk dclona lor, 

s: mtidigt k ombinerad med en styrningsanordning påverkad 

pa magnetisk eller akusl'isk viig , kan tänkas leda till en nY 
ubåtstaktik i anfallen. · 

Anfallslägen i mindre målvinklar iin ti llförne, kan Liinkas _ 

Beh ovet av elt skjulläge m ellan t. ex. -!5 och 80° fiir alt 

erhålla en förd elaktig träffvinkel bortfal ler därjiimte, om tor-
Peden l·a 1 . 'll ] . " ~e n )rmgas. t1 <.clonabon under malet. 

" Av111a ttni ngen i dc tyska ubåtarnas ,·erk sa mhcl undn· 
·o . k nunaren synes bl. a. h a ulnylljnl s till all förse uh;llarna mecl 

raf tigare artil leribes tyckning för a , -~låendc a v flygan fall . 
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Ubåten upplager numera hellre strid med elt eller ett par fly~ 

plan, än den dyker och blottställer sig för anfall under cle~
tid det tager att dyka och uppnå så s tort djup, att den ej sikta~ 
från flygplanet. Seclan numera flygplanen även försetts llled 

sjunkbomber är denna taktik förståelig. 

Genom de moderna ubåtarnas höga fart har det hlivit 

möjligt att operativt utnyttja ubåten på elt annat sätt än fö rr 

Det är icke längre ubåten som ligger stilla och väntar a lt et; 

lämpligt mål skall passera förbi, utan i stället ubåten som 
jagar elen rapporterade konvojen. 

2. UbåtsjaMJ:örbanclen. 

Jaktförbandens taktiska uppträdande domineras h elt av 

samverkan med flygstridskrafterna, och införandet av spe

ciella eskortfar tyg, förseelda med apparatur möjliggö·rande lo

kalisering av ubåten under såväl dager som mörker i u nder

valtensläge lika väl som övervattensläge. 

Genom flygstridskrafternas insatser kan under dager sto

ra vattenområden runt om konvojen överblickas, ub å tar i 

övervallensläge inrapporteras och anfallas långt innan den <;jälv 

siktat konvojen, eskortfartyg kan i god tid tillkallas för att 

definitivt föntära ubåten eller också kan eskortfartygel be

vaka och fjärrhålla ubåten från konvojens väg. 

Under mörker k an genom radiolokaliseringsapparat uren 

ubåtar, som i övervattensläge nalkas den y llersta skärmen av 

eskortfartyg, lokaliseras . 
{.;båtarnas uppträdande i »koppel» i förening med deras 

höga fart har framtvingat lika starkt skydd runt om k onvo· 

jen. Riskerna för anfall i akterliga riktningar är s törre än förr. 

Eskor tfar tygen ha försells med allt större sjunkbomhsför· 

råd samt effek tivare sjunkbomber. 

Vidare ha eskortfartygen föt,setts med fall-ljusammuui liOJl· 

Vid ubåtsanfall under mörker, skjuter det eskortfartyg, sonl 

uppläcker ubåten, upprepade salvor sådan ammunition, s{t ::~tt 
stridssk ådeplatsen upplyses så starkt att övriga uåbtar kunnn 
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Sannolika a llicraclc sjöfartsvägar med hänsyn till möjligheterna 

att med landbaserade flygplan övervaka vattenområdena. 
(FJygpl aneDs råekvidd c :a 600'.) 

Obs 1 1. . 
11 · uc ,orna 1 det landbaserade flvgvapncts dc kvidd utanför Nord 

}jorgde, mellan Island och New Fo~mdland, de mellersta delarna a~ 
or a tla t 11 l · 

n en mc, an at 1.0° och 40° samt elen smala luckan mellan 
A.scentior och Bras.ilicns kust. 
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uppläckas som uneler dager. Härigenom kan också vådnhe. 

skjutning ·inom konvojen undvikas. 

Försök att utny ttja flygplan föt· ubåtsjakt även u nder· 

mörker s.ynas pågå bl. a. genom alt förse flygplanen 111cd 

kraftiga, nedåtriktade strålkastare. Dessa strålkas tare sk ulle 

Yäl närmast användas för att vägleda anfallande eskor tfa rtyg 

mol ubåt, som a v radioekoanläggning indikerats i n~irhe Len 

av konvojen. 

Vid ub i'ttsjaklcn är det en del synpunkter, som böra frnn1. 

k\.llas. I denna ubåtsjakt på At lanten har flygplanen gjort 

dc allierade stora tjänster , man får icke därför tro, all dessa 

e rfarenheter direkt kunna tillämpas på t. ex. Öslersjöförhål. 

landen. Man måste främst beakta, att det på Atlanten gäller 

fö r flygplan att upptäcka ubåtar i övervattensliige, del gäller 

alllså icke » periskopjakt ». Sådant närskydel omhänderhaws 

av eskortfar lygens perifoner. Flygplanen utgöra allt så en. 

dast ett spaningsorgan mot fartyg på ytan och kan cmla~ t ut. 

nyttajs under dager. I Östersjön är det otänl~bart för en li]Jåt 

:'ttt i vii.ntan på lämpligt m {tl under dager uppträda i över· 

vatlcnslägc, beroende på det flygtryck , som ständigt k an hit! · 

Jas :w en fiende över ett så begränsat område. Under mörker 

löper ubåten risk att inpejlas av fiendens. radiolokali serings· 

apparatur från övervattensfar tyg. Ubåtarnas möjlighcl('l' alt 

uppträda i övcrvattcnsH\gc kommer alltså att bli starkt be· 

skurna und er s:'tväl dager som mörker. Viss tid måste rmel· 

lerlid ubåten vara i övervattensläge för laddning av b att erier· 

na. Della pekar på nödvändigheten av a tt dels förse uhåtrn 

m ed s:'\. starkt lv, alt de i nödfall kunn a taga risken ,, ,. ett 

flyganfall fr[m elt rller Lvå flygplan , dels nödvändigheten nv 

att förse ub{llar med lik a förstklassig racliolokaliscringsclpp~· 

ratur som i.j ,·ervattensfart ygen. 

Som en erfarenhet av ubåtsjaklen på Allan len fr amslltr 

värdet av att aldrig släppa en ubåt , som en gång lokal iscrnts 

i uläge. Av skildringarna från handelskriget framgår , hli1
•·
1
; 

ub:l tsjaklfartygen i Limmar, ja iivcn i dygn, kvarblivit VI( 
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Jatsen för den första upptäckten och därifrån skugga t ubå ten 

!~ Ils den slu tligen röjt sig och anfallet kunnat sättas in. 

:En annan erfarenhet är att i ubåtsjakt ingående flygplan 

skola u trustas med sjunkbomber. Särskilt vid anfall m·ot 

ubåt, s.om h åller på att dyka, äro dessa det bästa anfallsvapnet. 

De tyska ub[ttarna på Allanten upp taga strid i övervattens

läge mot flygplan, hellre än att dyka. De allierade erkänna 

att de därvid åsamkats flera förluster av flygplan . Detta pe

kar på a tt inom våra begränsade vattenområden, där möjlig

heter där till finnas ubå tsjakt fr:'\ n flygplan hör bedrivas i 

grupp, varvid ubåtens lv bindes, så att ett flygplan kan oskatt 

komma till anfall. 
Radioförbindelsen flygplan- fartyg m ås te fungera perfekt 

för a tt ubåtsjagande fartyg snabbt skola komma till anfall . 

slutligen söker m.an givetvis att j möjligaste mån öka 

konvojfartygens fart och och sammanföra snabbgående far 

tyg till särskilda kon voj er. 

G. Slutorcl. 

Orsakerna till det ändrade läget i handelskriget synes icke 

ha berott p å tillkomsten av elt enda »hemligt vapen », utan 

fastmer på en serie samverkande faktorer, vilka här samman

fattningsvis anföras: 

l ) tillkoms ten av specialbyggda eskortfartyg, 

2) 

3) 
)) 

)) 

» )) cskorthangarfa rtyg, 

)) effektiv lokaliscringsapparalur, övervaltens 

och unclervattcns, 
4) effektiv sanwcrkan yts tridskrafter - flygstridskrafter, 
5) elen våldsamma ökningen i amerikanskt fartygsbygge, 
6) Utökningen av lämpligt belägna baser för landbaserat flyg 

(främst Azorcrna) , 
7) det tyska h emkaJlandet a v ubå tar för nyulrus.tning med 

nya vapen, 
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8) effektivare sjunkbomber, 

9) den strategiska bombningen av tyska ubåtsvarv och -ubåts. 
inventarier. 

Det kommande årets handelskrig skall ulvba, om denna 
förändring skall bliva bestående. 

Stockholm i januari 1944. 

Stig Axelson. 

- 15g-

Den allierade invasionen på Sicilien och~ 
i Italien ur sjötaktisk synpunkt. 

Av kapten H.. AlmstTöm-

1. strategisk bakgrund. 

Under sommaren 1943 var det för dc allierade ett strate
giskt mål av första rangen att .stärka fronten mot Japan i Bur
ma och m ot Tyskland i Ryssland. Härför krävdes allierade · 
transporter till Indiska Oceanen, vilka, då Medelhavet var 
stängt, med uppoffrande av mycket tonnage gingo runt Afrika 
via Kapstaden. Ronlen genom Medelhavet är enelast lfs så 
lång, varför de allierade, om dc kunde utnyttja densamma, 
skulle göra en tonnagebesparing på c:a 2 milj. lon. Det var 
därför ett synnerligen viktigt led i dc allierades krigföring 
att säkerställa vägen genom Medelhavet. 

En viktig strategisk förträngning p[t denna route är Si
cilienkanalen med den brittiska positionen Malta. Axeln har 
tidvis innehaft herraväldet i detta farvatten och h~u·da allie
l'ade undsättningsstrider ha måst utkämpats för all h[dla Malta. 
Dessa ha icke heller varit fö.rgäves. Malla har hällit stånd 
Och har varit en utmärkt bas för de allierade under striderna 
om herraväldet i kanalen. För alt göra denna i möjligaste, 
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m an oinskränkt fordrades dock även, alt kana lens båda strhn. 

de r k omma i allierad hand. 
llri li crna ha därför ända s eda n krigets bö rjan st r ii. Ya l att 

tränga unelan itali enarna från >> Mare Nostrum ». 

I\Icd den allierade offensiven vid E l Alamein den .f nov. 

och landstigningen i Nordafrika den 8 nov. Hl42 logos de 

Jörsta s tegen mot m å let. Genom oper a tioner, som di1r ~ t · ter 

fö ljde, och som resu lterade i elen fu llstämli ga axclkapilu l:t ti o. 

n cn i Tunisien, kom kanalens södra strand i a llierad hand 

d en 12 maj 1943. 
Dc avgörande s tö ta rna mot den norra st randägaren in. 

sattes den 10 juli mot Sicili en och den 3 sept. mol de n ita. 

lienska »tån ». 
Samtidi gt m ed den 5. am erikanska armens lands tigning 

i Salcrnohuktcn den 8 sept. uppn åddes måle t : Italien k a pitu

lerade. Den norra stranden kom i allierad hand och m ols t;\n. 

darens förnäm s ta m aktmedel , den ilalienska flottan, gaY sig 

utan strid. 

2. Anfallsförberedelser. 

Iledan innan dc allierade segrat i Nordafrika, h adl' om· 

faltande förberedelser vidtngits för en aktion vidare över \k 

(lelhavct. Sålunda igångsattes intensiva flygra id er mol Sici· 

lien och Pantclleria elen 11 maj, dagen innan striderna i Tu
nisien avslu tades, och dc tYå m å nader , som a nslag its fö r a ter· 

hämtning och reorganisa tian före nästa offensivstöt, utn. ·ttja· 

des till f ullo för att försvaga motståndaren. Flyganfall l110t 

axelns hamnar, flygbaser och induo;;tristäclcr utfördes nästan 

daalin·en i s lor skala; sammanlagt -insallcs 43 s törre a nfa ll. 
o o " nr 

Alicradc sjöslridskra fler bombar.clcraclc hamnstäder och 0 • 

-ett 10-Lal gånger, innan öarna Pantclleria, Lmnpcdusa, L i n°5~1 
' 11 

och Lmnpionc kapitulerade el en 11 resp. 12, 13 och 14 JL1 1 · 

Den sis ta månaden före huvudop erationen mot Sicilien synes 

däremot inga större flottbombard emang h a ägl rum. Dä re n1 ~1 

utförd es kusthärjning mot järnvägar och landsYägar pa SJ· 

c ilien och Galabrien av ubåtar. 
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1 början ay juli var axelflygel s larkl försvagat bl. a. gc-

oJ11 en inten siv al lierad flygbasb ck i.i mpning . Härigenom ska-

11,1c]es ett gynnsam.L 1 uftkrigsläge för dc allierade och Sicilien 

~~~cle m er eller mindre isole rals genom alt k ommunikatio ner 

~ch hamnar på det itali enska fastlandet hade fiirstör ts. 

3. Sicilienoperat.ionen· 

Inledande operationer. 

Eflcr en kraftig a llierad uppladdning av Nordafrika inom 

kustavsnittet Oran-Tunis och av Malta och dc f. d. italiensk a 

öarna i kanalen ulsaltcs hamnar , Lrafikccn lra , flygfält och 

andra viktiga anläggningar på Sicilien och i södra Ilalien i 

slutet av juni och början av juli för kraftiga flyganfall med 

stor verkan. Härigenom förslördes delvis hamnarna Trapani, 

Palermo, Mess ina och Beggio di Calabria , vi lket bl. a. med

förde, alt fä rjtrafiken över lVlcssinasundet m ås te inställas. 

Den 9 juli riktades kraftiga fl yganfall mot del Lysk-italien

ska högkvarterets förbindelsecen tral i Taonnin a samt mot 

vis.sa r adios tationer och kustball crier. 

]{ ustförsuaret. 

Ku stför svaret på Sicilien bes tod av fast och rörligt kust

:ntillcl"i , kuslförsvarsförhand, m ineringar p å och utanför ku sten 

samt av flygstridsk rafter och s trateg isk rcs.erv. 

Det j'asta kustartilleriet var uppställt i anslu tning till de 

större hamnarna. I Augusla fanns e tt batteri 30,5 cm kano

ner, m en i övrigt synes den störs ta kalibern ha Yarit 21 cm. 

Av d e förefintliga pjäserna hira ick e sä få ha vari t av äldre 

l11odell. Pjäserna voro dock i dc flesta fall uppställda i h c

tongvcrk, och utbyggnad av befästningarna pitgick men hade 
~j hunnit avslutas . 

... De t rörliga ku startilleriet utgjordes dels aY det ordinarie 

Jarnvägsarlilleriet, dels av e tt antal under senaste året arga-



niserade hjälptåg. På 
nödtorftigt förstärkta 
utgjordes större delen 
lika hjälptåg. 
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dessa voro lätta pjäser uppstälieb h ' 

l • " d S F<l van 1ga · oppna . go s vagnar. annolikt 
av järnvägsartilleriet på Sicilien av dy. 

Kustartilleriets personal var av miliskaraktär och fysiskt 
sett ofta av mindre god kvalitet. Befälet hade t. ex. erhållits 
genom utgallring ur armen. 

Armens kustförsvarsförband voro fördelade på kustclivi. 
sioner samt självständiga kustregementen och -bataljo~er . 
Dessa senare voro tilldelade försvarsområden mellan d c 111a. 
rina anläggningarna och deras styrka varierade med områ. 
denas betydelse och storlek. Deras beväpning var knappt tilJ_ 
tagen och delvis omodern och truppen bestod av äldr e års
klasser ur lokalförsvaret. De fasta befästningarna voro fåta
liga och bildade icke någon sammanhängande försvarslinje. 
Dessutom saknades strålkastare och dim,bildningsmatcricl. 

Samtliga mineringar voro sannolikt syftmineringar. Dessa 
voro utlagda längs syd- och ostkusten från Marsala till Syra
kusa och lära ha varit uppdelade på sex zoner med en bredel 
varierande mellan 3 och 5 distansminuter. 

Närmare uppgifter om axelflygstridskrafternas storlek och 
basering finnas ej. På grund av omläggning av den italienska 
flygplansindustrien var jaktflyget svagt och på grund av den 
effektiva allierade flygbasbekämpningen måste flygstridskraf
terna ombaseras till södra och mellersta Italien, varifrån dl: 
icke effek tivt kunde ingripa i striderna. 

Deltagande stridskwfter och basering. 

Fartygstyp 

Slagskepp 

Allierade 

Nelson, Rodney, King 
Georg V, Howe, 
vVarspite, Valient + 
Newada och Cali
fOI·nia. 

Italienska 

Vittario Vencto, 
Littorio, Cesare, 
Duilio, Doria . 

J-lallgarfartyg 

Monitorer 

Lätta kryssare 

T orpedkryssare 

Jagare 
Kustjagare 
F reg. , Korveller 
Vbåtar 

~1otortorpedbåtar 
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Illustrious, Formi
dable -\- 2 esk. han
gm·farlyg. 
E rebus, Abercromhie, 
Roberls -\- 2 st. 
c:a 30 st. 

La Fantasque, 
Le Terrible. 

c:a 100 st. 

e:a 300 st. 
c:a 35 st. 

Garibaldi, Duca 
D'Abruzzi, Duca 
D'Aosla, Eugenio 
di Savoia, Cador
na, Raimonclo 
Mon Lccuccoli 
-\- 1 st. 
Agrippa, Emilio, 
Germanico, Silla, 
Tiberio. 
25 st. 
30 st. 

45 st., varav ett 
antal utanför 
Medelhavet. 
c:a 70 st., varav 
20 tyska. 

Den italienska baseringen torde varit: 

--~pezict, Vittor io Veneto, Littorio, Duca d'Abruzzi, Eugenio di 
Savoia. 

:Cenua: Garibaldi (Roma under reparation). 
Taranto: Duilio, Doria, Cadorna och torpedkryssarna Pompeo 

och Gaio Mario. 
Brinr · z B p ·c zsz e ari: Duca d'Aosta , Raimondo Montecuccoli. 

ola: Cesare. 
]'• 
· rteste: Impero under byggnad, Cavour under reparation. 

l 
Befälet över de allierade sjöstridskrafterna innehades un-

(er a · . . . . . mu alen su· Andrew Cunmngham av v1ccanuralerna Ram
say n 

t\ . N. och Hewitt U. S. N. 
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Ov crsl,· e p pningen . 

Flertalet av dc allierades transportfar tyg och cll m i tl llt·~ 

::uttal invasionsfarkos ter u tgingo från h amnar i kuslom radq 
Bonc-Tunis-Sfax, uneler de t all en del transporlfartyg och l'lcr. 
talet invasionsfarkoster s tarlade från Malta och Pantcllerin. 

Jaktflygplan och en del Iransportflygplan med b ritt iska 
tmppcr s tar lade fr ån Malta, medan bombflygplnn och iir riga 
flygfö·rband startade från flygfält i Tunisien. 

Dc från :\Ialta ut gåend e konvojcma synas. ha läm na t h 
Valeli as hamn kl. 1730 den 9 juli med m ål på kuslsl riickan 
Cap Passcro-SyrakuS<1 , under det a tt dc f r{m Kordafrik a och 
Panlclleria utgående konvojerna torde startat r edan p å fm den 
9 med m ål på väs tkusten och st räckan Licala-Cap Pa~sc ro. 

Dc siklades också av axelf lygspaniHgcn samm a dag m ed hu. 

vudkurs 70° och anföllos av Lun ga italienska bombplan . .-\n . 

falle t blev dock ulan större verk an. 
Överfärden ägde rum i s tora orcgclbunda grupper in gar, 

som voro m ycke t täta därigenom, a lt invasionsfarkoster ~ i n go 

m ellan -dc s törre fartyg en och förs tärkte närbevakn ingen mol 
ubåtar. Kotwojcrna sk yddad es i Ö\Tigt av k rys.sarc oel t ja
gare, frega ller och kon·ellcr i två kolonner pil. båda sidor om 

transpor tfar tygen. Därjiimlc förde en del av transport fa rly
gen spiirrhallonger. E tt s ta rk t flygskydd av jakt från :\ L1 \I n. 
Panlc ller ia och hangarfar tyg var avddat till varje sii r ~k ild 

k onvoj. 

Fjärr~kyddet bestod av en opera li onsgrupp på G .•dag
sk epp, l h angarfartyg sa mt kryssare och jagare v~is lcr om SJ· 
c ili en (s tyrka ,, J-h) försliirkt m ed Lnl amerikanska slagskepP 
cch av en operationsgrupp om 2 s lagskepp, l lumgarL: rt rg. 
kryssare och jagare ös ter om Sici lien i Härhelen av :\ [a ll a. 

• · J ··11 f' · ·]··1de Vädret var under 9 JUl t go l t, men mot ~va c• n r h '' 

den nordvästliga vinden ti ll halv storm, vilket gjorde a tt crl 
stark sjöh ~ivn ing höll på alt hind ra dc lättare invasio nsf<ll'· 
koslernus överfärd. Emellert id låg Gclalmk ll'n och de n ih trn 
kuststräckan i lä, vilket underlätlade angöri ng och hm dslig· 

• o· där. Den 10 
p!Jlo 

t sLördes a v en 
dliS . l 

(lacrcn ; nattcttc 
JCl' 'o 
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mojnade vinden , varefter operation en en 
kvarstående dyning. Siktcn var god un 
rådde klart nu'm sken. 

Lanelstig ningen. 

Kl. 2300 den 9 juli landsa ttes fa ll sk~innstrupper bakom 

];.usLförsvarsdivi sionerna på östra och sydöstra kus ten , något 

al·e fölJ'da av glidflygp lan m ed lufllruppcr. C:a 1,000 allicsenc 
·ade flygplan delt og i de första anfallen. 
lt l . 

Kl. 0330 den lO juli började slagsk epp, kryssare oc 1 Ja-
"are samt 5 s t. monitorer (bes tyckning 2 38:or och 8 10,2 cm 
~vkan , samtliga i dubbellavc LLagc) a lt beskjuta omdde t Licata 
Gela-Cap Passero-A v o la. Resulta tet a v denna beskjutning 
koordinerad m ed flygbombanfallen syn es ha blivi t m yck et gott. 
Så lys tades t. ex. fl ertalet kustba tter ier , syfls lationcr till mi
neringarna skö ls sönder och s trandförsvaret blev delvis upp 

rivet. 
De amerikanska konvo jerna, som k ommo från Panlellcria 

och afrikansk a hamnar, gingo dels mot omr[tdct Licata-Gc1a
Cap Scaramia, i vil ka orter 7. amerikanska annen fick fas t 
fo t, dels mot Trapani, :\'l arsal och Empt~docl c. Från de tre 
senare orterna in sk eppade dc sig snart igen efter a lt ha råkat 
på hårt mols tånd från tysk a förband. Dc sist nämnda förela
gen uppgåvos cflc ri'tt h a varit skcnförclag. 

Dc briUi ska k onvojerna, wm till slörs ta delen kommo 
från Lampcdusa och Malta, slyrdc mot området Pozallo-Cap 
Passero-Avola -Syr nkusa, där invasions trupperna fingo fast fot 
i Pozzalo, Pachino, No lo och Avola. Syrakusa crönadcs för,;t 
efter ett dyg ns h å rda str ider. 

Landstigningen verkställeles kl. 0-130 p~l en breeld a\' 160 
km efter en timmes stann eld utförd av s.l::tgskepp, monitorer 
Cch bombflygplan. På dc angivna platserna skapades snabb t 
brohuvuds tällni ngar, som. höllo m ot st ridsvagnsanfalL E ld
llJ1derstöd lämnades även vid b eh ov av krysarc, jagare och 
kat1onbåtar. Kl. 0730, cEt de större hamna rna erövra ts , k unde 
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·artilleri och annan tyngre materiel börja föras iland, dels frå 
mindre transpor tfartyg, dels från invasionsfarkoster av e~ 
mängd olika typer och s torlekar . 

Vissa av dessa farkosler hade gått med full last direkt 
från ilastningshamnarna till urlaslningsplats.crna. Därifrån 
återvände de till transportfartygen, som lågo på ungefär 3 
distansminuters avstånd från kusten, och hämtade ny last. De 
mindre farkosterna transporterades. ombord på större fanyg 
till lämpligt avstånd utanför kusten, varpå de gingo i färjtra. 
fik mellan transportfartygen och land. Sammanlagt deltogo 
1,500 fartygsenheter på c:a 700,000 ton och c:a 60,000 man 
landsaltes i dc första omgångarna. 

Då landstigningen började, övergick bom.bflygplancn till 
att bekämpa området bakom stranclförsvarct, huvudsakligen 
för alt försvåra reservernas rörels.er. ATtilleribcskjutning från 
örlogsfar tyg av alla typer hjälpte genom direkt eld fram de 

landsalta s tyrkorna. 

Såson1 skyeld mot dc insatta tyska och italienska ho mb
·och torpedflygförbanden disponerades c:a 1,000 allierade jakt. 
i)lan, vilka i stort sett fyllde sina uppgifter att skydda la nd

stigningen. Enl igt italiensk uppgift sänktes 3 transportfartyg, 
varjämte 2 kryssare och 6 transportfartyg skadades. Alliera
dc uppgifter saknas. 

Anfallsriktningarna blcvo, ända till konvojerna s.ild ades 
den 9/7, en överraskning för axeln, som väntat att huvudan· 
fallet skulle insättas mot öns västra delar. På grund härav 
fingo också de skenföHtag, som insattes här mycket stor be· 
tydelsc, clärigenmn att axelledningen kom att behålla stora 

trupps tyrkar här dc försia dagarna. 

Dc riktningar, som valeles av de allierade, hade tre s tora 

fördelar, nämligen: 

De utgjorde en kniptångsrörelse mot den sydöstra delen 

av ön, vilken lätt kunde avskäras och bli ·ett först::~. brohuvud
Närhe ten till Malta möjliggjorde dels snabb överskcpP· 

.ning med invasionsfarkostcr, dels. ett starkt jaktskydcl. 
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A vs lånden till det operativa målet l\Iessina voro ej så 

l .. , från detta »hörn », som från öns västra del sto ., · 
Som ett exempel på dc stora svårigheter, som kunna upp-

stå, då m~mga transportfartyg med ovana skeppare skola lasta 
i ]Jombaclc hamnar, kan nämnas en händelse i Sfax. Inloppet 
hade där blivit spärrat av bombade axclfartyg. Enelast .en 

5111al röjel ränna förde in till hamnen, och på grund härav 
kunde enelast ett fartyg i sänder passera ut eller in. Natten 
fö re invasionens igångsättande mot Sicilien blåste det friskt 
trärs inloppet. Ett inlöpande handelsfartyg stötte på och hm
de icke komma loss. De första transporlfartygen skulle löpa 
ut på förmiddagen och situationen var mycket allvarlig. Med 
stora svårigheter lyckades man dock till sist få bort fartyget 
utan a tt invasionsflottan hade bfwit nämnvärt förs.cnad. 

Sammanfattning och bedömande. 

Kustar tilleriels materiel var otillräcklig och delvis föråld
rad. J ärnvägsartilleriet kunde i flera fall ej komma till 'in
sats på grund av att järnvägarna voro ·eller blevo sönderbom
])acle och sönderskjutna. Luftvärnet var grupperat alltför 
långt från själva kustlinjen, varför invasionsfarkosterna icke 
kunde tagas under eld av det härfö·r synnerligen väl lämpade 
Juftvärnsar tilleri c t. 

Kustbevakningen var på grund av den inträffade väder
leksförsämringen ej i högsta beredskap, vilket medförde, att 
syftstationerna ev. ej voro 'bemannade, om cle över huvud ta
get vid det laget voro användbara. Vissa uppgifter vilja t. o. 
111

• göra gällande, .att mineringarnas lägen voro röjda för de 
a~~ierade. De använda landstigningspunkterna tyda i viss mån 
~~~rpå . I varje fall voro icke mineringarna tillräckligt starkt 
fors varade. 

"' Intet tyder på att flottan tilldelats några som helst upp-
~ tfter v'd .. · l t .. k · f" 
1

. l avvarJanc e av ett overs -cppnmgs orelag, utan led-
llnrren l t f" o synes Ta avsct att upptaga orsvaret mot en invasion 

'l!idsicr>ft . S ... .. d 
' t JOVasen et. 11 
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land och på c lt icke obclydligL avstånd från kusten (j fr S::t, 
lcrno). 

Då det svaga strandförsvar et blev sönderskjulet av Örlog~, 

far lygen s eld och de t starkare inre försvar e ts förbind clselin jet· 

och vägar blevo sönderbombade, kunde landsti gningen diirföl' 

ej hindras. 
Den italienska flottans overk samhet h ar tillskrivils olik ::t 

orsaker såsom brist på olja, dålig moral m. m., m en har san, 

nolikt berott på att den hade slor respekt för britter na och 

var fientli gt ins tälld mot t ysk arna. 

Tyska och italienska bomb- och torpcdflygf1örband an. 

föllo dock dc allierade kmwojerna och underhålls lransportc rna. 

För lllster . 

Summ eringen av fö rluste rna under Sicilienopcra lionPn di

vergerar kraftigt i axel- r esp. den al li erade versionen, m en de 

äro dock ej stora med hänsyn till in sa tscn. 

Dc sammanlagda allierade förlusterna i s~inkta och skn

c}adc fartyg till den 17 augusti äro enligt axcluppgifl l' r: 2 

krys.sar e, 7 jagare, 3 motortorpedbi'ttar, 3 k orvetter, l dcpit

fartyg och 76 inYasionsfarkos ter saml 55 lram:.po rtfarl yg pa 
252,000 BRT. 

Dc allierade crkiinna: 1 jagare, l korvet t, 3 ubåht r, :1 Jno-

1orlorpcdbåtar, l motorkanonbåt och l minsvepare. Trans· 

porlfartygsförlusterna h a uppgivils till lotalt 8-±,000 B HT. 

S lutomdöme. 

Den ::lllicrade översk eppn ingen till och urskeppningen vid 

Sicilien kund e yarken hindras , hejdas d lcr fördröjas r1s ~~' cl n s 

molverkan till sjöss och i luften. Den snabbhet med nwd yjl

kcn de all ierade lyckades skapa brohuntdcn för fortsal l< t ope

rationer, överraskade motståndaren. ?\fan tycker, all J;: usl· 

försva rsf'örbandcn å tminstone skulle ha kunnat fördröja c]c 

alli erades offcns.iv, så all dc egna armes tridskrafterna J;.u ncl0 
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n 11 unn it in sä ttas i tid före en allierad konsolidering av Iä-
]1< •. l o • • 

<~ et iland, men overras Olmgen och den a l lt cradc överli:i gscn -

~c tcn till sjöss och i luften fälld e utslage t. 

-±. Me,llanskede. 

Efter operationernas avs lutande på Sicilien den 17 a u

<~ u s ti var den allierade k ontrollen av -:\Icssinasundet fulls.Län-
" dig. Härigenom delades elen italienska fiollan p å tvä från var-

andra h elt sk ilda opera l ionsområden . Detta förhållande tor

de ytterli gare h a ökat den principiellt defensiva inställning, 

som var förh ä rskand e und er s triden om Sicilien. Med hän 

syn dels h ärtill dels till bristen på !ältare fartyg samt avsak

naden av marin~.amvcrkanclc fl ygs lridskraftcr kund e den ita

lienska i'lottan nu a nses befinn a sig p tt lokalstyrkcniv<l. 

Dess uppgifter lära ock så h a varit nlt »m ed sm å m cdch 

(ubåtar, motorlorpeclbtll ur, torpedflygplan, hombflygpla n) för

svåra fientlig ve rk samh et till sjöss och »att h ålla ÖHiga sjö

stridsk rafter i bcrcds.kap, avvakta fient liga före tag över havet 

Dch försöka parera dem ». AIILstt ej hingrc »fl cct-in-bcing >> 
utan >>IGeinkri eg >> . 

Helt i m ots a t s till il alicnarmt tillämpade dc a llierade en 

såväl s trategi skt som taktiskt offensiv sjökrigföring. Syn

nerligen .s tarka sjöstrids.kraftcr samlades i m ellersta :\Iedclha

Yet och samtidigt baserades f lygstridskrafter av hi ttills osedd 

storlek på Sicilien och i Tun is ien . 

Blockaden av :\Icssinasunclel oeh den ilalienska Yiislkus!cn 

s~~ rptes di:irhiin , att den italienska kus tsjöfar ten m[lslc in

stallas och häri genom ökaclcs belastningen på jiirnviigama . 

Dessa, som löpa utmed kusten , iiro mYcket sårbara och ut

sattes också för flY:.rbomhnnfall r::Jch "arL iller ibeskJ·l:tnin" av 
all' . "~ . · . o 

l 
Iel ade kryssare och Jagare, so m relativt os lörda härin·etwm 

' llnd · _ . .. c o o • •• • • · ,.., ... 

,.,o c l11Juka upp forsY ard pa »lan >> . h.us!har.Jntng utfordes 
.. <tltt ncla 11 . 1 1 .. 1 

... . .
1 1 1

. o 

\''" " av a 1erac c u la S.Jostn( s.,;_ra ter m ol baclc osl- och 

astkustcn ända upp till "\'enp::'lbukten bl. a. den 29 juli, 4, 10 
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och 23 augusti. Slagskepp besköto H.eggio di Calabria de 
1 september på 8 distansminuters avständ, och upprepade c01~~ 
mandoraider utfördes mot detta område den 29/8-3/9. Häf_ 
tiga allierade flyganfall från baser i Storbritannien ins.a tte, 
uneler au gus ti mot Rom, Turin, Genua och Milano, från baser 
i Nordafrika och på Sicilien mot Foggia och Taranto sa1111 
Neapel upprepade gånger fram till den 7 september. Avsikten 
med dessa var alt förslöra järnvägsförbindelser, flyg pla tser 
och hamnar samt att härigenom göra det ilalienska fast landet 
moget för invasion. Axelns flygj'örluster förhöllo sig till de 
allierades som 3- 1 och det italienska flygvapnet var i slutet 
av augusti i det närmaste h elt utslitet. 

5. Invasionen i Italien. 

In l edan de operationer. 

Den 3 sep tember började det allierade anfallet m ot ita-
1ienska fasliandeL Det insattes d els över Mcssinasundet, dels 
från Augusla och Syrakusa, där konvojerna legat någorlunda 
skyeldade för de senaste dagarnas häftiga tyska flyganfa ll. 

Landsligningen ägde rum kl. 0430 på kuststräckan Scilla
Reggio di Calabria med starkt stöd av sjö- och flygstridskraf
ter. Bl. a. bombarderade allierade slagskepp axelställningar 
vid Cap delle Armi. · Intet m otstånd från sjöstridskrafter före
kom, däremot bjödo tyska förband hårt motstånd m ot de 
landsatta trupperna, m edan axelns lufstridskrafter anföllo 
transportfartyg, trupper och stridsvagnar. 

H.cdan den 4 september voro dock huvudor terna pä " ti'uv 
besalla av allierade förband och ett flertal commancloraidcr 
gjordes mot orter vid den östra kustlandsvägen. Enlig t axel
Tapporter blevo de dock omedelbart tillbakasl agna. 

Den 8 septem.bcr kapitulerade Italien på av de allierade 
föreskrivna villkor, vilka under tecknats redan den 3 i samJ11n 
månacl. Ett av dessa villkor var den italiensk a flott ans Hl-
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.. ,.,111ande, vilket i v1ss. män förklarar dess overksamhet vid 
Ja.. . 
försvarandet av det egenthga fastlan det. 

Dagen ·efter kapitulationen fö\retogo dc allierade land
sti gningar i såväl Salernobukten som vid Taranto, där örlogs
basen besattes. I det senare området voro de allierade herrar 
redan den 10 september efter svagt motstånd, medan det skulle 
dröja ytterligare en vecka, innan landstigningen i Salerno var 

säkrad. 

Salernoföretaget. 

Före dagningen den 9 september började brittiska min
svepare svepa det område, som måste passeras in till Salerno, 
och som nu sannolikt hade minerats av tyskarna. Efler min
sveparna följde invasionsfarkos.ter, stödda av jagare och ka
nonbåtar. Därefter gingo kryssare fram. för att stödja land
stigningen med direkt eld mot tyska batterier, stridsvagnar 
och truppsamlingar. Detta hade mycket stor betydelse därför, 
att tyskarna belade stranden och området framför denna med 
eld från kanoner och kulsprutor. 

Salernobukten var så full av fartyg av alla slag och stor
lekar, som gingo i alla riktningar, att något liknande icke lär 
ha förekommit i världshistorien. Detta är desto märkligare 
eftersom de allierade icke hade f ulls tändigt luftherravälde, 
utan fartygen blevo utsatta för häftiga tyska flyg anfall. 

Invasionsfarkos ter gingo på kurser mot land under det 
att kryssare och jagare gingo utmed kusten och hangarfartyg 
~ch stöne örlogsfartyg rörde sig mera oregelbundet längre ut 
~lll sjöss. Artilleribeskjutningen utfördes både som direkt och 
~~direkt skjutning beroende på val av m~tl. Liksom på Sici
l~en leddes elden av nedslagsgrupper i land. Nattetid drogo 
s~g fartygen längre ut hll sjöss för att i skydd av mörkret få 
VIla för besättningarna och undgå anfall av lätta örlogsfartyg 
Och flygstridskrafter. 
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Deltagande stridskrafter. 

Dc allierade sjös tridskrafterna besLodo av .sammanla" 

c:a 150 örlogsfartyg och 350 invasionsfarkoster under bcf~t 
. l . l c . .. <\l 

av arnrra en su· .'"l.ndrcw unnmgham. Orlogsfartygen vor 
uppdelade på operationsgrupper enligt följande: 

0 

I. operations
g r up pen: 

Slagskepp: 

Hungarj'artyg: 

Kryssare: 
J ag u re: 

II. operotions
gruppen : 

E skortlwngar
lurtyg: 

Kryssare: 

»Sl"yrk::t I-h und er befäl av viceamiral .-, ir A. 

Willi s. 

Nelson, Hodncy, King George V, Rowe samt 
fr. o. m. den 15/9: \Varspile och Valian l. 
Illus trious och Formidable (med jaktsk ydd för 
egen s.tyrka) . 
Aurora, Penclope , Sirius och Dido. 
c:a 40 s t. 

Sk~'dd för landstign ingen m ot flyganfal l. ]k 

fälhavarc Konteramiral s.ir Philip Vian (Eu. 
ryalus). 
Attacker, Hunter, Battlcr, Stall.;:er och u nicorn. 

Euryalus , Scyl la och Charybdis. 

III. operations- Konvojskydd och del direkta s tödet för land· 

gruppen : s. tignin gen. Kallades the ,)\-\!estern T ask For· 
cc » och stod under befäl av viceami ral H. 
H cwil l U. S. K Operalionsgruppen Ya r ~ IJJ!l" 

delad på ett syd li gt fö rband under kontn an1i· 

ral J . L. Hall U. S. N. och ctl nordligt för· 
band uneler commodore Oliver H. N. 

Syclliga lörbandet, U. S. N-: 

]{ ryssare: 

Jagare: 

Philadclfia, Boise , Savannah. 

18 .st. bl. a.: Bristol, Ludlow, Edison och ;\i· 

black. 
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]\'ordliga j'örbanclet, R. N.: 

]\ryssar e: 
jagare: 
)1/onitorer: 
Min svepare: 

Mauritius, Ugnada, Orion, ev. + 2 st. 

20 st., ev. + 6 st. 
Erebus, Abercrombie och Robcrls. 
C:a 27 s. t. 

Dc italienska sjös tridskrafterna hade samma styrka och 

sanunansättning som den 10/7 med den skillnaden, att l{oma 

sänkts, att Tarantagruppen den 5 sep tem.bcr ombascrats till 

Brindisi och Bari och att samtliga i baseringen förut nämnda 

större enheter + dc flesta mindre voro på väg till brittiska 

hamna r (27 jagare, 14 torpedbåtar och 26 ubåtar hade över

gatt till dc a llierad e). 

Operation:.cns /"örlapp. 

l . operationsgruppen, som ef ter Siciliens ockupation kom

pletterat förråden i Gibraltar och vissa nordafrikanska ham

nar, uppträdde åter i Tyrrenska havet den 5 scptemJw. Vissa 

enheter deltog även i besk jutning av »Lån » under landstigning

en där. Uneler natten mellan den 8 och 9 september låg den 

vid Capri för alt sedan ett par dagar operera i nordöstra dc

len av Tyrrenska havet. Avsikten var fr[lll början, alt den 

skulle utgöra flankskydd i norr, men efter Italiens kapitula

tion f ick den äldre .slagskcppsdivis ioncn till uppgift att eskor

tera dc delar av den •italienska flottan, som voro på väg från 

hamnar på Italiens västkust till Malla. Den nyare slagskepps
divisionen fick till uppgift alt unelerstödja striderna i land 

lllcd sitt svåra arti lleri. Orsaken till att denna division val

des här till får man sö ka i att dessa slagskepp voro bäst skyd

dade mot anfall från luften. 
Efter den 11 sep tember, då 5. amerikanska armen på 

·" l'U .l "' nu av l\·sk a molanfall tr~ingdcs ned mot strandkanlen vid 

~alerno, bl~v detta art illeris töet den avgörande kraft, som lyc

'~dcs stoppa upp dc tyska anfal len . Hamnen i Salerno Yar 

~1amli gcn på grund av tyska flygbombanfall och tysk artillcri
}eskjuLning oanclv~indbar mellan den 13 och 16 september och 
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sYårighctcrna all un dsät ta dc vikande amc1·ikanska slyrl~ orll 
yoro då avsevärda. Endast en hänsynslös insa ts av samtl iga iit~ 
logsfartyg kunde rädda situationen, så länge, att den SÖll crifrä

11 anryckande brittiska 8. anncn kunde avlasta det tyska trycl,et 
En viss betydels.c hade även dc trupper ur 8. bri llisk~ 

armen, som elen 15 .september med snabbg:1cndc passagerar. 
och örlogsfartyg fördes fram till kusten vid Castcllabat e och 
Pa;stum. De landstego uneler mörker och lyckades utan för. 
luster avlösa de styrkor ur 5. amerikanska armen, som_ be. 
funno sig närmast denna del av kusten. 

Allierade fallskärmsförband landsattes i trakten av Polll. 
peji för att genom ett anfall mot tyskarnas rygg avlasta tryc. 
ket mot amerikanarna. Enligt tyska uppgifter uppläck tes de 
dock snabb t och hunno ej göra någon insats., innan dc oskad
liggjorts. 

Il. operationsgruppen, som bestod av eskorthangarfar tyg 
och luftvärnskryssarc, hade den mycket svåra uppgiften att 
skydela landst·igningen mot flyganfall. Salcrnobuklcn, som lig
ger på 300 km avstånd från Sicilien, var den ·enda länkbara 
landstigningsplatsen på Italiens sydvästra kust, och den måste 
alltså väljas, trots att samverkande jaktflygplan ej kunde v~
ra baserade på Sicilien (de hade i så fall endas t 15 minuters 
flygtid över stridsplatsen). De 5 hangarfartygen ( >> \Voolforlh
eller >> Pockeb-carriers >> ) hade 150 flygplan av Scafire-typ, vil
ka gjorde c:a 750 uppstigningar under veckan den 9- l G sep
tember, varunder 10 större luftstrider utkämpades med små 
förluster. Emellertid måste fartygen själva skyddas av Janel
baserad jakt från Sicilien och för att möjliggöra start och land
ning på det korta flygdäcket måste dc gå fram och åter u tan· 
för buklen med högsta fart. Detta i sin tur gjorde, alt far· 
tygen rörde sig i sjön, och härigenom blevo ungefär 25 % 
av flygplanen skadade eller gingo förlorade under star t och 
landning. 

Samtliga de allierade jakt- och bombflygplanen företoga 
2,500 uppstigningar och fällde under den kritiska perioden 
ungefär 1,500 ton bomber mot dc tyska ställningarna. 
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nr. operalionsgruppen slutligen, som var uppdelad på två: 
[örband, hade dels till uppgift att sköta renhållningen av far
vattnen utanför den invaderade kusten och dels att genom 
direkt eldunders löd hjälpa armestridskrafterna il:md. Den 
]lade också de största förlusterna i det att sannolikt 2 kryssa
re sänktes av fientliga flygstridskrafter. 

striderna i Salernobuktcn voro både hårda och växlings
rika. Intill den 15/9 var läget t. o. m. så kritiskt för dc allie
rade, att tyskarna rapporterade fullsländig seger. De lyckades 
dock ald rig uppnå ett avgörande, innan dc allierade hunno 
insätta förs tärkningar, dels i form av flera örlogsfartyg, som 
"åvo .eldunderstöd, dels i form av förstärkta flygstridskrafter o 
dels slutligen i form av pionj~irtrupper, som reparerade ham-
nen i Salcrno, så alt den blev användbar för transporlfartyg 
den 16/9. 

De örlogsfartyg, som ingrepo i striderna den 15/9, voro 
Warspite, Valient och några kryssare, och elden från deras 
svåra och medelsv[tra artilleri blev den avgörande faktor, som 
vände st riden till dc allierades favör. 

Då 8. brittiska armen den 17/9 uppnådde kontakt med 5. 
amerikanska armen vid Salernobukten, må.stc tyskarna upp 
ge sina ställningar här. lVIcn först den 22 september voro dc 
allierade definitivt h errar på valplatsen. 

F örlaster. 

Enligt tyska uppgifter ha dc allierade under liden 8-17 
sept. haft följande förluster: 

Sänkta fartyg: 3 kryssare, 2 jagare, l torpedbåt, 15 in
Vasionsfarkoster och 9 transoprtfartyg på sammanlagt 58,000 · 
B R. r . 

Skadade fartyg: 2 kryssare, 4 jagare, 10 invasionsfarkoster, 133 transport- och tankfartyg på tillsammans 635,000 BRT .. 
De allierade ha icke tillkännagivit sina förluster. 
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Slui omclöme. 

Del allierade inYasionsförctaget i Salcrnobuklcn gick i 
motsats till Sicilienföretaget icke efter de uppgjorda pl anerna. 
Tysk:ll'na hade tagit väl vara på erfarenh etern a från Sicilien 
och försett den enda lämpliga landsligningsplalscn m ed Cl( 
synnerligen s tarkt försvar , s.om visserligen ej lyckades hi ndra 
w·skcppningen, men som n ä!', tan lyckades kasta angri p:trna i 
sjön , då dc blottade sig i en alltför optimistisk offensiv inåt 
land . Till sjöss förekom dock nästan ingen motverka n av 
sjös trid skraf ter och del lyckades de allierade att, om än 11led 
stora :mslriingningar, n eutrali sera det starka tyska fl yg lryc. 
kct över havet. 

Härvid användes hangarfartyg, som lågo som fl ~ !a nde 
]; aser p<"t % av avs.l{md cl m ellan Sicilien och Salerno, skydda. 
de av landbaserad jakt från Sicilien . 

Erövring av de italiensl.:a öarna . 

För alt säkra den västra flanken vid ockupationen al' 
Ilalien Yar det nöchändigt för dc allierade att kunn a h el l kon· 
trollera dc italienska öarna i Tyrrenska h avet och del av il~· 

Ji cnarna besatta Korsika. 
Några större i1wasionsförc lag in saltcs dock ej, ul an man 

viin iade tills öarna voro m og na att falla för minsta miijliga 
anfallande styrkor. I ett flertal fall utnyttjades äve n Jniss· 
siimjan m ellan dc il aliensk a och tyska garnisonerna p {t iinrna. 
På Sardinien t. ex. ilandsa lles amerikanska styrkor oeh va; 
pen, delvis av allierade uh[llar , oeh det tyska mo ls låndet pa 
ön brö ls av dessa amerikanska sty rkor i samverkan m r<l fyra 

ilalienska di,:isim~er på ön den. 20/9. . . ,id 
På Kors1ka Ilandsalles alhcraclc eommandotrupplt ' 

Ajaccio nallen m ellan den 13/9 och 14/9 av ·Cn sjöstyrka, son; 
b cslou av dc franska torped kryssarna »L e Fantasquc » och ,L 
Terrible », 18 alli erade jagare och ett fl ertal ubå tar. 
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J_vcn franska trupper ilandsattes på ön de följande nät-

Il
a oeh d essa logo i förening med kors ikanare västra dcw· 

]en av ön . . . . . . o • • 

sedan IlalJ cnska pgare och bnltlska ubatar bcsk jllllt 
]3astia den 23/9, intogs staden den 25/9 av de alliearde och 
{länned var det tyska motståndet på ön helt brutet. 

ö vriga data se bil. l. 

ErJ"arenheter i ullmänhet. 

Den allierade framg{mgen vid Sici lien- och Salcrnoföre
tagen berodde dels på Överlägsenhelen till sjö·ss och i luften , 
dels på alt dc o lika vapengrenarnas insatser voro så väl sam
-ordnade och avvägda i förhåJJande till varandra samt slulli
gen på 'invas ionsfarkos.lcrnas goda tekni ska utrustning. 

Den goda samverkan framträdde tydligast, då en av va
pengrenarna sviklade och var i beh ov av understöd från en 
-eller båda dc andra såsom faJlct var med 5. amerikanska ar
men i det kritiska skedet vid Salerno. 

Den nya Jandsligniugstaktikcn har genom dc moderna 
stPiclsmcdlcn, lufllandsa tla förband och invasionsfarkostcr, bli
Yit mer dler mindre oberoende av dc nautiska och topografiska 
fö rhållandena vid lancls ligningsplatsen samt av urlastningsmöj
ligheter vid k ajrr. Det senare dock med en viss modifikation, 
då de större 1ranspo rlfar lygen m åste lossa vid kaj i e tt senare 
skede av invasionen. 

Urlas tningen, dl'l tidigare m es l kril 1iska skedet, har häri
genom förkor tat s, med elen följd en alt försvararen nu för li
den stäHes inför en m yck et svårare u ppg ift-. Vid urlastningen 
har dessutom det direkt eldunders.tödcl från örlogsfartyg av 
alla slag h elt ell er delvis kunnat n eutrali sera kustartilleriet. 
Detta underslöd har härigenom blivit en vikti g faktor , som 
llled större kraf l och framför allt precision än bombflyget , 
kan göra en verkningsfull "ar lillcriföi'bcrcdclse". 

Förutom torpedfartyg och flygstridskrafter skulle kan
ske de monitorer, s.om nu i stiillct elisponerades av dc anfal-
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lande, utgjort det bästa försvaret mot de bombarderande ar_ 
tillerifartygen. Moderna monitorer skulle med sin slagkraft 
och rörlighet ha betydligt slön·e utsikter än ett kustar tilleri. 
batteri alt kunna hindra fi en tliga sjöstridskrafter att giva eld. 
unelerslöd åt invasionstrupper. Därigenom skulle de avsevärt 
kunna fördröja eller helt omintetgöra elt fientligt lands tig. 
ningsförsök. 

Det har vid de här behandlade invasionsförelagen visat 
sig, att ett riktigt utnylljandc av alla tre vapenslagen i sa111. 

verkan ger stora fördelar. Den smn enelast kan eller, so111 

italienarna, endast vill använda två försvarsgrenar i en ma. 
tim krigföring, blir starkt und erlägsen. 

Ett offensivt uppträdande till sjöss hade varit det enda 
riktiga av elen italienska flottan, som säkerligen genom en 
energisk insats kunde ha avsevärt försvårat om icke förh incl. 
1 at de aUicradc överskeppningsförta gen. 

Orsaken till a lt den allierade forceringen a v minfii l!cn 
lyckades så väl torde framför allt ha varit, att syftstationc rna 
clJer deras ledningar bombades eller sköts sönder. Av min
kriget kan man därför draga elen slu tsatsen, att syftmineringar 
~eke äro lämpliga som kustförsvar vid öppen kust, i synner
het då fienden är överlägsen till sjöss och i luften. Stöl- el
ler avståndsmineringar äro a tt föredraga utanför kust områ
den, där egna sjöstridskrafter eller egen sjöfart ej behöver 
passera. 

Risken alt göra invasionsfö,rctag utanför det lancliJasrrade 
jaktflygets räckvidd visade .sig vid Salerno vara stor. Visser
ligen kunde operationen genomföras med stöd bl. a. av h angar
fartygsbas.erad jakt, men denna var ej tillräckligt eHektiv för 
a tt kunna skydda lanlstridskraflcrna, då herrav~ildct i luften 
var kraftigt omstritt, o~h dessutom måste eskorthangar farlY· 
gen skyeldas av landbaserad jakt från Sicilien, vilket ök ade 
kraven på det hårt ansträngda jaktflyget. 

Val av plats för invasion är således starkt beroende av 
jaktflygets aktionsradie. Denna erfarenhet torde nu ha in-
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, ,erJ;.at på valet av plats för insättandel av den »andra fronten , , 
så att invasionsområdet i västra Europa begränsas av eld 
allierade jaktflygels aktionsradie från dc brittiska öarna. Hän
syn mås te härvid tagas till att jaktflyget skall ha minst 1 tim-
111es aktionslid över s tridsområdet. 

Biluga 1. 

Erövring av de italienska öarna. 

31 /7 Favignana, Levanzo och J\tfarettimo (av amer.). 
7/8 Ustica (av amer.). 

20 /8 Lipariska öarna (av amer.). 
'20/8 Strom.boli (av amer.). 

9/9 Ventotene. 
12/9 Capri. 
15/9 Procida och Ponza. 
16/9 Ischia. 
17/9 Landsältning av amerikanska styrkor på Sarclinien. 
20/9 Sarclinien utrymt av tyskarna. 

S-20/9 S trider på Korsika. 
21 /9 Landsältning av franska trupper på Korsika. 
22/9 Korsik a börjar utrymmas a v tyskarna. 
25/9 Korsika i allierad hand. 
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Förteckning 

å 

under tiden l januari- 29 fcbruru·i 1944 nyinkomna hik kee 

marinstabens bibliotek . 

Förf:ns n amn Bokens titel 

----------------------+------------------------------------
Liclström, E. 

:M:o n:r 453/1943 

L go n :r 32701/1943 

"Widstrand, A. 

Rock, Karin 

Storbritannien, 
Admiral ty 

Lgo n:r 373.)/1943 

~la r i niönal tningen 

Den svenska graniten i :[örsvrrrcls 
tjänst . En övcrci•ikt. över nuti,Lt 
befästningskonst. Sthlm 1943. 

Exercist·Pgkmcnic för flottan, YIII, 
skyclclstjäos•t. DPl I (SkER: l) 
1943. Sthlm j943. 

Säkcrhds i ost ruktion för armen 
(Säki). Stltlm 1943. 

Svenska hikarbdattningar och ,[,•
ras inneha\·a rc. Diografi.s·k U\11'

slagsl.Jok för tiden 1890'-194:2. 
Sthlm 194::l. 

Ekonomiska h!·clsmål. Utrikespoli
hska ins titutets broschyrseri e 
(Sjj 943). Stltlm 1944. 

Ro.nll K a ' 'Y and l{oyal :M:ari n··-~ 

sports handbok. j940:. Rcprint. 
Lonelon 194~'. 

Tillägg n:r t till Soldatinstrukiion. 
tunga Yll[H'll, 12 cm grk :M/4t (T ill
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