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i SJokortcn. Y id be-skriv ning av f y rhelys ta lc-cl c· r ange·& e nelas l <t i 1 

Jeclc-n ar iyrbelyst sa tnt på pd;as om något sa rs k1lt är att J~k tta g., 

i övrigt J å s jökort och Jy rl is ta lät n n a c•r[o nl erl iga u ppl ysmn gn r. 

F ör att priset c-j sk u ll e bliva allt Jör hö'gt har dc·ssutom dt ll<t

got stö rrl' fo rmat t illgripits och en ntinclre stil a n vänts iin i i" ön·

gåen dl'· Ul•plaga, dock h ar på g rund av ii<kadc n r hds- och mat<' l'l ; 1-
kostn acln [H·i sl't, kr. 8: - , J,\i,·it a\'SC'Yärt högrP än Iör förC'gåt •nd,, 

upplaga. . 
J' ;\ g rund av ri\d.nn clc· J'örhålland c·n kan a vclc·•ln tn g c·n IIa tnlLII'. 

som i n'"år i dt särsk il t hiltang till hokt·n, tillsvidan· ickt• utlätn n.t, 

i alllllit'nna hancJpln. Koslnackn för hokt'll utan b ihang är kr. G: :2~>. 

Hedaktionen aY Swnsk Lots. 
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Flotta - flyg. 

Sedan Ö\'er ett å rtionde tillbaka h a r det stått en pappers

~trid mellan militära teoretiker i de flest a länder om förhål

land et mella n flotta och flygvapen. En ytterlighetsriktning 

har siat om att sjöstridskrafterna i en n ära framtid skulle 

vara obehövli ga, en annan har icke velat se någon som helst 

förändring i flygstridskrafternas snabba utveckling. Mellan 

dessa befinna sig ett otal skilda ·meningsriktningar. I de 

våldsamma strider, som under detta kriget periodvis utkäm

pats över havet, särskilt i samband m ed sjötransporter till 

och från krigssk å dep la tserna, sök·er nu en del av den gamla 

pappersstr.idens män i vårt land bevi s för sina tidigare påstå

end en . BoTtsett från att tidpunkten är illa vald för otTentlig 

diskussion, eller triumfer.ande var-d et-inte-det-ja-sa'-mentali

t et borde varj e fackma n veta , att det fordras en ingående 

an alys av alla faktorer för att kunna dra några slutgiltiga 

erfar enheter. Detta kan av lätt förklarliga skäl icke ske fö r r -

än efter .krige i:s slut. Det borde där-för förbehållas den mili

tära ledningen ensam att dra de konsekven ser, som äro möj

liga med av denna kända erfarenhet er. Självfallet måste 

mycket unda n för undan r ä ttas till, m en det får icke ske 

.gen om tillskapandet av en oiTentlig opinion, som i dessa tider 

icke kan vara tillnärmelsevis så välunderrättad som den mili

t är a ledningen. Var je försök i den riktningen är direkt skad-

1igt. Vi leva icke längre i en t id, som passar för metoder, 

Tidskrift i S)öväsendet. 
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använda und er kampanj en bakom försvarskommissione ns 

kulisser. 
Saldig upplysning samt redogörelser för inträffade !hän

delser och uppen'bara konsekvenser, tagna av de krigförand e, 
äro alltid på sin plats . Men så snart det offentliga ordet börj a L· 

lufta sina gamla anti- och sympatier bör det lämnas åt del 

öde det förtjänar. 
Ifråga om de praktiska erfarenheterna rörande förhållan

det mellan flotta och flygvapen vore förvisso mycket att säga. 
Här skall endast framhållas en omständighet, vars konsekven
ser vunnit mer .och mer ·beaktande i de ledande marinerna . 
Sjöstridskrafterna hava hävdat sin utomordentliga betydels e· 
i den moderna krig>för.ingen. Deras uppgifter kunna icke lösas 
av någon annan försvarsgren . . Men de ha, •liksom många andr a 
försvarsanordningar, visat sig synnerligen känsliga för anfall 
från luften. Konsekvensen härav kan i rimlighetens namn 
icke vara, att sjöstridskrafterna böra ersättas av andra !för
svarsmedeL Den viktigaste motåtgärden är utan tvekan ett 
snabbt och effe'ldivt förbättrande av sjöstridskrafternas skydd 
mot flyganfall. Detta kan åstadkommas på mångahanda sätt : 
genom förbättrade fartygskonstruktioner, genom ökning av 
J.urftvärnsbestyckningen, genom nya kamoufleringsmetoder och 
genom särskilda skyddsanordningar i baserna, bombfasta va~ v. 
torp ednät etc. Främst av allt har det emellerti~ framst~tl 
som ett oavvisligt krav, att marinsamverkande Jaktflygfor
band stå till förfogande. Det har sedan länge varit självklart, 
att •bombeskadrar måst·e skyddas av jaktflygplan. Numera 
vet man även, att .pansartrupperna på marken måste samverka 
med och t äckas av jaktflygförband. Kravet på jaktskydd fö1 

sjöstridskrafterna är minst lika uppenbart. , . 
När ubåten under världskriget gjorde sin entTe 1 raden av 

stridsmedel, tvingades d e större fartygsförbanden att omge 
sig med en skyddande skärm av ubåtsjagande småfart!g. 
Undervattenslyssningsapparater tillkomme för den osynlige 

fiendens -lokalisering och sjunl"bomben konstruerades för den 
upptäckta ubåtens ·förstörande. Nu ha flygstridskraftern a 
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vunnit i styrka och effektivitet. Jaktför.band måste tillkomma 
i ,luften för att möta den nya fal"an. Luftvärnsartilleriet är 
icke ensamt mäktigt att avvisa anfallen. Sådana jaktförband 
kunna icke ständigt »hänga i luften» över sjöstridskr•afterna, 
men de måste finnas där under säTSkilt viktiga moment i 
operationerna och i övrigt ständigt vara till hands för ett 
sna bbt ingripande. Flygstrids.krafter sl<ola icke bel<ämpas av 
sjöstridskrafter utan i sitt eget element av försvarande flyg
stridskrafter. Konsekvenserna av denna erfm·enhet har redan 
i möjiigaste mån tillgodosetts av de krigförande. Det torde 
främst vara bristen på jaktflygförband, som skapat den brit
tiska flottans svårigheter i Medelhavet. Härtill bidrar också 
de relativt stora distanserna mellan tillgängliga flygfält och 
stridsplatserna. I sistnämnda hänseende äro förhållandena 
kring våra kuster avsevärt mycket bättre. 

Detta är en positiv erfarenhet, som var man - även lek
mannen - utan vidare kan konstatera. Detsamma är förhål
dandet ifråga om flygstridskrafternas deltagande i sjökriget. 
Betydande ins·atser ha gjorts av bomlb- och icke minst torped
flygförband. Detta leder tioll kravet på en allt intimare sam
uerJwn mellan sj ö- ooh flygstridskrafterna, icke blott ifråga 
om det operativa uppträdandet utan även när det gäller för
svarsmedlens inpassande i försvarssystemet till sjöss. Detta 
är också en positiv erfarenhet, efter allt att döma beaktad i 
de länder, som bygga ut sitt försvarssystem i direkt anslutning 
till krigs·händelserna. 
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Utdrag ur årsberättelse i navigation och 
sjöfart år 1940. 

Avgiven av ledamoten i KöMS, kaptenen vid flottan 

B. F. Thermmnius. 

{Forts. f r. häft. 5, sid. 29'-.) 

II. Sjöfart. 

Det e u ropei·ska stormaktskriget har helt satt sin p rägel 
på sjöfarten und er år 19,10. Dess återverkningar sträcka sig 
icke blott till omfattningen av själva trafiken utan den star kt 
begränsade utrikessjöfart, som kunnat upprätthållas, har fålt 
en h elt ändrad struktur. Behärskandet av sjöfarten - den 
mell anfolk liga handelns ·bärare - ä r den centra lpunkt, kring 
vilken hela kriget f. n. rör sig. Ett ofantligt kmnplex av i 

yarandra ingripande frågor rulla u pp sig vid studium av d el ta 
p roblem, som icke kan bliva tillnärmelsevis klarlagt förrän 
kä llmateriel av olika slag bliYer t ill gängligt. Den fö lj andl' 
redogöre lsen ko>nmer att omfatta en allmän granskning av de 
förhållanden, som stå i samband med den svenska sjöfarten. 

Författningar berörande sjöfarten. 

Den statliga reglering av det svenska näringslivet, som 
på grund av krigsförh ållandena blivit nödvändig, ha r medfört 
en omfattande krigsla gstiftning. Bland de under år 1940 ut-
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givna författningarna, som beröra den svenska sjöfarten, mär
ka·s följande av större betydelse: 

»Lag med vissa ·bestämmelser om fraktfart med svenska 
f;utyg» den s. k. »Fraktfartslagen» (SFS nr 176) av den 21 
111ars stadgar, att ifråga om r egisterpliktiga fartyg Konungen 
vi !i krig eller krigsfara eller e lj est utomordentliga förhållan
den äger förordna, att resa m ed sådant fartyg m å företagas 
allenast med särskilt tillstånd under iakttagande av angivna 
villkor. Fartyg få ej å ·utrikes ort utan medgivande uppläg
gas, avrustas eller avmönstra utom för reparation. Lagen av
ser att säkerställa landets tillgång å tonnage och sattes i kraft 
genom kungörelse samma dag (SFS nr 178). Den upphäver 
förordnandet om förbud i vissa fall mot utrikes fraktfart m ed 
svenskt fartyg (SFS nr 300/39) och äger tillämpning på alla 
registreringspliktiga fartyg över 350 ton, ävensom å bogser
fartyg, dock med vissa undantag för det mera lokalt syssel
satta passageraretonnaget. 

Genom kungörelse den 12 april ( SFS nr 205) - då krigs
hotet genom anfal1en på Danmark och Norge var överhängan
de - f·örordnades, att ytterligare bestämmelser utöver tidigare 
stadgade i »Kungörelse angående sjö farten inom svenskt t erri
toria lvatten under vissa utomordentliga förhållanden » (SFS 
nr 541 /38) skulle bringas i tillämpning. 

Den 13 april förordnade KungL Maj :t (SFS nr 210 ), att 
såsom förbjudna områden skola anses hamnarna vid följantie 
orter, nämligen: 

inom Västkustens marindistrikt : Strömstad, Lysekil, Ud
devalla , Varberg och Halmstad; 

inmn öresunds marindistrikt: Hälsingborg, Landskrona, 

Malmö och Trälieborg; 

inom Sydkustens marfndistrikt: Ystad, Simrishamn, Åhus, 
Sölves<borg, Karlshamn, Kalmar och Oskarshamn; 

inom Gotlands marindistrikt : Visby; 

inom Ostkustens nwrind.istr.ikt: Västervik, Norrköping 
och Oxelösund . 
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Den 21 oktober 1939 hade genmn kungörelse (SFS nr 

7-14 / 39) samma bestämmel-se utfärdats för Stockholms, Karls
krona och Göteborgs krigshamnar jämte angränsande delar 

av svenskt kustvatten, ett mnråde vid Ångermanälven s myn
ning oc'h en vid Gotlands nordöstra del. Härigenom.blcvo prak

tiskt taget alla trafikabla hamnar vid svenska kusten, u tom 

de som ligga inom Norrlandskustens marindistrikt förklararll' 

som förobjudna områden. 
Trafikspärren västerut i april var den direkta anledningen 

till kungörelsen ang. reglering av förs•äljning och förbrukn in g 

av vissa mineraloljor (SFS nr 3'05) den 26 april. Genom d enna 
förordning upphäv.des tidigare bestämmelser om tilldelnin g a\ 

flytand e bränsle (SFS nr 700 / 39) och en succesiv min·skning 

blev nöd vänd i g. Detta innebar kanske framför allt för den h r
!ydciscfulla svenska motorsegelfarten ett hårt slag. 

Viss ändring i lydelsen av stadgan för navigations sl<O
lornn i riket fastställdes genom bestämmelse den 31 maj (SFS 
nr 417). 

I Lag den 14 juni (SFS nr 484) stadgades att vid k rig, 

krigsfara eller eljest ·Utomordentliga förhållanden undantag 
från gällande bestämmelser rörande bl. a. sjöarbetstidens r eg

lering må göras. Bestämmelsen skall gälla t. o. m. den 30 
juni 1941. 

I SF.S nr 747 den l augusti stadfästes Kungl. Maj :ts in
struktion för Statens Trafikkommission och .i kungörelse sam

ma dag (SFS nr 748) förordnades om en sammanslagning av 
Slalcns Sjöfartsnämnd och Transportkommissionen. En när

mare granskning av spörsmål ·i samband härmed kommer 1 

det följande att lämnas. 
Den gällande förordningen om fyr- och .båkavgift har u n

dergått vissa förändringar och tillägg ( SFS nr 867). Sålunda 

stardgas uneler angivna förutsättningar avgiftsbefrielse för fa r

tyg, vilka uneler kalenderåret vid tidigare besök i hamn erlagt 
nyssnämnd a v gift. 

Viss ändring i Lagen om statlig krigsförsäkring m. m. 

(transportförsäkring mot krigsrisk) har stadgats genom ny 
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Lag elen 22 november (SFS nr 942) och fastställts ntt tillämpas 
från nyssnämnd dag (SFS nr 943). 

Förutom ovan angivna författningar har av Kungl. Kom

m erskollegium utgivits en r 'acl förordningar bl. a. ang. skydds

m edel av olika slag å handelsfartyg och av Sjöfartsnämnden 
- från l augusti av Statens Trafikkommission - om max.

frakt er, olj etilldelning till vissa fartyg, unelantag från gällande 

exportförhud o. s . v. 

Svenska handelsavtal och överenskommelser. 

Den sven·ska sjöfarten är intimt förbunden med vår ut
r ikeshandel: utan sjöfart ingen h andel, utan handel ingen sjö

fart. För att giva en bakgrund till elen följande r edogörelsen 

lämnas därför en översikt av några av dc uneler år 1940 av
slutad e handelsöverenskommelserna. 

Den svenska handelspolitiken utvecklade stor aktivitet, 

d els för att söka .ernå lättnader i elen sedan den 9 april upprät
tade sjöfartsspärren västerut, tyvärr hittills (jan. 1941) med 

•r inga resultat, dels för att utbygga handelsutbytet med länder 
innanför spärren. En rad hand elsavtal ha ingåtts: med Tysk

land, Nor,ge och Danmark i juli och december, med Sovjetunio

n en, !Holland, Belgien ·och Finland i september samt med Italien 
i december. Dessa avtal ha såväl för vår förs·örjning med vik

tigare varor ·som för e:x,portinclustr.ien varit av stor betydelse. 

Grundvalen för en ·betydande ökning av handelsförbin

delserna mellan Sverige ooh Sov j ctunionen lades genom de t 
avtal, som den 7 septem·ber unelertecknades i Moskva, avsett 

a tt gälla för en tid av fem år. Det är visserligen riktigt, att 
h andelsspärren västerut var den omedelbara anledningen till 

u pptagand et av de förhandlingar, som först efter fyra måna

d ers överläggningar gåvo positivt resultat. Båda avtalspar-
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terna hade dock klart för s'ig, att detta läge borde utnyttj as 
till att skapa ett ökat varuutbyte ej blott under nuvarande 
tvångssi tuation utan på längre sikt. Den officiella komm u
niken omnämner, att under första året föruts es ett samma n
lagt varuut.byte av 150 miljoner In. eller 75 miljoner i vardera 
riktningen. Om leveranserna på kredit me.dräknas, kommer 
Sveriges export till Sovjetuni·onen att under denna tid uppgå 
till över 100 miljoner kr. mot 18 miljoner år 1938 och vå r 
import från Sovjet till 75 miljoner kr. mot 12 miljoner nyss
nämnda år. 

Ryssarna komma att från Sverige införa järnvägsmate
riel, kullager, verktygsmaskiner, kvalitetsstål a.cJh annan ut
rustning och i utbyte mot dessa varor till oss exportera olje
produkter, spannmål, foderkakor, manganmalm m. fl. varor. 
Erfarenheterna ha visat , att sedan överenskommelse eft er 
många om och m en träffats, ha de ryska inköpsorganisab o
nerna punktligt infriat sina förbindelser. I ett särskilt kre
ditavtal stadgas, att Sverige lämnar Sovjetunionen en kredit 
på 100 miljoner kronor .J.öpande på fem år m ed 4% % ränta. 
Låntagaren skall ·utnyttja denna kredit under en tidsrymd av 
tv.å år för betalning i Sverige av ytterligare beställningar på 
maskiner och annan utrustning. 

I numera gällande handelsavtal stadgas bestämmelser , 
vilka medföra, att det tid efter annan bHr nödvändigt att för 
handla ang. fastställande av nya s. k. kontingenter, när de 
löpande avtalen •utgå. Vid årsskiftet hade nya handelsavtal 
uppgjorts med ·bl. a. Tyskland, Ital.ien och Danmark, varjämte 
för Norge en mera kortfristig ·Överenskommelse träffats. Un
der januari 19·41 ha fortsatta förhandlingar pågått, varvid sär
skilt frågorna om att utnyttja tonnaget i Östersjön och expor
ten till Nederländerna och Belgien blivit för emål för över
läggning. 

Varuutbytet m ellan Sverige och Tyskland ihar för år 1941 
reglerats så, att Sve-rige erhåller samma kvantitet stenkol och 
1\oks, som avslutats för d et föregående året, d. v. s. 4 milj . 
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ton kol och 1,7 milj. ton koks. (Den totala importen är nor
ma lt 5-6 milj. ton kol och 2-3 milj. ton koks. Då tyskarna 
tiJl följd av transportsvåri gh eter av olika skäl ( tonnagebTist, 
brist på ~·ullande materiel och hinder i expdrthanmarna) icke 
]<.unna fullgöra de för år 1940 avta·lade leveranserna, stipule
ras i den n ya överenskommelsen dessutom, att resterande 
700,000 ton kol .och koks skall levereras under 1941 utöver 
den nyssnämnda fastställda kvantiteten. Beträfiande t. ex. 
handels j är n utvisa siff·rorna liknande resterande leveranser till 
följd av skeppningssvårigheter. övriga .stora importgrupper 
äro tunga kemikalier, diverse maskiner och cellull för textil
industrien. Den svenska exporten till Tyskland under inne
va rande år kommer att omfatta framför allt järnma.lm, trä
varor, massa och papper. :Redan under 1940 hade de tyska 
köpen av de tre s·istnämnda varuslagen stigit till ·betydligt 
större belopp än tidigare, ·och utveckl ingen torde komma att 
fortSätta. Seträffande prisförhållandena meUan de huvudsak
liga i varuutbytet ingående varuslagen ·ha regeringskommis
sion erna ·ena ts om önskvärheten ·av att sträva efter stabilitet. 
Sålunda förutses ingen höjning av gällande priser för kol och 
koks, handelsjärn etc. och omvänt ej heller någon höjning för 
järnmalm : en gemensam strävan att undvika spöket inf·lation. 
Den totala omsättningen i den svensk-tyska clearingen beräk
nas under 1941 a tt närma sig 2 mi.ljardeTsgränsen, en Ö'kning 
m ed 600 miljoner kronor sedan föregående år. 

Med Italien har undertecknats en överenskommelse, i 
vilken vissa förhöjningar vidtagits i kontingenter för export 
av cellulosa. Importen omfattar förutom de traditionella syd
frukterna, kontingenter för ris, vissa t extilråvaror och halv
fabrikat. Transportsvårigheterna per järnväg genom Tysk
land är ett stort hinder för handeln på Italien . 

förutom ;h andelsavtalen iha träfl'at·s speciella sjöfartsavtal 
· hl. a. m ed Tys·kland, vari angivas de fraktsatser, som skola till

lämpas under den för avtalet gällande tiden . 
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statliga organisatoriska åtgärder för reglering av samt stöd 
och skydd åt svensk sjöfart. 

l. Kommissioner och nämnder. 

De närmast ansvariga organen för åtgärder i avsikt at t 

säkra land e ts .behov av sjötransportmedel äro Kommerskollc

gi u m genom dess sjöfartsbyrå samt Chefen för marinen. sta ts

makterna hade redan före krigsutbrottet beslutat, att vid k rig 

eller ·krigsfara svensk u t rikes sjöfart •skulle regleras så, al L 

den på bästa sätt skulle kunna tillgodose folkhushållets in

tressen. Dessa uppgifter anförtroddes till en början åt Statens 

Sjöfiartsnämnd, i vilken ingingo representanter för Kungl, 

Kommerskollegium samt olika intressegrupper: redare, impor

töre·r, fartygsbefäl och sjöfol'k under ledning av en opartisk 

crdförande. I den beslutade regleringen ingår bl. a. förbud 

för att utan särskilt tillstånd överlåta svenskt fartyg till ut

länning eller upplåta svenskt fartyg för utländsk tidsbeh~akl

ning. Tonnage bör icke i någon form exporteras. Licens h ar 

endast bevi•ljats för ett mindre antal äldre fartyg samt vissa 

före 1uigsubbrottet på svenska varv kontrakte~·ade fartyg t ill 

icke krigförande makter, huvudsakligast till Norge, d . v. s. 

N or ge före ockupationen. 
Fraktfartslagen i dess första formulering, vars tillämp

ning sjöfartsnämnden hade om hand, innebar att svens.ka fa r

tyg i första hand skulle användas för hemtransport av n öd

vändiga varor och till att föra ut önskväTt ex:portgods. Sj ö

fartsnämndens 'licensgivningsverksamhct omfattade till en 

början endast fartyg i utländsk trafik. Allteftersom kriget 

fcrtskred och krigsriskerna ökades drogs tonnage hem till 

kusttrafik Det blev då nödvändigt att även reglera denna, 

varför en ny lag om fraktfart utfärdades, vari stadgas att fa r

tyg över 350 ton s'lwla ·ha licens. Landets tillgodoseende med 

tonnage och fartygens insättande där de 1bäst behövdes var 

s·å lunda statligt reglerat. 
Även om ett sådant reglerande av sjöfarten i :vis·sa fall 

kunnat inskränka fartygens rörelsefrihet är det dock tydligt, 
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ntt förfaringssättet varit till stor nytta för Iandels impoTt och 

export. Redarna ha lojalt medverkat till landets transport

behov, och licensförfarandet har därför i må.nga fall icke be

hövt tillämpas alltför strängt. 

En annan av Sj öfartsnämndcns uppgifter har vari t, att 

reglera frakterna i avsikt att förhindra oskälig fraktstegring. 

Denna åtgärd, grundad på ,erfarenheter från föregående krig, 

har föranletts av nödvändig,helcn av att söka hindra en infla

t orisk prisstegring och har framför allt gällt kol- och koks

frakterna. 

FÖt" att under Kungl. Maj :t handhava -ledningen av lan

dets inrikes transportväsen till lands och vatten inrättades i 

ekober 195'9 Sintens Trans porikommission. Beträffande den 

inrikes ·sjöfarten s.kall kommissionen förbereda och under 

u tomordentliga förhållanden genomföra trnnsportplaner och 

dispositioner över förefintligt tonnage. Vidare skall kommis

sicmen förbereda och enligt särskilt bemyndigande meddela 

föreskrifter ang . . utnyttjandet av hamnarna samt angående 

lastnings-, lossnings- och dänned sammanhängande förhål
land en. 

Sjöfartsnämnden och Transportkommissionen samarbe

tade intimt i flera avseenden, vilket underlättades bl. a. däri

genom, att i viss utsträckning samma personer ingingo i <båda 

organen<; styrelser. 

Genom beslut den l augusti 1940 inrättades emellertid 

Statens Trafiklwmmission, som övertog dc ovan behandlade 

kri'sorganens arbetsuppgifter och å•ligganden. Härigenom kan 

reglering och ledning av landets ,hela transport- och trafik

väsende till lands, till sjöss ooh i luften under nu rådande 

utomordentliga förhållanden skötas centralt. I instruktionen 

stadgas bl. a., att vid krig eller krigsfara skall kommissionen 

bereda .de transporter, som erfordras för luigsmaktens behov 

företrädesrätt framför all annan trafik. Så har ju även under 

våren 1940 skett. Kommissionen arbetar på fyra sektioner, 

·en för ärenden om utrikes sjöfart, en för ärenden om inrikes 

sjöfart och hamnar, en för ärenden om järnvägstrafik och 
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civil luftfart och en sektion för •ärenden rörande motorfor
donstrafiken . Representanter för såväl m ilitära son\ civil a 
verksamhetsområden ingå som styr,elsemedlemmar. Ordfö

rande är f. d. generaldirektör Granholm och v. ordförande 
kommerserådet Landiberg, chef för Kom.-Kollegii sjöfartsbyrå . 

Frågan om statlig krigsförsäkring :blev aktuell vid sep
temberkrisen 1938, då det visade sig, att de privata svenska 
sjöförsäkringsbolagen icke hade den kapitalstyrka, som m åste 
erfordras vid krig, då återförsäkringsmöjligheterna i utland et 
bliva osäkra. Redan den 21 ,oktober 1938 tillsatte Kungl. 
Maj :t ,därför Statens f{rigsförsäkringsnämnd. 

Nämndens uppgift är att meddela krigsförsäkring eller 
återförsäkring ,bJ. a . för fartyg, laster och frakter, när så p r ei
vas vara 1av väsentlig betydelse för tillförsel av förnödenhet er. 
Denna institution är av största betydelse för vår folkförsö rj 
ning under krig. Enär dess verksamihet var väl förbered d, 
kunde den genast lämna försäkringar mot krigsfara, så a l t 
fartygen blevo i stånd att sna,bht upptaga trafiken och var u
utbytet upprätthållas i största usträckning. Genom att nämn
den i sin försäkringsrörelse icke behöver arbeta med några 
säkerhets- och vinstmarginaler, enär staten står bakom, h a r 
den möj'lighet att erbjuda relativt låga premier. . 

Statens handelskommission ävensom Reservförrådsnämn
den samt Bensin- och Oljenämnden, vi lka handlägga frågor 
om vad som skall in- och utföras, ha slutEgen sitt ord m ed, 
då det gäller att avgöra när, var och hur sjöfart skall gå fram. 

2. Marinstabens sjöfartsdetalj. 

Inom marinledningen handläggas sjöfarsfrågorna n är
mast av operationsavdelningens sjöfartsdetalL en organisation, 
som vuxit ut till ett mycket 'Viktigt led i den statliga regl e
r ingen av sjöfarten. Detaljens föreståndar,e t j änstgör som ma
rinassistent i Kommerskollegium och står härigenom i intim 
kontakt med krisorganen för sjöfartens skydd. De huvudsak
liga uppgifter, s,om handhavas i Marinstabens sjöfartsdetalj, 
kunna sammanföras i tre grupper. 
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I den första av dessa ingår kontinuerlig kännedom om 
handelsfartygens positioner ,och ständig beredskap för att 
kunna vidtaga lämpliga åtgärder i avsikt att om möjligt varna 
;1andel ssjöfarten för de under krigstid 'Snahbt uppkommande 
hindren samt överblicka trafikens intensitet och därav bero
ende skydel i form av eskorter, konvojer eller ev. direkt mili
t ärt ingripande. På begäran skall även positionsuppgifter 
k unna lämnas till myndigheter och statliga nämnder, som 
han dhava 'Sjöfartens och hanclel,ns intressen ooh uttagning av 
tonnage för krigsbehov. Positionsregistret över svenska han
,delsflottans fartyg var planlagt och förberett redan före krigs
utbrottet. Genom vunna erfarenheter har detsam.ma moder
niserats och föres numera genom ett :hålkortssystem, s. k. Ho'l
lerith, varmed man inom några timmar kan 'klarlägga olika 
uppgifter, 'SOm i ovanberört avseende äro al(tuella. Det !hela 
baserar sig på uppgifter, vilka en gång i veckan insändas av 
r e,dcri- och hamnförvaltningar. Därefter uppskattas föränd
ringarna uneler elen kommande veckan. 

Den andra uppgiften, som sj öfartscletalj en sysslar med, 
är att stå bcfälhaYare, rederier, mäldare och sjöfartsorganisa
t ioner samt statliga nämnder till tjänst med upplysningar och 
råd för sjöfartens fromma. Sålunda lämnas upplysning munt
ligen, pr t elefon eller skriftligen angående utländska och sven
ska mineringar, seglingsanvisningar, föreskrifter ang. civil och 
militär lotsning och fyrbelysning, racliotrafik, drivande minor 
m. m. Detta sker dels genom radiotjänst, pressen och vissa 
kustradiostationer, dels genom cirkulär, som clistribuera'S till 
statliga nämnder och styrelser, marinclistrikten, redare och sjö
fartsföreningar, allt j avsikt att erhålla snabbaste förmedling 
åt fartyg till sjöss och i hamn. Då eskort anordnas uppgöres 
planer härför och 'besvaras förfrågningar ang. avgångstider, 
eskortens framkomst längs kusterna och väntade ankomst till 
hamn. En sammanställning rörande »Sjöfartsvarningar » in
nehållande aktuella förordningar rörande sjöfarten, seglings
anvi sninaar o. s. v, kontinuerligt kompletterade med uppgifter 
o.v olika slag samt försedel med skisser önr minfält m. m. 
redigeras av sjöfartsdetaljen och tillhandahålles på begäran. 
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Den tredje arbets11ppgiften, som åligger sjöfartsdetal jL•n, 
är handläggandel av militära frågor ooh spörsmål, som sam 
manhänga med handelssjöfarten. 

Den sjömilitära ku·rsverksamheten f.ör handelsflottans 

befäl har under året fortsalL Kurser ha anordnats inom Ost
kustens, öresunds och Västkustens marindistrikt I sanwer
kan med Kommerskollegium ha ;Ji'Jmande kurser arrangerals 

vid rikets naviga:tionsskolor varigenom handelsflottans befii l 

beretts tillfälle att förvärva insikter i det moderna sjökrigets 

n a tu r samt i handelsfartygs uppträdande vid neutralile t or h 
uneler krig. 

3. Sjöfartskontrollen. 

Under hänvisning till föreskrifter i »Allmän instruktion 
för krigsmakten under krig mellan fr•ämmande makter, va r

uneler riket är neutralt» (ANI) samt vissa kungörelser ang. 
sjöfarten inom svenskt kustfarvatten under utomordentli ga 

förh åHancle m. m. (SFS: 591/38, 662/39 och 209/40) utfä r
dade Chefen för marinen elen 21 maj 1940 vissa anvisningar 

till oheferna för marindistrikten vid utövande av sjöfarts
kontrollen. 

Uppgiften är att underlätta elen legala och förhindra d en 
illegala sjöfarten. I första hand skall kontroH äga rum inom 

de förbjudna områdena av svenskt kustvatten, vilka tidiga r e 
angivits i denna årsberättelse. Kontrollen utövas genom vis i
tering, ·som verkstäl'les av beväpnad visiteringsgrupp, bestå
ende av befälhavare (0 eller UO) och två eller flera man sam t 

genom bevakning, som utföres av beväpnad bevakningstrupp 
m ed liknande samman·sättning. 

Visitering skall verkställas av varje fartyg för ·inpasseri ng 
i förbjudet område eller til'l förbjudna hamnar ·samt skall för 

utländskt fartyg eHer för svenskt fartyg kommande från ut
ländsk ort, eller å vilket utlänning finnes embarkerad, om

fatta granskning av s·ke.ppshandlingar och skeppsrannsakan , 
för att konstatera att fartyget är statt i rätta ärenden. Å sven

ska fartyg i inrikes trafik granskas pa·ssersedel eller skepps
papper. 
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Bevakning skall i aHmänhet utföras å utländska fartyg 

samt å svenska fartyg med 'Utlänning embarkerad Yid färd ge

nom förbjudet område och lämpligt område till sjöss utanför 
för:bj ud en hamn. A v sikten med bevakningen är att förhindra 

illegala åtgärder av olika slag under färden. Sålunda före

skrives att fartyget icke får sättas på grund, att fotografering 
ej får utföras, att ingen å fartyget embarkerad får lämna 

detsamma under färden eller last avlägsnas m. m. 
Samarbe te med lotsar, tull- och polismyndigheter angiYas 

såsom en nödvändig förutsättning för a tt kontrolluppgifterna 

skola rikti gt lösas. 
På grundval av dessa direktiv ha sedermera vederbörand e 

marindistriktschefer utar.beta t särs kil da föreskrifter för sjö

fartskontroll inom respektive distrikt. I dessa preciseras de 

förbjudna områdena, angivas befälsställning för ohefen för 
sjöfartskontrollen samt lämnas i detalj för eskrifter för utfö
rande av visitering och bevakning, varest kontrollbefälhavare 

skola vara stationerade, angående utfärdan de av passersedlar 

m. fl. åtgärder. 
Erfarenheterna från händelserna i de norska farvattnen 

den 9· april och å svenska västkust·en våren 1940 tala sitt tyd

liga språk angående behovet av sjöfartskontrolL Att denna 1 

kri tiska skeden måste ske med stöd av vapenmakt i större 
utsträclming än vad hittills varit möjligt är påtagligt. Att 

utövandet av sjöfartskontrollen, som i stor utsträckning an
förtrott s åt personal från frivilliga motor.båtskåren, fordrar 

ett taktfullt och värdigt uppträdande av deltagande persona l 
påpekas särskilt i instruktionen. Uneler de förhållanden, som 

varit rå.clande .under nu pågåend e 'krig, synes emellertid även 
böra framhåHas att fasthet och orubbligt Ihållande på givna 

i.nstruktion er är av särskild v ikt för uppgiftens lösande. Un

der visitering på Västkusten i apri l- maj av tyska handels
fartyg på återväg från Norge arbetade kontrollgrupperna som 

r egel' med stöd av örlogsfartyg, en åtgärd som visade sig vara 
synnerligen nödvändig för att order av visiteringsbefälet skulle 

erhåUa tillräcklig kraft. 
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4. skyddsåtgärder. 

Direkta skyddsåtgäTder å handelsfartygen ha visat si g 
erforderliga och även i stor utsträckning vidtagit s. Sålunda 
äro genom K u ng l. Kommerskollegii kungörelser (seT. A nr l -l 
och 15 / 39 samt nr l och 3/ 40') särskild utrustning anbefa lld 
i livräddningssyfte n~imligen bl. a . flottar, speciellt anordnade 
och fritt uppställda på däck eller däckslast med utrustning 
omfattande olika slag av förnödenheter, signallampor m. m., 
samt vattentäta livräddningsdräkter av ny konstruktion . 

Anvisningar och råd angående mörkläggning av fartyg 
utfärdades genom kungörelse (ser. A nr 19-20/39) den 2-1 
oktober. 

Å fartyg, vars •bruttodräktighet uppgår till minst 50 r eg.
Lon, skall vidare när det nyttjas till sjöfart i område, där lu ft 
skyddsti llstånd råder eller i farvatten, som .beröTes av pågå
ende krig, finnas gasskyddsmateriel och anordningar för gas
skydd, varom stadgas i Kommerskollegii ~wngörelse (ser. A 
nr 4/40) med det signilfikativa datum den 10 april 1940-. Varje 
man ombord skall ha ·sin gasmask; för befäl och däcksperso
nal skall dessutom finnas en omgång gass,kyddskläder eller 
livräddningsdräkter, va rj ämte sanerings- och in9ikeringsma
teriel iC'l<:e får saknas oni'bord. Vi.d luftskyddstillstånd kan 
största delen av den angivna materielen rekvireras hos luft
skyddscheferna i de större svens·ka hamnaTna. 'Denna kun
görelse gällde t. o . m. den 6 december 1940, då den tillsvidar e 
upphävdes. 

Enligt Kungl. brev d~n 3' november 1939 angående av 
riksdagen anYisat anslag till främjande av handelsfartygens 
förseende me•l skyddsanordningar mot minsprängning (para
vaner med tillbehör), har i vi·ss utsträckning möjlighet be
retts ägare av handelsfartyg att erhålla bidrag med högst 
hälften av de med anskaffningen och anbringandet av dylika 
skyddsanordningar förenade kostnaderna. 

I detta sammanhang kan någTa ord ägnas åt de moderna 
livräddningsdräkterna. Den •s. k. l\Iörnerska dräkten har 
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kommit till allt större användning ombord å svenska fartyg 
ooh börjat vinna insteg även i grannländerna. En konkur
rent, »Hulls livdräkt», konstruerad av kapten K. KronboTg, 
bygger helt på den Mörnerska iden och är liksom sin för ebild 
sydd av pTeparerat gummityg och invändigt förs edd med en 
flytväst . Olikheten bestå r däri, att i ·stället för blixtlås med 
gummifalsar å Mörners dräkt har konkurrenten anordnat en 
bälganordning, som slutes till över axlarna m ed dragsko. 
Dräkten är vidare förs ed d med en huva av vit gummiväv, fast
satt i nackpartiet. Om detta är ett framsteg i jämförelse med 
sydYäst är osäkert, ty Yid hopp i valtnet samlar sig sannolikt 
vatten lättare i en fast huva. 

Att flytdräkten är till stor båtnad torde vara ställt utom 
tvivel. De svenska olycksfallsförsäkringsbolagens pool för 
krigsolycksfallsförsäkring har 'beslutat medgiva 10 % premie
rabatt åt ·de rederier, vilka ·utrusta samtliga ombord anställda 
med den Mörners l<a livräddningsdräkten. A ett flertal sven
ska rederier ha besättningarna å fartygen tilldelats detta rädd
l'ingsmedel. 

Aktiva marina åtgärder till sjöfartens skydd. 

De åtgärder till främjande av svensk sjöfart i våra östra 
och västra vatten: utläggandel av mineringar, anordnande av 
neutralitetsled m. m., för vilka redogjorts i föregående års
hrättelse i Navigation och sjöfart (TiS ur 5/40), ha under 
året bestått och - där så visat sig erforderligt - förbättrats. 
I detta sammanhang l'an n'ämnas, att arbetet på färdigstäl
lande av Falsterbokanalen fortgått, men på grund av vissa 
svårigheter har kanal en under år 1940 icke kunnat färdig
ställas. 

Det direlda marina skyddet av sjöfarten utövades i bör
jan av året liksom under föregående höst av fartyg från Kust
flottan ooh marindistrikten genom patrulltjänst och eskorte
ring. Därjämte har i synnerhet på Västkusten och i Öres und 
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för eskortering mellan Svat"tklubbcn och nm·ska gränsen. 
Planen tillämpas i sin helhet eller · endast beträffande viss kuststräcka. Upplysning härom erhålles av r esp. "Marin

distriktschefer, som även medd ela vilka dagar eskorterna <tvgå. 

Från Östersjön mot Västerhavet Från Västerhavet mot Östersjön 
1g från l Avg.-tid l Lotsbyte J Anmärkningar Arrgång från l Avg .- tidl Lotsbyte l Anmärkningar 
t b ben ~ 1000 Svartklubben Ankomst Arholma 

omkr. kl. 1230 ----
t Arholma, Furusund Ingen eskort mellan 

och Dal arö Arholma o. Landsort 
·t 04.00 Landsort, Hävringe Ankomst Furön 
"iksten) . och Häradskär omkr. kl. 1800 

Fmön, Skäggenäs Se anm. nedan 
innrev.) och Grimskär 
: fyr 04.00 Aspö, V Tärnö (Karls- Ankomst Ystaels Tedd 

hamn) och Simris- omkr. kl. 2130 
hamn 

redd 0500 Y stad, Trell eborg och Ankomst Hälsing-
Malmö redd bo1·gs redd om kr. 

kl. l800 
~or g s 0500 Hälsingborg, Halm- Ankowst Vinga sand 

stad och Varberg omkr. kl. 2200 

rnga1·s 0700 Vinga, Pater Noster Ankomst Norska 
och Hållö gränsen omkr. 

"V kl. 1900 

örf!yttning Furön-Garpen och vice versa sker enligt order: 
liternativ 1: genom K almarsund under natten utan eskort. 
liternativ .2: » .. " » dager 
~ lternativ 3: utanför Oland under dager oc h med eskort. 

A1·holma A 1330 Arholma Ankon1st Sva1·tlclub 
omkr. k l. 1600 ---

Lanelsort Landsort, Dalarö Ingen eskort me] 
(Syd Viksten) och Furösund Landsort. o Arhol 

F m· ön 0730 Furön, Häradskär Ankomst Lanelsort 
(NO Finnrev. ) och Hävringe omkr. kl. 2130 

Ga1-pens fyr Grimskär och Se anm. nedan 
Skäggenäs 

Ystads 1·ecld 0-100 Ystan, Simrishamn, Ankomst Garpens 
V Tärnö (Karls - omkr. kl. 2130 
hamn) och Aspö 

---
Hiilsingbo1·!Js 0500 Hälsingborg, :Malmö Ankomst Ystads n 
1·edcl redd och 'l'relleborg omkr. kl. 1800 

---
Vinga siJdra 0500 Vinga, VarLerg Ankomst Hälsing-
lysboj och Halmstad b01·gs 1·edcl omkr. 

kl. 2208 ---
NorHket gn:insen 0700 Gäven och Ankomst 1-ingct Sa 
(utanför Pater N o~tor omkr. kl. 1900 
Dyn e kil) ~ 
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Till denna eskortplan fogades följande anvisningar. 

l) Anslutning till eskort. 

Fartyg, vilka önska medfölja eskort, skola i god tid in

träfia på angivna avgångsplatser och vid eskorterande fartyg;, 

ankomst elit hissa internationella signaHlaggan »P ». Un der 

mörker visas i stället för signalflaggan »P» dubbla ankarl jus . 

Fartyg, vi lka unel er färden önska ansluta, hissa samma sign:ll, 

när eskorten kommer i sikte. Signal en nedhalas så snari 

eskorten satt igång eller anslutande fartyg förenat sig m ed 

densamma. Då det är nödvändigt att eskorten håller väl ihop, 

får intet fartyg avlägsna sig mer än 2 distansminuter fr an 

c s l\ or tf ~'rtyget. 

2) Avgång och lotsby te . 

Eskorterna aYgå, utan särski lda order, punktligt vid a n

givna tider, varför de fartyg, som önska medfölja, då skola 

hava lättat och vara klara att sätta igång. Erforderliga lo ts

byten skola före ·avgången vara verkställda. 

Ombyte av lots torde som regel komma a~t ske enli gl 

planen. 

Den begrän sade tillgången på lotsar m edför, att alla far

tygen inom en eskort icke aHticl kunna påräkna att erhålla 

lots. Hänsyn härtill bör tagas vid placerandet av fartygen 

inom eskorten. 

3) Fart och fm·tsignal. 

Eskorterna beräknas framgå med .omkring 8 knop. Far

tyg, som göra lägre fart än 8 knop, kunna i regel icke få m ed· 

föl·ja eskorterna. Vid anslutning till eskort sl{all fartyg m ed 

signal ur Internationella signalbo.ken meddela sin fart. AY 

eskortfartyget an'befalld fart skall noggrant hållas. 

-- 3fl5 -

4) Navigering. 

Eskorterande örlogsfar tyg arTsvara icke för naYigeringen 

och taga enelast befattning m ed sådana medföljande fartyg , 

som :befinna sig innanför 3-milsgränsen. De eskorterande far

tygen böra ·hava sjökort med neutralitetsleden inlagd. 

5) Signalering. 

All signalering äger rum enligt Internationella signalbo

ken. Jmfr anm. l och 3 ovan. Fartyg skallunder gång stän

digt var a berett att utföra signal•ering med signalflaggor eller 

morselanterna. God utkik efter ·signaler skall hållas . 

Fartyg, utrustade med racliotc legrafistation, skola under 

gång ,passa allmänna anropsvågen 500 kc/s (600 m.) de första 

fem minuterna av varje timme, ävensom ständigt vid tjocka . 

Fartyg, utrustade med radiotelefonistation, skola und er 

gång r':lassa allmänna anropsvågen för sjör adiotelefonitrafik, 

1,650 kc/s (18l,s m.), från fem ti'll tio minuter över varje 

timme, ävensom ständigt vid t j o eka. 

6) Anuisningaor av eskortfartyg. 

Varj e anvisning av eskorterande örlogsfartyg skall n oga 

fö,lj as . 

Det visade sig, att dessa föreskrifter i praktiken endast i 

begränsad utsträckning följdes. Sålunda underläto många 

fartyg, som önskade ·eskort, att medelst föreskriven ·signal till

kännagiva detta. Det förekom även, att de fartyg, villkas nor

mala fa rt öveukr·edo den fastställda - 8 knop - ökade far ten 

ooh dr ogo ifrån, varigenom kolonnen 'hlev alltmer u t dragen . 

Särskilt de på Ostkusten förekommande täta lotsbytena med

förd e stora olägenhete r , i synnerhet då eskorten innefattade 
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el t slörre antal enheter. Vissa fartyg kunde på grund a v p C'l' 
sonalbr ist .icke erhå'lla lots, andra ansägo sig icke behöva dcllr~ 

då örlogsfartyg medföljde men väntade under de ofta ganska 
långa up,pehåUen för lotsbyte; några fartyg - i synnerhel dc 
mera ·sna·bbgående - fortsatte resan på egen Tisk. Följ elen 
härav blev att de fartyg, som på morgonen samlats i en eskort. 
Yid ankomsten på kvällen ti'll elen i planen anvisade ankar
platsen, voro avsevärt färre lill antalet. Eskorten hade 'LllHln 

dagen i viss utsträckning splittrats. 

För att undanröja ovan berörda olägenheter bör vid orga
niserande av framtida eskorter några synpunkter beaktas. .\ 
de plalser, där eskorterna börja, skall finnas befälsperson i 
spetsen för ett »cskortkontor», som samlar in 'Uppgifter an
gående ·handelsfartygens data, destinationsort m. m. och pa 
grundval härav organiserar eskorten. Bef.älhavarna erhålla 
skriftlig order enligt fastställt formulär med i !huvudsak föl 
jande innehål'l: plats och nummer i kolonnen angives, eskor
terTs fart, som kan regleras ·efter föreliggande omständigheter 
fastställes, förbindelseför.eskrifter, åtgärder vid fara och tjocka 
m. m. meddelas. Kontroll angående navigerings- och förbi n
delsemedel verkställes och slutligen sbälles långlots till för
fogande för tjänstgöring, til'l dess 'byte av eskorliartyg skall 
äga rum. Veder.börande ·eskortc11 ef erhålleT ett exemplar a\' 
nyssnämnda order, som rhan vid uppclr.agets avslutande avläm
nar ti ll sin efterträdare. 

Den ovan skisserade organisationen närmar sig k onvojens, 
vilket är till fördel, enär övergången vid krig till denna fonn 
av handelsskydd härigenom bliver enklare. 
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statens isbrytarverksamhet. 

Ur elen av marinstabens isbrytardetalj utarbetade redo
görelsen för den statliga isbrytni ngsveksamheten 1939- 40 är 
- med vederbörligt til'l·stånd - det huvudsakliga stoffet häm
t at till de här fö lj.ande uppgifterna ooh reflexionema, vilka 
kunna vara av intresse, enär nämnda vinter som hekant var 
ovanligt sträng. 

Enär sjöfarten sedan krigsutbrottet dirigerats genom för
sorg av Chefen fö r marinen har ledningen av isbrytarverksam
heten, vilken tidigare utövats från .Sjöförsn1rets kommand o
expedition, fr. o. m. 1940 t. v. anförtrotts åt Chefen för ma
rinen, hos v ilken för ändamålet inrällats en särski'ld isbrytar
detalj, som avses fungera till dess normala tider åter inträda. 

Verksamheten för statens 1båcla isbrytare, Atle och Ymer, 
samt den av Stockholms stad förhyrda Isbrytaren IT leddes som 
regel centralt och fartygen insattes där behovet av hjälp var 
störst. övriga isbrytare underställdes marindistriktscheferna. 

· Trots vissa svårigheter kunde sjöfar ten pågå i a lla far
vatten till de sista dagarna år 1939, då sjöfarten nord och ost 
Luloeå upphörde. Under hela januari och februari 1940 rådde 
ovanli gt ·stark kyla och utpräglad vindstilla Tunt hela svenska 
kusten, varigenom isbe'läggningen gick snabbt och s·amtidigt 
inom olika kustområden och till h avs såväl i Östersjön som 
på Västkusten. Sjöfarten, som ännu i mitten av januari var 
ganska livlig, överraskades av den p'lÖtsliga isläggningen under 
senare delen av januar i. A tle h ade sedan den 27 december 
och Ymer sedan 4 januari befunnit sig i de norrländska far
vattn en ·OCh i första hand .bistått fartyg, som blivit f,ast i isen till 
sj öss, hotade av isskruvning eller grundstötning genom isdrift. 

Då situationen under sista veckan i januari blev allt 
m er a prekär - ett 25-tal fa rtyg .i N. Kalmarsund och ett 20-
tal i Öresund :vid Kogrundsrännan behövde assistens - måste 
ytterligare isbTytare nppbådas. Förutom ett 10-tal isbrytande 
f artyg, vi<lka för andTa ändamål redan tidigare tagits i bruk 
av ör logsflottan, förhyrdes för statens räknin g under v intern 
1940 isbrytande fartyg en ligt vad som framgår av nedanstå
.ende tabell, vari äYen ·angives uppgifter för år 1929. 
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Förhyrda isbrytarfartyg. 

Ar l Datum l f-~1 Fartyg och hemort l Arbetsområde l 
Kostn. l 

Kr. 

1929 11/2-4/4 53 Isbrytaren II, Stock- Öresund och Katte-
hol m gatt 

16j2-2j4 46 Isbrytaren I, Norr- Öresund och Katte-
köping gatt 

5/3-5/4 32 Lenin, Leningrad Öresnu d och Katte-
gatt 

l Summa 1131 l l l 

1940 26/1-29/5 126 Isbrytaren II, Stock- Stockholms skär- 155,000 
h olm gård, Ostkusten 

13/4 13/4-23/4 11 Isbrytaren I, 8tock- Stockholms skär- f1,700 
hol m gärd 

18/1-22,'2 36 Heimdall, Stock-
hol m 

Ostkusten, Gotland 110,600 

19/1-10/2 23 Kalmarsund II, Kal- Kalmarsund 17,900 
1'i1ar 

17/l-12/4 37 Valkyrian, Luleå Öresund 135,700 

20/2-21/3 31 \Verna, Stockholm Öresund, Västkusten S8,200 

25/ 1-23;3 59 Göta Lejon, Göte- » . 525,600 
borg 

l 20/2-10/5 Hl Wiril, Stockholm Västkusten, Vänern 144,300 

l Summa 14641 Summa \1, 184,000 t 
Amn. 1. Ar 192,9' m edve.rkade pansarsk.eppet Drottning Victoria un 

der :0.'4 dagar i isbrytningsverlmamheten. 
Anm. ~. Ar 1940 medverkade under l ängre e ll er kortaro tid 12, st. 

örlogsfartyg, huvudsakligen i örlogstjänst inkallado• hjälp
fartyg under tillsammans 368 dagar. 

Anm. a. I kostnaclc•rna inberäknas samtliga utgifter i samband nwJ 
för hy rningen. Kostna•clerna för statens isbrytarfartyg samt 
ärli gs- och hjälpfartyg (drift, unelerhåll m. m.) uppgick till 
718,000:- kr., varför iskamrpanj ens utgiHss:umma blir c:a 
1,1}00,0()0 kr. 

.Situationen utvecklade sig nu på följande sätt: Sjöfarten, 
som i Bottew;iken avslutats i medio av januari, tvingades i 
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medio av februari att upphöra även i Bottenhavet. statsis
brytarna och Isbrytaren II kunde härmed frigöras för annat 
arbete. Kolbristen 'började nu - liksom fallet var under is
b'lockaden 1929 - att göra sig gällande, men enär isförhållan
dena vid tyska östersjökusten voro lika svårartade som på 
svenska sidan, måste Y1ner sändas ned för att assistera kol
ångare från Swinemiinde, Stettin och Danzig. I början av 
detta »regulj ära» arbete, vilket pågick 15 februari - 12 mars, 
brötos färjorna Drottning Victoria och Starke loss. De hade 
under några dygn suttit fast i isen NO Arkona. Under dessa 
koleskorter var praktiskt taget hela Östersjön full av is, och 
ångarna fingo tidvis bogseras i den mycket grova packisen 
(en av dessa turer tog nära 5 dygn). När de avslutades had~ 
landet under den mest kritiska tiden til'lförts c:a 55,000 ton 
kol och kO'ks om'bord i 17 ångare. 

På Ostkusten arbetade under tiden Atle, Isbrytaren II och 
Heimdall för att hålla gotlandstrafiken något så när i gång. 
Atle assisterade åven ett 10-tal fartyg, som fastnat i N. Kal
marsund, in till Oskarshamn ·och var upptagen av samarbete 
med Ymer i N. Östersjön vid kol-eskorterna. De finska isbry
tarna voro i arbete för att hl! och från svenskt farvatten eskor
tera finsk sjöfart och lämnade .för detta ändamål assistens åt 
över 100 ut- och .ingående fartyg under tiden 19 januari-25 
april, då issvårigrheterna upphörde. 

Å Sydkustens marindistrikt voro förutom Isbrytaren II 
och Heimdal] äv·en s/s Kalmarsund II och ett av örlogsflottans 
hjälpfartyg i verksamhet framför a1llt i S. K·almar.sund under 
tiden 18 januari-Il februari, varefter sjöfarten upphörde. 

Den sjöfart, som pågick i Östersjön från mitten av fe
bruari ti'll början av april, var sålunda finska trafiken till 
Stockholm, koltransparterna samt oregelbundna turer till och 
från Gotland. 

I ör.esund varierade i•sförhållandena starkt med ström
men. Svåra stagnationer uppstodo härigenom, och i mitten 
På februari väntade ett 60-tal fartyg på isbrytareskort nord
Vart. Den svenska neutralitetsleden förbi Falsterbo har för 
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ringa vattend jup för att til'l åta passage av de djupgående stals. 
isbrytaTna. Strömmen bildade i Öres und delvis farliga p ack. 
isvallar, vilka förorsakade Göta Lejon, Valkyrian och en hj älp. 
kanonbåt mycket 'stort besvär. Den 8 februari stängdes n eu. 
tral'itelsleden vid Falsterbo av is och trafiken på öresunds
hamnarna lamslogs. 

Även på Västkusten blev issituationen i början av rfebruar i 
allvarlig för sjöfarten. Den 6 februari låg det fast is ÖYe r 
hela Kalegatt mellan Danmark och Sverige, den 4 febru ari 
sträckte den sig ut i Skagerack till linj en Arendal--JlirshaJs 
för att den 16 ha nått ända 1Ut till L'indesnäs-Hansthol m. 
Behovet av havsisbrytare var trängande men kunde icke fyl
las, dels på grund av svårigheter vid passagen av Falsterho
leden, dels emedan såväl Atle som Ymer hade .full sysselsätt
ning i Östersjön. Iseskorter från öppet vatten i Skagerack t ill 
Göteborg och lokala uppdrag utfördes av Göta Lejon, biträdd 
av Sveabolagets isbrytande motorfartyg Wiril (8 februari- G 
maTS ) samt fem av flottans hjälpfartyg. Medio av februari 
var särskilt luitis·k, då ett 15-tal fartyg fastnat på olika stä l
len. Sjöfarten måste till varje pris hållas i gång, och svårig
heterna härför voro icke minst i Göteborgs hamn mycket stora, 
men de övervunnas likväl. Västkustens sjöfart.gick långsam t 
men stoppade aldrig. Den 7 mars hade trycket lättat i Skage
rack ·Och utanför Bolhuskusten, varför Göta Lejon och Wiril 
då sattes in för ·iseskort Göteborg-öresund. Situationen lät
tade relativt snabbt och den 19 mars kunde isbrytarverksam 
heten till sj ö ss upphöra. 

SP'ärrcn i Falsterboleden av grov packis kvarlåg till 20 
april, från vilket datum Öresund kunde rapporteras isfri tt. 
Någon vecka tidigare började sjöfarten 1komma i gång även 
på Ostkusten. Mäktiga packisbälten för·elwmmo dock t ill 
sj öss, och till ostkusthamnarna och i Kalmarsrund bröt·o·s rän
nor av Atle med början i Oskarshamn den 9 april. På Norr
landsimsten började Ymer sitt arbete i Gävlebukten den 25 
april, ,fortsatte nordvart ·ooh :bröt under tiden t. o. m. 3 m aj 
rännor i hamninloppen upp till örnsköldsvik I N. Kvarken 
var isen dock alltjämt svår och först den 30 maj avgick Ymcr 
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sedan isförhållandena lättat Lill Luleå. Den 6 juni var den 
s tatliga isbryUtnerksamheien 1940 avslutad i och med Ymers 
.avgång lill Stockholm. 

Hes ultatet av isbrytarvcrksamh eten belyses av följ ande 
fakta: Under Yintern 195'9- 40 ·utfördes omkring 1,600 assiste
r ingar av c:a 1,200 hjälpbehöYande fartyg, varlill kom om
kring 50 lokala isbrytningsarbctcn. Detta antal assistcringm' 
överstiger det sammanlagda antalet uneler dc 14 tidigare åren 
.av denna verksamhet med i runt tal 300. 

Betydelsen ay att trots onormalt svåra isförhållanden 
kunna hålla en begränsad sjÖifart i gång är påtaglig och all
mänt erkänd. Den under normala _ förhållanden transporte
rade godsmängden till och från svcnsl<a östersjöhamnar ge
nom öres und beräknas till c :a 50,000 ton per dag sammanlagt 
i båda riktningarna, d. v. s. ungefär hälften av den totala sjö
burna godsmängden till dessa hamnar. Uneler Juigsvintern 
1940 yar Öresund stängt för trafik genom isspärren i Falster·· 
toledcn i 2 lj~. månad. Dessa sifl'ror torde belysa det avhräcl<, 
som godstrafiken led. 

Genom elen nödtvungna förhyrningen av i sbrytare ha kost
naderna sprungit upp till ett belopp av närmare 2 mil. kr. 
Denna summa uppgår emellertid endast till en bråkdel av vär
det av den in- och utförsel, som ägde rum under den tid sjö
farten var helt beroende av isbrytarhjälp. statsisbrytarna ha 
liksom tidigare visat s·ig vara ändamålsenliga, men erfarenhe
t erna ::ha givit vid handen, att en utökning av deras antal med 
en större och en mindre isbrytare - den senare för inre far
vatten - är av behovet påkallat. Den f. n. ( januari 1941) 
rådande stränga yintern synes ytterligare komma alt bestyrka 
denna erfarenhet. 

Krigsåtgärdernas inverkan på den svenska handelssjöfarten. 
Trots alla hinder, som det pågående l;:xiget lade i vägen 

för svensk sjöfart, direkt i form av stora riskmoment för män
niskoliv, fartyg och Jaster och indirekt genom tidsfördröjande 
och kostsamma omvägar .och omlastningar samt statlig tvångs
tröja på denna fria n äringsgren, hade sjöfarten vid slutet av 
år 1939 hunnit anpassa sig efter de nya och svåra förhållan-
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d ena och tenderade att bliva allt livligare. Sjöhandelskrigel 
skärptes emellertid vid åTsskiftet märkbart, och man kan anse, 
att det oinskränkta min-, ubåts- och luftkriget nu börjack 
Fartygen sökte sig det skydd som erbjöds utmed de skandina
iska kusterna och togo vägen nord och väst om de farofyllda 
områdena i Nordsjön och Nordatlanten. 

Trafiken till Finland kunde i begränsad omfattning upp 
rätthållas ·i skydd av eskort samt svenska och finska minc
ringar i södra Kvarken. De enda för lusterna voro Svea-ång
arna Fem·is, som sän'ldes av en rysk u båt i Bottenhavet oc :1 
\Virgo, vilken anfölls av bombp'lan i åländska skärgården (se 
Bi l. l: »Förteckning över ,förlorade svenska handelsfartyg» ) . 

I mitten på mars började issituationen på Västkusten 
lätta, och sjöfarten kom igång, men den 9 april utestängde :> 
c:a 915,0>00 d. w. ton av elen svenska hand elsflottan genom 
Skagerack-spärren, medan resten, omkring 890,000 ton, ficl< 
sin röre lsefrihet begränsad t ill farvattnen innanför spärren . 
Genom den tyska aktionen mot Danmark och Norge föränd
rades helt vårt sjöfartsläge. Engelsmännen förklaräde stora 
delar av norska kusten, Skagerack, Kattegatt och inloppen ti ll 
samt södra Östersjön med undantag av svenskt territorial 
vatten såsom minfarliga områden. Förutom rutlägganeJet av 
spärren mellan Jylland ooh södra Norge förstärkte Tyskland 
sina minfält i östersj öinloppen. 

För de utestängda fartygen torde resten av årets verk
samhet i stort sett givit ett gott resultat. Många fartyg blevo 
visserligen till en -början liggande sysslolösa i utländska ham
nar, men sedan deras laster kunnat lossas och försäljas, fingo 
de så småningom sysselsättning i transocean fraktfart. Detta 
tonnage har reducerats med över 100,000 ton genom krigsför
luster men fortsätter alltjämt sin synnerligen gagnerika verk
samhet under för besättningarna mycket pressande förhålla n
den . De stora belopp, som intjänas av dessa fartyg, är för 
närvarande ett mycket betydelsefullt tillskott till vår handels

balans kreditsida. 
A v fartygen innanför spärren måste de stÖ'lTe, i synnerhet 

motorfarygen, i stor :utsträckning läggas upp. Isförhållan
dena i Östersjön förhindrade sjöfarten till medio av april, då 
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isen började lätta och trafiken på tyska hamnar kunde åter
upptagas. Den upprätthölls till en början huvudsakligen med 
tyskt tonnage. Genom det i juni månad avslutade handels
avtalet med TysJ;J::md skapades emellertid åter möjlighet till 
större sysselsättning för svensk sjöfart med koldrivna fartyg 
j östersjöområdet. Oljebristen har för de talrika motorseg
larna varit till mycket stort avbräck, vilket i viss mån kunnat 
reduceras genom användning av seg-el. 

Då randstaterna i Balticum upphörde att existera som 
sj älvständiga nationer, avbröts och nedlades vår hittills be
drivna linjetrafik på dessa länder. Handelsavtalet med Ryss
land har ännu icke hunnit utöva större inflytande på sjötra
fiken. I avtalet innefattas även möjEgheter till transitering 
genom Ryssland över Murmansk eller Vladivostok av vissa 
nödvändighetsvaror. De höga transportkostnaderna inskränka 
d ock godsmängden så, att något inflytande på sjöfarten härav 

icke torde komma att förmärkas. 
Under sommaren och början av ,hösten Jämnade östeTSjö

farten mycket begränsade vinstmöjligheter, men mot slutet 
på året inträdde en påtaglig förbättring. Om augusti 1939 
sättes till 100 utgjorde index för frakterna i maj 23'0, för att 
i juli sjunka tiU 215 -och och därefter åter stiga kraftigt, så 
att decem'bersiffran blev 298. Den allmänna fraktnivån låg 
i mars 1940 mera än 6 gånger så högt som vid krigsutbrottet 
men sjönk starkt genom -omvälvningen i april. 

För Sveriges utrikessjöfart var 1940 ett mörkt år. I en 
preliminär statistik, som belyser den direkta sjöfarten på ut
landet detta år och som omfattar alla fartyg av praktiskt värde 
för lastfart, konstaterar .Kommerskollegium, att de från ut
landet ankomna och från Sverige avgångna fartygens tonnage 
minskals med nära 50%. Det svenska tonnagets andel i Sve
riges utrikes sjöfart företer sjunkande siffror: från 41 % år 
1938 är det för 1940 endast 32 %. Det tyska tonnaget har 
sistnämnda år en andel i sjöfarten på Sverige om 45 %, det 

dansl<a 11 % och det finska 7 %. 
Det upplagda tonnaget, som vid 1939 års slut utgjorde 

c:a 21,000 d. w. ton, hade den l april stigit till 183,000 och 
den l juni till 454,000 ton, men har därefter åter minskats 



-344-

till 287,000 ton i slutet av december 1940. För vissa statisti sk:! 
uppgifter rörande handelsflottan och skeppsbyggnadsverksam
heten hänvisas till Bi l. 2 » Sj öfartss tatistik». 

Trots energiskt diplomatiskt arbete har det ännu enelast 
i undantagsfall varit möjligt att av de båda krigförande st or
makterna erhålla lejd för sjötrafik västvart. Sålunda h ar 
oljetankern Svea-Drott i september och motorfartyget Gullma
r en i december enligt officiellt publicerade uppgifter komm it 
igenom spärren västeri>från. Det synes dock förefinn as ll L

sikter till att ytterligare ett antal handelsfartyg kunna er
hålla lej d. 

Den svenska handelsflottan har under kriget varit utsa tt 
för stora 1förluster, vilka närmare belysas av uppgifter i Bil. 1. 

De ungefärliga platserna för krigsförlisningarna angivas å v i
fogade karta. 

Vid 1940 års slut utgjordes förlusterna av 77 fartyg om 
sammanlagt 190,000 bruttoton samt 7 fiskebåtar om 31.3 
bruttoton, d. v. s. nära 12 % av vårt tonnage före kriget. 
Vid krigsförlisningarna har 522 personer, därav 379 svenskar , 
få it otrra livet. Uneler hela förra kriget voro Iuigsförlusterna 
201 fartyg om 208,000 bruttoton, d. v. s. nära 19 % av del 
svenska fartygsbeståndet i augusti 1914. Krigshandlingarna 
tiH sjöss utbredas alltmer och trätrar den neutrala ' sjöfarten 
i en omfattning och med sådana våldsmetoder, som icke tidi
gare förekommit. 

I en översikt vid årsskiftet över svensk sjöfarts läge och 
framtidsutsikter uttalar sig redareföreningens ordförande med 
glädjande ·optimism och framhåller, »att lika väl som vi i dag 
rusta intill gränsen för vår förmåga för att hålla vårt land 
utanför kriget ooh därigenom bibehålla det som en fri och 
oberoende nation, lika väl bör ock svensk rederinäring rusta 
för att ·en dag åter kunna hävda sin ställning på världshaven. 
De svenska varven äro engagerade till gränsen av sin kapacitet 
och i mycket hög grad av beställningar för svenska redare. 
Detta visar, att det finns en utbredd, fa·st tro på framtiden och 
tillit till att svensk sjöfart ännu en gång skall ha en uppgitft 
att fylla i den internationella handelns och samfärdselns 
tjänst.» 
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Bil. 1. 

Förteckning över förlorade svenska handels- och 
fiskefartyg sept. 1939-dec. 1940. 

Namn 

--
s/s Gertrud Bratt 

Silesia 

- Ny land 

Gun 

>> Vistula 

» Wanja 

\ >> Gustaf Adolf 

>> Albania 

A. Handelsfartyg. 

19 39. 

l g~ l 
1,519 

1,947 

3,526 

1,222 

Förlustorsak och plats m. m. Da
tum 

Torpederad av tysk u-båt cirka 12 24/9 
distansminutm SO om J omiruland 
på norska kusten. 

Torpederad av t ysk u-båt 45 nau- 25/9 
tiska mil VNV om Ekerö fyr på 
norska kusten. 

Torpederad av tysk u-båt 17 nau- 28j9 
tiska mil utanför I-Iviclingsö utan-
:l'ör Stavangcr. 

Sänkt av tysk u-båt cirka 30 nau- 30/9 
tisk:a mil NV om I-Ianstholmcn 
(Danmarl;:) genom öppnande av 
bottc,nven tilcrna. 

1,028 Sänkt genom artilleribeskjutning av 8/10 
tysk u-båt utanför Shotlandsöarna, 
cirka 45' NO från I-Iarolclswick på 
ön Unst. 
9, man omkomna. 

2,668 Strandat å Sanely Island utanmr 14/10 
Kirkwall och fö<rlist. 

926 Sänkt av tysk u-båt 40' OtN från 20j10 
Shetlanclsölarnas nona udde. 

1,198 Minsprängd eller torpederad 8 nau-- 23/10 
t iska mil norr om Humber fyr
slwpp. 
21 man omkomna. 

>> B. O. Börjesson 1,585 Minsprängd ost om Humber fyrskepp. 19/11 
6 man omkomna. 

mf. Gustaf E. 6,294 Minsprängd eller torpederad utanför 26/11 
Reuter Fair Islands. 

1 man omkommen, 4 skadade. 



Namn 

s/s Rudolf 

Ving a 

Tor ö 

m f. Algol, (senare 
bärgad) 

s/s Ursus 

Lister 

» Mars (av 
Stockholm) 

" Adolf Bratt 

>> Vega 

>> Carl Hcnckel 

Mars (av 
Hälsin g borg) 

ls :a : Fartyg 21*} 
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l D a-
tum 

Förlustorsa k och plats m. m. 

2,180 Minsprängd e ller torpederad u ta n för 
Englands ostkust. 
9 man omkomna. 

3(12 1 

1,932 Minsprängd eller torpecleracl utanför 6/12 
'l.'yne Pier. 

1,477 Minsprängd utanför FalstNbo (i JWu- 12/12 
trali tdsledC'n). 

989 Minsprängd i farleden runt Falsh•r- 13/12 
bo mellan Hildagrund0ts och Av
läggans prickar. 
6 man skadade. 

l ,499 Mins prängd (?)vid Princess C hannels 15fl 2 

~o t~:~: ti~~t!;~!~~:e~1s:1~1:d::C~ ni n g. 1 

1,361 Minsprii ngcl (•]ler torpNl t•racl i Not·cl- lG/1 2 
sjön. 
4 skadade. 

1,875 Minsprängd (?) vid Engl ands ost- 20/ 12 
kust 1,5' från St Mary"s fyr. 
7 man omkomna, 8 skadacl0. 

1,3131 Minsprängd vid Noorde.ngrondcn, 20/12 
Terschelling. 
5, man omkomna, 5 skadade. 
(4 be&ättn. 1 tysk pilot.) 

1,300 Minsprängd utanför Terschelling. 
6 skadade. 

1,379 Minsprängd (?l i N ordsjö n. 
10 man omkomna, 2 skadade. 

1,475 Minsprängd (?) i Nordsjön. 
1 18 man omkomna. 

/38,693/ 76 man omkomna. 

20/1 2 

21 /12 

21 j l ~ 

*) Dä rav ett om 989 br.-ton bärgat. 
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1940. 

f ______ ~_a. __ ~n_n ______ ~l_g __ ~~~----F-· -ö-rl_u_s_ic_,_rs_a_~._- _o_c_h __ ~_)[-a_t_s __ 'n_. __ nl_. __ -r-P-u_~ __ -

s/s T~ ars J'lfa g n u s 
Trozc lli 

Svartön 

" F onris 

l " Sylvia 

m f. Pajala 

s/s Flanclri a 

» Foxen 

Pat ris 

>> Andalusia 

mf. Gothia 

s/s Fram 

" \Vir go, senare 
bärgad 

1,95 1 Torpederad ("?) i Nordsjön. 
7 man omkomna, 4 allvarligt ska 

clade. 

2,469 M.insprän gel(?) fi' från Kinnaird Read. 
20 man omkomna, :2,' skadade. 
(19 bcs;Htn. l nors k lots). 

l l l 

3/1 

4.84 Skjuten i brand av ry.sk u-båt vid 5f l 
Sydostbro tte ns fyrske pp. 

1,656 Bort a n1E'd man och allt. Antagli- omkr. 
gen toqwderad c-lh•r minsprängcl. 12- 13/1 

20 man o m ko m n a. 

G,865 TorpC'cl Pracl ost om North Rona I s- 13/1 
land. 

1,204 Minsprängd (?) 95 na utiska mil NV 
om Ymuiclcn. 
17 pers. omkomn a. (16 man och 

1 kvinna). 

1,308 Minsprängd 85' OtS om Pentlancl 
Sound. 
17 man omkomna. 

1,185 Minsprängd utanför Ymuiden. 
19 pers. omkomna. (17 

2 kvinnor). 

1,384 Borta med man och allt. 
21 man omkomna. 

n1an och 

18/ l 

18/1 

19/ l 

efter 
21/l 

1,550 Sjunkit i Nordatlanten 80 nautiska 22/1 
mil SV om St Kilda 0fter to rpe
derin g. 
12. ma.n omkomna. 

2 760 Sjunkit efter torpedering utanför 1/2 
Roshartey bukt på Skottlancls ost-
kust. 
9 man omkomna, 14 skadade. 

657 Sjunkit i Mariehamns sl;:ärgårcl efter 5- 6/2 
beskjutning av bombplan. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 24 
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Namn 
=~ ~m l 
g- td l Förlustorsak och r) lats m. m. l Da-

1---------------~----~-------------------------------------

s/s Orania 

>> Dalarö 

» Liana 

" Osmed 

mf. Santas 

s/s Nordia 

)) storfors 

)) Norna 

mf. Lagaholm 

s/s Torne 

mf. Sveabmg 

s/s styrbjörn 

1,874 Förolyckats 66 distansminuter NNO ll j2 
om Slwtlancl. (Torpederad eller 
minsprängd). 
14 man omkomna. 

3,893 Torpede rad mellan R ockall och Ir- 12/2 l 

land. 
1 man omkommen. 

1,657 Torpederad 20 distansmin u ter NNV l 6j2 
om Kinnaird H c ad i Nordsjön. 
10 man omkomna. (6 ytterligare 

omkomna m ed mf. Santos) . 

1,545 Torpederad i Nordsjön 20 distans- 16/2 
minuter NNV om Kinnaird Heacl. 
13, man omkomna. 

3,877 Minsprängd ellm torpederad utan- 14/2 
för KirkwalL 
31 man omkomna. (Därav 6 mAn 

från "Lian a>>) . 

1,311 Kolliderat med en engelsk jagare 25/2 
Nordsjön. 
2. man omkomna. 

555 Förolyckats i Nords jön efter kolli- 28/2 
sion med en enge:lsk jagare~. 

1,022 Försvunnen med man och allt efter 
den 7/2 1940, då fartyget lämnade 
Gibraltar. 
18 man omkomna. 

efter 
7 •<) 
i~ 

2,858 Förolyckats väster om Orkncöarna. 2j3 
Be·fälhavaren senare a v liclen 1"/ 10 

på sjukhus•. 

3,837 Sänkt i Narviks hamn efter beskjut- 9/4 
n in g. 

9,209 Torpederad norr om Färöarna. 
Lat. N63°, Long. V7° 30'. 
1 man omkommen. 

9j4 

167 Sänkt i Narviks hamri Piter heskjut- 14/4 
ning. 

Namn 

s/s Boclen 

Uertainen 

>> Haga 

>> Monark 

mf. Oxelös und 

" Stråssa 

>> Erik Friseli 

s/s: Torsten 

>> Sonja 

>> Tilia Gerthon 

,, Elgö 

>> Bissen 

,, O. A. Brodin 

Sigyn 

>> At os 
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Förlustorsak och plats m. m. 
l 

Da-
tum 

4,292 Sänkt i Narvik"l hamn e:fter lwskjut-- 15/4 
n in g. 

4,663 Sänkt utanför norska kus ten (Söcl ra 20/4 
Tron clheimsledPn) efter lufthom
bardPma ng. 

J ,30U }1.inspräugd i östra N ords jö n . 
Lat. N57° 30', Long. 04° iif:i',O. 
4 ntan omkomna. 

1/5 

1,769 Torped Prad i Nordsjön utanför Nor- 4/5 
ges sydvästkust. 

5,653 Sänkt i Narviks bamn etter bombar- 8j5 
demang från tyska ·flygma skiner. 

5,650 Sänkt i Narviks hamn efter heskjut- 11/5 
ning. 

5,025 Torpederad 45 naut. mil VSV om ön 19/5 
St. Kilda i Nordatlanten. 

1,234 Minsprängd 4 el ist. mm. Fö'det· om 28/5 
V inga. 

1,828 KrigsfOdist vid norska kusten SO 10/6 
Fiskholmens fyr 3 /,' NV om Bot
nande. 
12: man omkomna. 

1,776 Torpederad i Engelska kanalen. 20/G 

1,897 Sjunkit efter bombardemang och to:r- 22/6 
pedering i Medelhavet utanför Ras 
Mhir. 
1 man omkommen. 

1,516 Torpederad i Nordatlanten 80' S om 7/7 
Cape Clear. 

2,119 Torp(•cleracl i Nordatlanten. 17/7 
Lat. N59° 22', Long. V43° 4CY. 
3 n1an omkomna. 

1,973 Minsprängd eller torped erad i Nord- 1/8 
atlanten nordväst om Irlands kust. 
Hela besättn. räddad. 

2,160 TorpeLlerad å Skottl ands syd västkust. 3/8 
1 man död ad. 



Namn 

mf. Can ton 

s/s Vat·ia 

>> Mongolia 
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Förlustorsak och plats m. m. Da
ton 

5,783 TorpecleracU i Nordatlanten Lat. 9/S 
.l\55° 4', Long. Vl1 ° 2J.'. 
16 man omkomn a. 

929 K rigsrfö rl is t. Sän kt i väst r a delen av l0/8 
EngPl ska kanale n a v iy.-: ka bomb
Jlygan•. 
7 man omkomn a. 

2,125 Minsp rängd i Ki e l bukten. H el a be- 13/8 
ningcn räclclacl. 

>> ~ils Corthon 1,809 I\:rigs J'ö,rlis t. To rpederad 23' N om 13/S 
Ini :;h t r ah u II. 

» H edrun 

5 pe-rs. omkomna. (4 man saknas, 
1 död) a v s kfido r. 

2,325 Toqw cl e racl i No rdfl tlantcn. 

Lflt. N57° 10', Lon g. Vl6° 37'. 
9 pers. omkomna. (8 mf!n sa knf!s, 

l död flv ~kaclor.) 

16/8 

" A licla Gorthon 2,370 Torpederad i Nordatl flnten ~2-:i O cli.st.- '.?.9 /8 

min. NV om Tory Islflnd. 

" Si ljan 

>> Gondul, sena
r e bärgad 

» Gunborg 

» Convallfl ri a 

m/t J a nu s 

s/s Meggie 

m /s Vingaland 

11 man. omkomn fl. 

3,060 Torpederad i Nordatlanten vii s te r om 2Gf9 
Irland. · 

9 man omkomna. 

1,233 Minsprängd i Öresund. 

1,574 Torpederad i No,rdatlanten. 

Lat. N57° 14',0, Long. ' Vl0° 38',0. 

1,996 Torpedend i Nordatlanten. 

L at. N57° 20·, Long. Vl0° 40'. 

9,825 To'l·pede r fl el i N orda tlfln ten. 

Lat. N56° sor, Long. Vl 5° 0'. 
4 1nan omkomna. 

l f lO 

1'8(10 

18(10 

20/10 

1,8)9 Skj utcn i s flnk u tanför Azorerna flY 27/10 
ital. undervflttensbåt. 

12,720 

Besättn. räddfld. 
Bombfl rclcmts i Nordatlflntcn. 

Lflt. N55°, Long. Vl8° 2'4'. 
6 man omkomna. 

l 8j l1 
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Na mn l g~ l F ö rlustorsak och p lats m. m. l Pu~~ 
--·------~--+~ -----------------r---
s/s Vcronica 1,316 Siinkt (antagli gen t.orpccl eracl) tltfln - 17/11 

» Gwalia 

" Daphne (ex. 
Eos) 
(ex. N apflrima) 
cng. nett. 

" Mm1gcn 

m/s Sturel1olm 

" V fllpamiso 

för Irlands vf!s tkus t . 
17 man omkomna. 

5,234 Torpederad. 
J, a t.. N56° 57', Lon g. V18° j7', 

1 m an om komm en. 

1,047 Torpccl Pracl. 
Lat. N38° 12', Long. V9° 26' . 
16 man Sfl knas. 

(1,5i3) Torpcc! Prfld viis ter om Gibral t rtr. 
L at . N36°. 1.2', Lon g. V9° 26'. 

(883) 18 man saknfls. 

1,246 Torpedemcl i Nordfltl &nt<m. 
Lat. N40° 4ö', Long. V16° 50'. 
8 man s flknfls. 

4,600 Fö rsv unnPn i NorclfltlHnten. 
32 man saknfls. 

3,761 Försvunnen i Nordatl flnten. 
33 man sakn fls. 

S:fl: F flr t yg 59*) 1154,3101446, man omlwmna. 

*) Därav två om 1890 br. ton bärgade. 

23jll 

4/12 

3/12 

21 /12 

efte r 
11 /12 

i slutet 
lav dec.

1 

Förlorade 

l 
B r. ton 

l 
Döda och saknade 

fartyg 

Summa för år 1939: 21 l 38,693 l 76 (därav 11 utlänningar) 

Sumrr>a för år 1940 : f> 9 l 154,310 446 » 132 > 

Totals :a för 1939-1940:1 so 

l 
193,003 1522 

» 143 » 

Bärgade fartyg! 3 2,879 

Summa förlust:! 77 l 190, 124 l 
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B. Fiskefartyg. 

1940. 

~--~n--n--~~~B_r_._to_n~~---:-F_•o_·r_lt-t;-·t_o_rs_a_k __ o_cl_l_p_l_a_ts __ m_._m __ . __ ~l--~_~ __ ~ 
mff In ez ......... 

mg Dagoy ...... 

mff Almy ...... 

mj .Mode .. ....... 

mg Hugin ...... 

mff Essie ...... 

48 Minsprängd NV om Hansthaimens fyr 
utanför 40 fmn. kurvan. 9/4 

6 man omkomna. 

47 Minsprängd ett 40-tal sjömil NV om 
Hnnstholmens fyr. 9f4 

47 

2! 

43 

55 

6 man omkomna. 
Minsprängd ntanför Vinga. 

4 man omkomna. Gj5 

Minsprängd 6 diAtansminuter NV om 30;5 
Hönö 1-lm·ud , Bohuskusten. 

2 man om komna. 

Minsprängd utanför Hanstholmen. 
5 lllllll omkomna. 4/ lO 

Minsprängd ett JO-tal dis tansminuter 23/ 10 SO om Sbgen. 

Mff Elly .... ... 52 
6 mau omkomna. 

Minsprängd i Kattegatt, 20' väster 
om Paternosterskären. 

l&::'a,. fartyg7)313 br.ton) 
ö man sakn as. 

3± personer omkomna. 

6/111 

Bil 2. 

Sjöfartsstatistik 

Sedan å tskilliga år tillbak a ha i årsberättelse i Navigation 
och sjöfart lämnats vissa statistiska uppgifter över olika med 
sjöfarten sammanhängande förhållanden. Engelska Lloyd in
stäade i och med kriget sin statistik över världshandelsflottan 
och skeppsbyggeriet. Några uppgifter från »Det norske Veri
tas » avs-eende de nordiska bandeTsflottorna vid senaste års
skiftet J1a icke h eller kunnat erhållas. P å grund härav är 
statistiken för år 1940 ofullständig. 
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T . . . nedanslående tabe er ava ll h vä lvilligt ( Sifferupp gr I er n a l .. . . d av förste aktuari en f" d . rrandens forfogan e . ställts till ' orc I a,< . l rresponclerande ledamot en l 
Kun gl Kommerskolle.~lum, w H G. E. E ne'borg.) 
Kungl. örJ-ogsmanna~allsk;pe~rs ~lut -bestod av n edanstående 

Handelsflottan V Id 19 9 .. t el fartya orn 20 n ettoton d l f ·t a däri inbera kna e ' "' o _ antal han e s m. y,, . . l'HiO'a men dock ate r-' d" .. ·· . som ej äro r egistr ermgsp l' "' ooh · al OVCI, 

finna s i far tygsregistret: 

Tabell 1. 

Fartygssl ag Antal Bruttoton 

' Ångfartyg ··· ···· ····· ·············· 846 8 10,215 
Motor fartyg . . . . . . . . . . . . . . 474 723,490 
8 lf ·t "' med hjälpmaskin ...... , ege a1 Y o, 914 83,568 
8egelfartyg, övriga . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2,806 

Sumn"la 2,242 1,620,079 

V id 1940 • aol'S sl •Lf \'OrO motsvarande siffror: 

Tabell II. 

Fartygssl ag Il Antal 

An g fartyg 791 

494 Motorfartyg ...... ........ ...... . 916 

l Bruttoton 

715,f>65 

724,000 

84,514 

Nettoton 

547,149 

507,302 

61,051 

2,352 

l, 117,854 

l 
Nettoton 

480,960 

506,933 

61,736 

2,698 2,270 

1,526,777 1,051,8b9 

Segelf11.rtyg, med hjälpmaskin .. .. .. 

7 l segelfartyg, övriga .................... . ---~---!.--~=---\--::-·=:-
' Summa 2,208 

f .. .. drintgar inom handelsflottan Arten av dessa omn ll 
o • l' , eft erfölj ande tabe : dr 194.'0 framgar l deta J ctv 

under 
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Beträ ll"andc svensk skeppsbyggeriverksamhet föreligga föl
jande si lTror: 

Tabell IV. 

1939 194.0 1\:!41 

Antal \Ton d. w. Antal \Ton d. w. Antal \Tou d. w. 

Handelstonnage un- l der byggnad (den l 
jan .) ...... ... .. .......... - - 6~ 565,000 50 570,000 l 

S~öas;:~ .... h.a~-~-~~s ~-~u.: l 69 331,605 50 :235,000 - --

\~:e;~~~t . .. ~~-~~~l_s: \ 68 3L'2,600 45 190,000 - -

Svenskt fraktindex (svenska Handelsbankens »Index» vi
sar ,följande intressanta fluktuationer under året: 

Fraktindex. 
1935 = 100. 

(Siffror in om parentes: au gusti 1939 = 100.) 
Fr. o. m. m aj 1940 endast östersjöfrakter (au gu sti 1939 = 100). 

Tabell V. 

Mo d l General l In- l ana Index frakter 
Kol l Spann- l Ut- l mål* ) f rakter 

Trä- \Pappers 
varor massa 

l9i0 
Jan . ... 594 (475) 544 (4.00) 708 (488) 381 (:298 GW (5G4: 523 (439) 763 (706) 

Mar-; ... 828 (662) 915 (673) 1270 (876) 560 (438) 740 (649) 570 ( 479) 910(843) 

Apri l ... 806 ~645) 88;) (651) 1220 (841) 550 (4HO) 728 (639) 570 ( 479) 885 (819) 

Maj ... 23) 224 24G 203 236 260 213 

Juli 2 15 210 223 197 220 250 190 l bept :·.: 227 216 230 203 2J8 270 20G 

Dec. ... 298 292 284 300 303 369 238 

*) Fr. o. n1. maj 1940• oljekakor. 

l 
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Minans betydelse i sjökriget. 
A1· kapt0n cn 1·id Fioltan PedTo Ah/mad·. 

(Forts . fr å 11 h äH. Gf41, sid. 29N. 1 

Minmaterielens utveckling efter 1918 och dess 
ståndpunkt omkring 1941. 

1\_iot slutet uv världskriget J1ade man kommit fram ti ll 
en mma, som i stort fyllde de tekniska krav man s tällde p å 
densamma. En del s vu "'heter vidlådde f'or·t ·t· · d · · " ar an e v1 s sa Inln -
typer, men skillnaden mellan den materiel sorn J·o t "ll .. . , '- 111 r an-
~andnmg vid världs·krigets början och den materiel, som utlades 
ar 1918 var avseva··r·d n · · t ""ll · · . . ' · Jupms a nmgens noggrannhet, ök-
~-mge~ av ankartrossens längd, den ökade tillförlitligheten av 
t-~n~:rngen . ·.ool~ de~ alltmer s t egrade sprängverkan utgj-orde de 
v~kh-.,aste ~orbattnnga.rna på minmaterielen. Kommer härtill 
vrssa teknrska finesser, vilka upp fu nnas under själva kri cret 
c~c~ seder~1~e~:a utv:cklats inom respektive stater, har m a n a~la 
s ~a l ~tt fo rvanta ·St.g att de mintyper, som komma fii ll använd
nmg 1 nu pågå end e krig stå på ett tekniskt sett mycket h ögt 
plan. 

_K.r~ get h~r r edan pågått under så lång tid, att det lyckats 
a tt _

1 
vrss -~wn genomtränga den hemlighetsfulla slöja, som 

a lltid omgardar konstr'uktionen av vissa tysk a och engelska 
minor var j ä m te ·oskadda ryska fanskärmsminor fal ]lit i fi n 
narnas ,h änder. Genom desarmering ha-r det även lyckats 
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enge lsmännen att ernå kännedom om hemligheten med d en 
tysl<a magnetiska minan. 

Med hänsyn till att ett rclatiYt stort anlal magnetiska mi
nor kan medföras på cti flygförband ooh fällning kan äga 
rum - m edelst fallskärmar - tätt intill fiendens kuster, har 
d enn a mintyp Yisat sig vara ett synnerligen farligt ofiensivt 
vapen i sjökriget. Ett mycket stort untal dylika minor ha 
fällts av dc stridande i Atlanten, No-rdsjön och Östersjön. 

Motmedlet mot ·den magnetiska minan lät icke länge vänta 
p å S'ig. Magnetism l<an .genom motmagnetism antingen neu
tra li ser as eller t. o. m. överkompenseras och det medel, som 
huvudsakligen kommit till användning bygger just på denna 
p rincip. Genom att en elektromagnetisk kabel ledes runt far
tyget, ·bli r den magnetiska verkan av fartygets järnmassa neu
tra liserad. Utlösningsinrättningen på den på bottnen liggande 
minan påverkas icke och vapnet h a.r förlorat sin verl<an. 

De fallskä rmar, scm k ommo till användning vid fällandet 
av d e ryska m inorna i ;bl. a. isrännorna i den finska skär
gården, bestodo av ett system av tre s tycken fa ll skärmar av 
vari erande storlek, vilka succesivt utvecklades under det att 
minan g'ick ned mot vattenytan . Omedel'bart innan minan 
n å dde vattenytan frikopplades fallskärmssystemet från min
aggregatet. De ry.ska fallskärmsminorna voro mycket skick
ligt konstrue.rade, m en vid de ryska mineringsföretagen, vilka 
i stor utstr.ädming på grund av de rådande förhållandena rik
tad es mot de isrännor, i V'ilka de fin ska fartygen gingo fram, 
visade det sig att ofta ett flertal minor hamnade på isen och 
i m ånga fall genomsl-ago istäcket. Man måste .räkna med att 
dylika minor mer eller mindre förstörda kvarligga på havs
bottnen, enär förankringsinrättningarna med säkerhet a llvar
ligt skada t s vid de opåräknade anslagen mot isen . 

Ännu så länge hindrar sekretessen kring minvapnet att 
erhå lla detaljerade -upplysningar rör ande minko.nstruktioner
na. Kriget självt har emellertid öppnat portarna till dessa 
hem ligheter. 
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V. Minans inverkan på sjökriget under stormak ts
kriget och rysk-finska kriget 1939-40. 

Det tillkommer i ett krig örlogsflottan att tillförsäkra c!Pt 
egna landet kia sjökommunikationer och beröva fienden ~ a 

dana. »Sjökrigets mål är att vinna :herraväldet till sjöss, Yar
med menas fulls tändig kontroll över förbindelserna till sj ö;,s 
eller över de oceanvägar, som förena en stormakts från Yar
andra vitt skilda ·Områden, vägar som befaras av den ston 
sjöhandeln och längs vilka alla operationer i ett sjökPig kom
ma att gå.» (Cyprian Bridge). Detta herravälde till sjöss är 
dock numera i mycket hög grad beroende av om samtidi gt 
herraväldet i luften kan ernås. Det kombinerade sjö- och Ju ft
krig, som pågår för närvarande, åstadlwmmer att den fu ll
ständiga kontrollen över förbindelserna till sjöss måste linn e
fatta en dylik kontroll icke endast på haven, utan även över 
och under havens ytor. Herraväldet till sjöss är på denna 
grund hetydligt svårare att ernå. 

l. Stormaktskriget. 

Kampen om herraväldet till sjöss äger da.gligen. rum och 
koncentrerat runt Storbritann iens kuster. Genom ideliga an 
fa ll m ed fl yg och sjöstridskrafter sök a tyskarna bryta de t 
en gelska mot ståndet. Ubåtar , motortorpedbåtar och m inor 
användas i stor utsträckning för att decimera den engelska 
örlogsflottan och samtidigt lamslå handelssjöfarten på Eng
land. Den hårdhet och energi, med vilken hritterna söka be
kämpa de tys.ka försöken att krossa England, har tvingat 
tyskarna att i strid mot folkrätten även utlägga mineringar 
utan att minfältenas lägen delgivas de neutrala staterna och 
att utan föregående varn>ing medelst ubåtar s.änka neutralt 
handelstonnage. Tyskland påstår att minutläggningarna ut
göra ett svar på Englands blockad, som de å sin sida anse som 
stridande mot folkrätten och man har alla skäl att vänta sig 
ytterligare mineringar av hemlig karaktär. Efter Norgeföre-

taget har betydelsen av dylika miner>ingar från tysk sida till 
stor del bortfallit, då trafiken av neutralt handelstonnage på 
Nordsjön så gott .som upphört. Samtidigt synes emellertid 
även folkrätten helt ha försvunnit, vadan man torde kunna 
vänta sig så gott som vad som helst på krigets område. 

Storbritannien har också hittills varit på sin vakt och sam
tidigt som det genom sin blockad söker strypa den tyska ex
porten och importen, sätter det in all kraft på att säkra de 
eo·na förbindelsevägarna inom imperiet. 

o 
Under världskriget 1914-18 förfogade Tyskland över mer 

än tre gånger så stort ubåtstonnage som i september 1939. 
Om man samtidigt tager i betraktande att endast ett fåtal av 
ubåtsbeståndet 1939 utgjordes av minläggande ubåtar samt 
att flertalet ubåtar voro relativt små, inses tydligt att läget 
var betydligt gynnsammare för Tyska riket under det förra 
världskriget. Visserligen torde under åren 1940 och 1941 ett 
st ort antal ubåtar t>illförts den tyska flottan, men kvar står 
dock den nackdelen, att den tyska högsjöflottan nu nästan 
helt saknas i motsats till förut, då »Hochseeflotte» utgjorde 
ryggraden i den tyska ö.rlogsflottan. Det strategiska läget 
medgiver emellertid att ett obetydligt antal sjöstridskrafter 
behöva bindas till östersjöfarvattnen, vadan huvudparten kan 
kon centreras mot England. Samtidigt utgör den enorma ut
veck lingen av flygväsendet, vilket sk<ickligt tillvaratagits i 
T redj e riket , ett ypperligt t illskott ·och stöd för genomföran
det av de tyska operationerna till sjöss, vilka operationer där
jämte >tmderlätta·s genom den av tyskarna under kriget genom

förda basframskj utnin.gen. 
Den tyska krigsledningen har på grund av de 1·esurser , 

som sålunda stå till buds, koncentrerat sig på att vid bekäm
pandet av England använda sig av ubåtar, minor och flyg. 
Som ett led i dessa planer ha, förutom skyddsmineringar i 
Helgolandsbukten, f:ramskjutna minspärrar utlagts vid Eng
lands kuster. Som. vissa härvid använda mintyper visat sig 
svåra att röja medelst .svepning och som nya mineringar dyka 
upp så gott som oavbrutet, har Storbritannien ställts inför 
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lJroblem, som ick e a··I·o la··t·t.., tt 1·· I·· 1 
. . , "' a osa. "agges ·lär till att dvn 
tyska varvsmdustrien, trots id el iga störningar fr ån enue] sJ· t 
l . f'] . t:> \ 

}Clll.'J · yg, sannolikt lyclws prod ucera m er ubåtstonna o·e ·· 
o •• · c o a n 

s·om gar fol'lora t, ökas än mer svårigheterna för Engla
11

d 

Man måste även räkna med att a llt fler minubåtar nyl)ycr ..-. : 
f' . ,,.,.l ' 
or att insätta s i de offen siva mineringsföretagen. Här t il l 

k~mma de besvärande miner•in gar från flygplan, ofta utl agd,
1 

pa de m ·est oväntade p latser, varigenom minans ÖYerras k

ningsmoment skickligt utnyttja s. Detta »Kleinkrieg», som sa 

skickligt förd es från tysk sida under förra värl•dskriget och 

som 1917 hotade a tt bringa England på knä, kan tör-hända 

denna gång bli ett av de medel, som kommer att bet,"in " 
1 

det stolta Albion . t'l· 

Engdska motå tgärder ha emellertid icke uteblivit och [ii r

~varsåtgä.rderna gentemot det f ientliga ubåts- och minkri gl t 

1 n sa~t~s gena~t vid krigets •början. Konvojsystemet trädde pa 

c ~~ il d1gt staclmm i. funkt ion och enligt ofi'iciella engelska u pp

gifter synes systemet f ungera på e tt tiJlfredsställande sä t t. 

~ntill den 15 januari 1940 utgjordt) förlustsi ffran .p å hand el s

fartyg 0, 2 %. Motsvarand e siffra från förra världskriget y a r 

ej mindre än tre gånger så stor eller O,r, 7 %. lEmel lertid h a 

tonnageförlusterna ökat under årets lopp och procentsiffr an 

torde i december 1940 ha uppgått till minst den und~r fö r ra 

världskriget rådande. Den 20 december 1940 förklarade den 

engelske blockadministern Cross bl. a.: »Om England fort

sätter att förlora fartyg i samma tempo som hittills utan a tt 

göra motsvarande nybyg.gnader, kunna vi inte fortsätta vå r a 

krigsansträngningar i samma omfång som 'hittills. 1941 k om

mer säkert att ·bli den svåras te ticlen för oss. V:i kunna natm 

li gtvis bygga en del fartyg själva, men vi hoppas att U. S. A. 

.kan finna en lösning att J1j ä lpa oss under det kommuade året. » 

Ministern framhöll vidare »att kriget slutNgen kommer att 

avgör as till sjöss, då Tyskland gör oerh örda ansträngningar 

för att avskära våra förbincl els,er, liksom ·vi å vår sida för söka 

blockera de fientliga ·hamnarna. De brittiska tonnageförlu s

terna sc•dan juni i år 1h a tredubblats. Endast m ed hjälp av 
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fl era j aga re och ersättning för de förlorade far tygen kunna 

\'i få -ubåts faran eliminerad. J ag kan i detta sammanhan g 

meddela att vi fortfara nde h a användning för ett större antal 

jagare.» 
Att läget för England härvidlag är allvarl igt framgår även 

m ed all önskvärd tyd li gh et av vad presiclent Roosev-elt sade 

i sitt tal den 27 maj i å r och vari h an yttrade att tyskarna 

m e-d nuvarande t akt sänk a ett antal handelsfartyg, »SOm är 

tre gånger s törre än det .antal som de bTitti ska varven äro i 

stånd att bygga för att ersätta dem. De t är mer än dubbelt 

så många fa rtyg som de, vilka nu byggas av Storbri tannien 

och Förenta s ta terna tillsammans. » 

De ballongsp.ärrar, som till sjö·ss utlagts för att förhindra 

fi entlig minering från luften, förläggas till speciellt hotade 

punkter längs ku sten. Engelsmännen för etaga därjämte i. stor 

omfattning b ombraider m ot de flygbaser och öar utanför Tysk

land och av Tyska r iket ockuperade länder, vilka användas 

av de tyska minutläggande flygstridskrafterna. 

Eng·elsmännen ha själva igångsa tt utläggandel av minor 

från flygplan. Sålunda ha engelska flygminor även fällts inom 

vissa områden l} Östersjön. Speciellt de danska farvattnen 

ha utgjort mål för de engelska minflygplanen. Det intensiva 

minkriget 1914-18 öppnade engelsmännens ögon för den 

kraft som låg i detta vapen. De stora minfält, som i. detta 

krig 1utlagts av imperiet, visa också, att England nedlagt ett 

betydande arbete på att bygga ut sitt n]linvapen. 

I sin strävan efter att söka förhindra fientliga .sjöstrids

krafter att intränga i Östersjön ·OCJh som -ett led i sin önskan 

att lamslå all sjöhandel m ellan England och Sl~andlinavien, 

lade Tyskland på ett mycket tidigt stadium av kriget ut fleTa 

minspärrar i Bälten och syd Öresund. En upprepning av 1914 

äger här rum även om vissa olikheter för·efinnas . Sålunda 

finnes ingen mot Tyskland ställd rysk flotta. Samtidigt bör 

man 1icke h elt för.bise det förh ållandet att en tysk högsjöfl.otta 

i egentlig m ening sa'lmas, varför nörvänclighet en av reträtt

vägen och utfaHsporten Skagerack-:Kattegatt till en viss grad 
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l;ortfaller. Tyskland siktade upp enbarligen på att m ed alla medel och genom ett kort krig bringa sin huvudfiende på kn ii. De kraftiga mineringsåtgärderna, speciellt den två gånger ut ökade stora spärren Falsterbo- Möens Klint, syntes av oYanstående anledning välmotiverad. 

2. Rysk-fins k a kriget. 

Redan kort tid efter det tyska angreppet på Polen i september 1939 meddelade sovjetregeringen officiellt att vi ss:1 minspärrar utlagts, 'icke blott i Finska viken, utan ä ven i n orr i Vita havet, Yarest ett ·stort område väst Kaninhalvön och ned mot Mjezjenviken minförklarats. Dessa till synes ganska omotiverade försiktighetsåtgärder under en tidpunkt, d:i Sovjetunionen icke var invecklat i någon krigisk konflikt eller syntes hotat av någon europeisk makt, leder tanken osökt t ill att vissa förbehåll givits ry.s.sarna i den mellan Tyska riket c-ch Sovjetunionen avslutade pakten av den 24 augusti 1939. De fria händer, som därvid mod all tyd~igrhet givits ryssarna av den tyske rikskanslern vad heträtTar de haitiska staterna och Finland, ha ryssarna icke varit sena att utnyttja. Att svårigheter skulle uppstå för att förmå Finland att gå m ed på de ryska kraven, hade nog förutsetts av de makthavande i Sovjetunion·en, men att förhandlingarna mellan de b åda län derna skulle sluta med ett så besvärligt krig hade Tyssarna nog <icke väntat sig. Även om Ryssland ansåg sig berättigat att å tertaga tBalticum, vilket förlorades tmder förra värld skriget, och ·befästa sin ställning i väster, låg det något annorlunda till b!:!träfTande Finl::lnd och Finlands folk. Under all a förhållanden syne·s det klart, att Ryssland i god tid velat befästa sin ställning i Östersjön för att förh~nd,ra ett framtida hot mot detta stora rike men jämv.äl att Finland önskar leva i fred som ett fritt land. 
För att förhindra ryska sjöstridskrafter att närma sig den finska kusten hade finnarna utlagt ett flertal mineringar utanför särskilt viktiga kustavsnitt i Finska viken. Des s~1 
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l{y.sk fallskärmsmina fotografe rad å krigshytesutställning('n i Mäss hallen i Hd;,;ingfo rs i JPIHuari 1940. 
T idskTift i Sjöviisendet. 25 
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mineringar utlades så att de kunde skyddas av det finska k ust
ar till eriet. Kriget visade också att finnarna i det stora h ela 
lyckades hålla den ryska flottan borta frå n den finska kuslen. 
:\'å gr a landstigningsföretag kommo sålunda ej till utfö r ande 
och det var först mot slutet av kriget, smn det lyckades ry s
sarna att under striderna. vid Karelska näset ingripa m ot fi n
naTnas södra flank genom insättandel av trupper, som ma r
scherat över den tillfrusna Finska viken. 

De av ryssaTna utlagda mineringarna i Finska vikens in
nersta del avsågo att utgöra en defensiv spärr och ett skydd 
för den ryska örlogsbasen Kronstadt samt därstädes förlagda 
sovjetryska örlogsfartyg. Ryssarna hade även i ganska slor 
utsträckning minerat längre ut i Finska viken samt dessu tom 
utanför Tallin ·Och Baltischpor t, vilka senare orter utgj o r ek 
baser för vissa Tyska sjöstridskrafter, som opeTerade mot fin 
narna under luiget. 

Finnarna rutlade större minfält i de Åland omgivande far
vattnen. 

Den redan på ett tidigt skede efter stormaktskrigets u t
brott utlagda mineringen i Vita 'havets mynning synes lm 
vudsakligen ha varit riktad mot eventuellt i des·sa farvallen 
uppträdande sjöstridskrafter tillhörande västmaktema. 

VI. Minering från flygplan. 

Minläggning från flygplan torde under nu pågående slor
maktskTig endast ha ulf.örts av engelsmän och tyskar. Tyskar
na stå här som föregångsmän och engelsmännen ha lärt ~n 
sina fiender. Under rysk-finska kriget utlade även ryssarna 
minor från luften. 

Från engelsk sida fällas m inorna sannolikt från flygplan 
av typen Vickers Wellington, möjligen ha även flygbåtar an
vänts för detta ändamål. På tysk sida lär Heinkel 115 komma 
till användning, möjligen även andra flygplantyper. Ryssarn a 
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ha trolig.en använt sig av sina tvåmotoriga bombplan av typ 
SB 2 eller DB 3. 

Flygplanens lastförmåga utgör l ( Heinkel 115 ) a 2 (Vic
kers vVcllington) ton. De minor - av typ självförankrande 
--, som lwmma till användning, torde väga mellan 700- 1,000 
kg. Teoretiskt .s'kulle alltså Heinkel 115 kunna medföra en 
mina ooh Vickers Wellington två a tre minor. Emellertid är 
utrymm et i en flygkropp mycket begränsat och frågan är där
för, om så skrymmande gods som minor verkligen kan upp
taga och utnyttja hela lastkapaciteten. 

Vid s}älva minfällningen måste flyg.planen sannolikt gå 
på låg höjd, troligen under 50 meter, och använda låg fa.rt. 
Även därvid torde det emellertid vara nödvändigt att använda 
fa ll skärm för att bromsa upp minan före ansla.get mot vattnet. 
Det lär ha för ekommit, att flygbåtar landat på vattnet och 
fällt minorna direkt. Enligt en uppgift s·kulle förfaringssättet 
vid ett tillfälle ha varit, att flygbåten landat till havs långt 
ifrån den -plats, där minorna skulle fällas. Därefter drev den 
för vind ooh tidvatten öv·e,_· den planlagda minfällningsplatsen. 
Anmärkningsvis ·bör här nämnas att ett flygplan kan »seglas » 
för öppen vind. Minorna fälldes och flygplanet drev vidare 
en avsevärd distans, innan motorerna startades och flygplanet 
gav sig iväg. 

Antalet minor, ·som kan fällas från flygplan, som deltaga 
i en och samma ope.r:c~tion, är relativt litet. Skall fällningen 
försi ggå obemärkt, måste den givetvis ske ·Om natten, och även 
då är det svårt för ett flygplan att omärkligt gå in i trängre 
farvatten eller ens i närheten av kust. Operationerna med 
fällning f.rån luften lära därför ofta tillgå så, att de fällande 
flygplanen överflyga mycket långa sträckor i vilseledande 
syfte. En uppgift .ger vie handen, att man i lugnt väder kan 
höra vattenplasket, då minan tar vatten, ända upp till 3 a 4 
kilometer. Huruvida detta avser mina bromsad med fall
skärm, är icke angivet. 

Vad beträffar drivminor - helt flytande e ller sådana, 
som flyta någon meter under vattenytan - lära dyli k a ha 
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fällts strax före flod i en del hamninlo-pp . Huruvida någon 

skadegörelse anställts, är icke känt. Några säkra sitTror, p å 

vilket tonnage, som sänkts av flygminor, är heller icke bekant. 

I 'en del fall har angivits, att ångare utanför Themsenmyn

ningen sänkts på grund av flygminor, men kan detta angivande 

även vara gjort med avsikt för att skrämma bort handelsfar

tygen med de »allestädes närvarande» minfällande flygplanen . 

Minering från flygp1an kan, när denna mineringsform 

fullt utvecklats, bliva av stor betydelse och ökar i 'hög grad 

minornas taktiska användbarhet. önskvärt är i första hand 

att n edbringa minvikten, så att ett flygplan, utan att bli allt

för stort, skall kunna taga flera minor. E ljest fordras oer

hörda flygföPband för att uppnå täta mineringar. Dock bör 

här framhållas, att minering från flygplan i första hand skall 

utnyttja minans 'överras.kn'ingsmoment. övervattens- och Ull

dervattensfartyg tillkommer det ännu så länge att utlägga mi

nor i större omfattni ng. Med små minvikter och mycket kraf

tiga sprängladdningar kan ·emellertid i en framtid flygplan en 

även kamma till användning för utläggandel av stora minfält . 

F lygplanmineringar ·böra därför ägnas den allra största upp

märks,amhet. 

VII. Vissa spörsmål rörande minans användning 
i sjökriget. 

Minvapnet har egentligen, a lltintill år 1914, stått mer eller 

mindre vid sidan om de övriga vapnen inom flottan. Denna 

minans ·särställning i förhållande till artilleriet och torpeden 

får äv·en ·sökas i det faktum, att minan ,gör ett mycket stort 

intr.ång ombord och förhindrar ett fullt utnyttjande av de 

övriga 'lner offensivt betonade vapnen. 

Den stora inv.erkan minan hade på flottornas operativa 

uppträdande ti ll sjöss .ooh den risk ·även stora fartyg utsatte 

sig för vid pas.serandet av utlagda minfält, vilket kom till ut

tryck under världskriget ·och även visat sig under nu pågå-
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end e krig, har emellertid bundit minan fastare vid örlogsfar
ty;gcn. Minans värde i sjökriget har stigit. Ubåten och minan 
ha fören at sig i det osynliga angreppet »Underifrån» och föT
ödande skador ha åsamkats både örlogs- och handelsfartyg 
und er såväl förra världskriget som det stormakts·luig, som nu 
ut·spelas. 

Som för u t framhå·llits an våndes minor för första gången 
i större .utsträckning först under det rysk-japanska krig:et 
1904- 1905. Redan då åstadkom denna form av krigföring 
stor förödelse och förvirring i den neutrala sjöfar.ten. Detta 
förhållande föTanledde den andra fredskongressen i Haag år 
190 7 att särskilt upptaga minkriget till behandling. Mqn över
enskom om ncdanståend·c inskränkningar i bruket av minor: 

Det är förbj11det 

l) att •utlägga självverkande stötminor, som icke äro för
ankrade, såvida dc icke oskadliggöras senast en timme 
efter det man förlorat kontroll över dem, 

2) att utlägga .självverkande förankrade stötminor, som 
icke oskadliggöras så snart de slitit förankringen, 

3') att utlägga självverkande stötminor utanföT fiendens 
.kuster och hamnar i avsi'kt att avskära ·sjöfarten. 

Konventionen innehåller även bestämmelser om att varsel 
skall givas, då minspärrar utlagts. 

Principen för utläggandet av självankrande undervattens
kontaktminor fastställdes ytterligare i den åttonde Haagkon
ventionen och ratificerades av bl. a. följande östersjöstater: 
Danmark, Finland, Norge och Tyskland. överenskommelsen 
var sålunda icke bindande för Sverige. Man •utgår ifrån att 
utläggandet av minor är ti'llåtet utan inslwänkning i eget tcn·i
toria lvatten - i fiendens däremot under förutsättning att 
härmed icke det enda syftet är att störa den fredliga sjöfarten. 
De neutralas rätt att spärra eget territorialvatten genom minor 
erkännes, dock med förpliktelse att i förväg tillkännagiva de 
genom minor spärrade områdena. Denna senare rätt haT i 
full överensstämmelse med konventionens anda tillämpats av 
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både Danmark och Sverige under världskriget och under n u 
j)ågående krig. 

Frågan om användandet av minor i öppen sjö är där emot 
icke fullt klarlagd. Bestämmelserna l1ärutinnan tolkas oeksa 

ol ika av dc krigförande. Underlåtenheten att i förväg med 

d ela o-m mineringar utan för fiend ens kuster, varest den fred 

liga sjöfarten kan störas, har också, som förut framhållil s, 
vållat ett stort antal minsprängningar av neutrala fartyg ru n t 
Englands kuster under åren l 939-41. 

Särskilda 'bestämmel·ser ha gällt för användning av min01 
vid och omkr.ing Ålandsarki})elagen, vilken genom konventio

nen av år 1921, förklarades fridlyst och icke tillhörande kri gs

skådeplats. För att upprätthålla Ålandsöarnas neutr·alitet till

kommer det Finland att, därest ett östersjökrig utbryter, ut 
lägga minspärrar framför öarna. Denna rätt tillkommer även 
Finland i ett krig, i vilket det själv deltager, under det alt 

Finlands fiender däremot icke tillåtas utlägga minor i dessa 
områden. 

VIII. Riktlinjer för minans användande vid försvaret 
av Sverige. 

Hittills vunna erfarenhet er på minkrigets område giver 
o tvetydigt vid handen, aU även för det svenska sjöförsvarets 

vidkommande minvapnet måste givas en mycket framskjuten 
plats. Det för Sveriges del genom krigshändelserna försäm

rade militärpolitiska läget, kräver en s·kärpt penetrering av 
våra försvarsmöjligheter. Utan vidare inses det hot, som ·kan 

r iktas mot Sverige över .havet och betydelsen av den roll som 
sven ska sjöstridskrafter komma att spela vid ett eventuellt 
krig. 

överskeppningsföretag mot den svenska kusten bliva i 

mycket hö.g grad <bero-ende på om d en svenska flottan är så 

stark, att den med· utsikt till framgång redan på ett t idi gt 

stadium ute till sjöss kan stoppa företaget. Kan fienden icke 
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stoppas u te till havs, måste nödiga stridskrafter insättas för 
.att vid den egna kusten omintetgöra den planlagda överskepp
ningen. En intim samverkan mellan flottan och övriga för

svarsgrenar är härvidlag en given förutsättning för ett fram
gångsrikt genomförande av nödiga operationer. 

Under alla förhållanden påfordrar en landstigning på 

svensk kust betydande för-ber edelser från fiendens sida. Av

ses landstigning äga rum inom ett skärgårdsområde ökas ut
sikterna för försvararen att fö.rhindra detta :på .grund av de 

omfattand e operationer, som äro förknippade med genomfö
ranclet av ett dylikt företag. För att än mer fördröja det 

fientli ga förberedelsearbetet böra mineringar utläggas såväl 
ute till havs i avsikt att giva de opererande egna sjöstrids

krafterna tid ·att samla sig, som ock i sådan närhet av kusten, 
att mineringarna kunna skyddas av i land uppställt artilleri. 

Min eri ngar i närheten av egen med artilleri skyddad kust 
få .även ökad betydelse genom att förlänga den tid, under vil

ken artilleriet har tillfälle att verka på den f.ientliga sjöstyr
kan . A v speciellt stort värde bliva mineringarna, när ogynn

samma siktförhållanden såsom tjocka, mörker eller konst
gj-or d dimma verkar inskränkande på ·artilleri·ets verknings
förmåga. 

Insä ttandel av flyganfall mot fienden under d et moment, 
·då h an passerar genom m ineringarna, försvårar än m er genom

föran det av överskeppningsföretaget. 

Samtidigt med dessa flyganfall höra anfall med motor

torpedbåtar .och ubåtar äga rum. Ubåtarnas anfall insätta s 
före det fientliga forcerandet av mineringarna under det att 

motortorpedbåtarnas anfall skola insättas mot fiendeflottan 

d å den befinner sig i minfältet och dess rörelsefrihet på grund 

härav är nedsatt. 

Fälthären tillkommer att .i sista hand och m ed kraftigt 
stöd av flygvapnet hindra fienden att besätta svenskt territo

rium ooh sålunda slutgiltigt förh indra företagets genomfö
rande. 
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Ett rätt upplagt och ett väl utnyttjat försvar med sam
·vcrkan av alla vapengrenar torde ha alla utsikter att håll a 
även en betydligt överlägsen fiende borta från våra kuster. 
N or.geföretaget i april l 940 visar vilka svårigheter, som tyska r
na måste övervinna trots den nästan fullständiga frånvaron 
av ett ordnat norskt försvar. sjökrigshistorien giver även j 
övrigt fl era exempel på d c hart när oöverstigliga hinder, som 
resa ·sig vid genomförandet av överskeppningsföretag i större 
skala mot en väl försvarad kust. 

Särskilt för Sverig-es vidkommande är det av oet'hörd Yi ld 
att tillfullo utnyttja det osäkerhets tillstånd, som begagnandct 
av minor utgör. Det nuvarande strategis-ka läget i Östersj ön 
ger ökad tyngd å t kravet på att kraftiga minfält måsle u t
läggas om Iandet råkar i kr.ig. Massmineringarna u nder 
YärJdskriget 1914- 18 OCh Under 11'U rpågående stormaktskrig 
peka med tillräcklig tydlighet på a tt minan bör utnyttjas ti ll 
det yttersta. 

Samtidigt m·ed ett fullt utnyttjande av minan som ett d e
fensivt vapen, måste offensiva mineringsföretag insättas. Mi
nering från flygplan utgör ett ovärderligt tillskott för m in
vapnet. Utläggning av minor från luften kräver en väl utbil
dad personal, en förstklassig minmateriel och för dylika före
tag lämpade flygplan. 
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