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Det brittiska anfallet mot T aran to och 
Otrantosundet den 11-12 november 

1940. 
A v kr.pten M. Stm·ck. 

Anfallet mot Taranto är ulan tvekan ett av de dj ärvas te och 
framgångsrikaste företag, som ulför ts under det nu pågående 
kriget. Just härför har det självfallet varit föremål fö r ingå
ende studium från såväl krigförandes som neutralas sida och 
det kan måhända tyckas att en fortsatt granskning av denna 
operation icke skulle lämna några ytterligare erfarenheter. 
B6Lliska amiralitetet har emellertid för någon tid seelan offent
liggjort en skildring av de första 18 månadernas sjökrig i Me
delhavet, vilken dels länmar vissa nya fakta, dels gör de t nöd
vändigt alt i några avseenelen korrigera tidigare skildringar av 
angreppet mot Taranto. l\Ied anledning härav har det hedömts 
sannolikt, att en reviderad skildring skulle kunna erbj uda ett 
och annat av intresse. Det måste dock påpekas, alt de ilali
enska myndigheterna ännu icke lämnat någon ra1)port om hän
delseförloppet, varför den i det följande lämnade redogörelsen 
nödvändigtvis blir något ensidig och icke kan betraklas som 
slutgilti g. 

I. Det strategiska läget. Planläggning. 

I början på november 1940 var krigsverksamheten runt Me
delhave t synnerligen livli g. I non hade de tappra grekerna 
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l J
. dat del ilalienska öyerfallet p it gränsen mellan Albanien 

·ust 1e I .. d l d 1 · l 1 · J ·h :Epirus. so er 1a e )nt:erna mec upp ~Judande . av alla 
0~ };.rafter bragt marskalk Grazwms offensiv mot oster att 
5111a a i trakten av Sidi-Barrani. Längre västvart angreps den 
s l~~::s];.a stödjepunkten på ?dalta dag och natt av italienska 
]J~:nbförband. Framför allt krigsulbrollet på Balkan och det 
~ärmed följ ande kravet på stöd åt Grekland ställde britterna 
·nför ett mycket påfrestande läge, vars bemäs trande krävde, aU 
:jöförbindelsern a över l\ledelhavet kunde fritt utnyttjas. 

För andra veckan av november planerades särskilt omfat
tande britti ska opera tioner t ill sjöss. Till att börja med skulle 
betydande konvoj er medförande t rupper och krigsmateriel från 
Alexandria överföras till Grekland, Kreta och l\Ialta. Samtidigt 
skulle betydelsefulla förs tärkningar, omfallande bland annat 
slagskeppet Barham samt kryssarna Berwick och Glasgow, från 
Gibraltar förflytlas till östra ~Iedelhavet för alt förs tärka ami
ral Cmmingh ams flotta, som genom Greklands indragande i 
kriget ställts inför väsentl igt ökade uppgifter. Slutligen had 
försvaret av Malta blivit så pass ordnat, alt monitoren Terror, 
vilken där tj änstgjort som flytande batteri, kunde överföras till 
Kreta för att bilda ryggraden i försvaret av den operationsbas, 
som var under organisering i Suda Bay. 

Dessa komplicerade operationer krävde, att den brittiska 
Alexandriaflottan befann sig till sjöss för alt neutralisera itali
enska flottan, vars huvudstyrka var baserad på Taranto. l\Ied 
hänsyn till italienarnas konsekventa tillämpande av fleet-in
being-principen bedömde amiral Cunningham som mindre san
~olikt, att någon väsentlig del av itali enska flottan skulle sättas 
10 för att störa de brittiska operationerna. Enda sättet att 
skada motståndaren och därmed i:i.Yen alt skydd a de brittiska 
konvojerna var därför aLL rikta elt övenaska~de flv o-anfall mot T JO 
arantos h amn. 

!aj· För detta ~ndamål lät amiral Cunnin~ham utarbeta e~1 ~.e 
f .Jerad operatwnsplan. Grundtankarna 1 denna torde harrort 
tan kontei'amiral Lyster, chef för brittiska l\Iedelhavsflottans 
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i'lYgslridsk i·allcr, smnl konnnenaörka])Lcn BoYd, chef [l'\ 11 .. ~..- ... c Cl._ l) rr, 

fa rtygel Illuslrious. "ar, 

P lanens huvuddrag voro Jölj anclc. '1\·å Jlygan la l! sl· 

u lfö ras un de r mörker mol dc Lill T aran los hamn l örl agda. i~Uil e 
I . .. . d l l.. I l! Il 1· 'l! ah, ens ~a SJOS lu s zra Lcrna. nlcrva el mc an an a en hcsUiJl\ 

t ill cirka en Limmc. I vardera anfallet avsågs ell Liolall'lva ~cs 
· .. 1' l ·1 l ll · l " d J' II d · ;:,p an Jnsa llas. a <LI zen s ~u e 1 Ja a an a en vara ensaiiill\a. h_ 
ledningsvis skulle ens laka fl vgj)lan Jälla fallsb.nnsiJ.Ll'· 

0 
.. 

1 

"v ., Ye\' 

redden och inre hamnen under del a ll s lörlan fall rik lades 
11101 

vid kaj li ggande farL)·g jäm lc fl)'gs la lioner, oljdörrad, varv 

m. m. H~i.rigenom skulle uppmärksamhe ten avledas från de 

torpedflygplan, som omedelba rt eiter s törtanfallen fr~m väs t och 

nord\'äs t skulle angripa de på redden liggande slagskeppen, 

vilk a utgjorde de primära m ålen . 45 cm. torpeder skulle an

vändas. 

II. Inledande operationer~ 

, Den 6 november länmade amiral Cunningham .\.lcxandri a. 

Ha ns Ilolla omfallad e följande förband och farly g. 

Högsic bcfällzrwarc: amiral Cunnin gham. 

Slauskcppen \Y arspile ( UoLLilaggskcpp) och :\Ial a~ a. 

Hcmqarfarlygcl Illu s lrious (konterami ral Lyster. r hcf för 

l\Iedelhavsflo llans Ilygslridskra[Ler, fartygschef kommend örkap

ten Boyd). 
Flygslriclshaflcr: torpedflygplan Lyp Sworcll'i sh, !älta bomh

fl ygplan ly p Shw, jaktflygplan lyp Fulmar. · 

8:c kry s;,arcliuisionen: lälla kryssaren Gloucester jiimlc yt
terligare n ågra krvssa re. 

l:e /;rys~sarcliu.isioncn: (viceamiral Pridham-\ Vippel, LiJlilza 

, second-in-comm and >> ) lätla kryssarna Ajax, Orion och Syd':ey. 

Jagare: clt betydande anlal , däribland 1\Iohawk och NubJail· 

Hangarfart~'get Eaglc kunde icke, som ursprungligen aY

etts, del taga i företaget på grund av skador i brännoljctanlzar~ 
n a, som erhållits några dagar tidigare av bomber, vilka hcvera 
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,1 nära farlygssidan. Före Holla ns ayg;:l.ng överföreles 
. ·allne .. . 
1 

1
' ' L la fly gplanhesa llnmgar jämte n ågra torpedflygplan till 

doc~ a " 
tri ou s. 

JiJ USFJoLLan styrde till a ll börja med Yäsllig kurs förbi 1\Ialla 

• 
11 

till den ilalienska örlogsbasen Panlell a ria . Denna ö nm

Jradl es varefter flollan med ökad l'art på osll ig kurs s lyrdc u l-
da ' d.l 'l ' J ·1 d Siciliens sy .;.ust mo l aran lo m d en. 
III C b d l . . l . el l . Den 8 novem er angrcpos c )nlllS ..:a s ln s aallerna av ell 

fö rband om sju ilalienska flygplan av lyp S 79. Två av dessa 

nedskölos av brilliska Fulmarplan. Pål'öljande dag nedsköls 

cll känningshållande i ta li enskt spaningsflygplan typ Can t 506 B. 

Den 11 november kl. 1800 s tod fiollan 200' sydsydost Ta

ranlo. SlagskeppsJörbandclmed bevakning kvarstannade i deUa 

område, medan två s lyrkor detacherades, den ena för a lt genom

föra angreppet m ot Taranlo, den andra för a tl göra en r aid mot 

de ilali enska sjöförbindelserna nord Otrantosundcl. 

Under flottans ovan beskrivna förflyttningar hölls Taranlo 

kontinuerli gt under noggrann observation av spaningsflygplan 

från Illustrious. På morgonen den 11 november fotograferades 

hamnen och redden , varvid följande läge kunde fastställas (jmfr 

skiss) : 
På redden lågo fem slagskepp (två av Litlorio-typ om 35,000 

lon och tre av Lyp Cavour eller Duilio om 24,000 Lon) jämte 

!re kryssare. De sistnämnda skyddades av en vids träckt nä t

spärr. Slagskeppen skyddades i n ågon m ån av nätspärren samt 

därjämte av den slora Tarantola-våghrylarcn. Syd om slag

sk:ppen låg en s lörr e flytdocka, sydväst om en i vinkel utbyggd 

o!Jekaj. Operationer m ed flygstridskrafter försvårades av om

fauande ballongspärrar ost, syd och väst om fartygens ankar

platser. Talrika luftvärnsba tterier voro grupperade nmt såvL·U 
redden som inre hamnen. 

1'· I inre h amnen lågo tunga kryssarna Bolzano samt sannolikt 

tento till ankars jämte f)Ta slora jagare. Vid varvet Iågo till 
ankars f.. . .. . l 
st . orLoJda med a dem mol land f~Ta kryssare samt elt 

l\ioq antal jagare och kustjagare. Dessa far tygs täta förlägg-

ng var anm ä rlm in gsvärcl. Förtöjda på olilw plalser nmt inre 
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J1 SpänballonJ. 

111 Luftvärn.sbatteri. 

~"""-"« Torpcclnät. 

Operationen mot Taranto. 

1. Slagskepp av Littorio-kla.slS. 
2. Slag·skepp av Duilio-klas.: .. 
3 . .Slagskepp av Cayour-kla.ss. 
4. Oljekaj. 
5. Flytdccka. 
6. 1\'rY.Sisare till ankars. 
7. Ja;·are till ankars i inre hamnen. 
8. Kns.sare och jagare förtöjda vid varvet. 
9. Yö;..sta an[allet: »belysningsflygplanets» inflygning: " rrfid. 

j O. l'örsta an f a l! et: »belysningsflygplanen» anfalla olJefo 
1<1. Först,t antallet: torpeclflygplanens inflygning. 
t:?. ~"-ndra a n fallc t: torpeclflygp lanens inflygning. 

1 iå O' O slutligen några uh å La r samt el l betydande anta f 
f alnner o . 
J' f r·Lyg· av olika slag. ·" lP a 

hJ'1 på eftermiddagen den 11 rapporterade cll spaningsflygplan, 
.l[erligarc ett slagskepp av mindre typ löpt in i Taranlos 

nll ) och O"åll till ankars på redden. P~t kvällen skulle enl igt 
]Ja_I:~;:ka ia~Uagclscr 6 slagskepp, 10 kryssare, 27 jagare samt elt 
bllrt antal smärre fartyg befunnit sig i Taran to. Läget var 
sto 1· f·· ' 1· f·· f·· d t d l ' l 

1
da svnncr 1gcn · orma n 1gt · or genom oran c · av en p a-sa ur .; . 

·ade operatwncn. n CI ' 
Under spaningsflygningarna förlorade britterna clt Sworcl-

fish-plan, som tvangs all nödlanda i havet. l3cs~i ttningcn räd
dades emL:llerticl av lälta kryssaren Gloucester. 

III . Operationen mot Otrantosundet. 

Som förut nämnts detacherades pä eftermiddagen den 11 
en styrka för att verkställa en raid genom Otranlosundct mot 
de ilalienska underhållstransporler, som pågingo mellan Brin
Jisi och Port Edda i södra Albanien. Slyrkan stod under heHll 
av viceamiral Pridham-Wippel odt omfattade 7:e kryssardivi
sionen samt jagarna Mohawk och l'\ubian. 

I skynmingen rundade förhandet Kap St l\faria di Lcuca 
utom sik te av land. Uneler mörker passerades - utan a lt något 
in träffade - minfälten ulanför Kap OLranlo, vareHer kursen 
ställdes mot Valona. Ulan[ör denna hamn sik Lades den 12 no 
\'cmber kl. 0100 i det rådande klara m[mskcncl en konvoj be
Slående av fyra transportfartyg, en jagare och en kustjagare 
Jncd kurs mot l3rindisi. 
. KL 0125 anföll 1\'Ioha"·k kustjagaren, medan dc övriga bril

t_Jska fartygen koncentrerad c sig på transportfartygen. E lden 
0
PPnades enligt uppgift på icke mindre än 90 hm:s avs tånd. 

De italienska jagarna besvarade till all börja med elden 
:l~cd hjälp av falljusbelysning samt försök te dölja transporlfar
/gen genom dimbildning. ECLcr lwrt tid funno dc emellertid 
~r gott att uppgiva den ojämna kampen och clrogo sig unelan 

Cd hög fart. Den ena jagaren LrLiJfades men båda unclkommo. 
Tidskrift i Sjöviisendet. . 25 



'l'ransporlfarlygen skingrades och sökle dölja sig llled l ... 1Jnlp 
av dimbojar. Elt fartyg lyckades undkomma; av de alcrst 
ende sänkles elt omedelbart medan t vå - sannolikt ta nkfa.n~: 
- skölos i brand och liimnades i sjunkande tillsland. ~t> 

Omedelbar l eflcr :m f a lle L .]z as lade amiral Pri~ham- \Yip]le\ 
om kursen och styrde med hogs la far t sydvart for alt icke hl' 
instängd i Adriatiska havet. Risk förelåg ju uppenbarl igen, a t~ 
i L al i enarna skulle söka a v skira dc bri lliska farlyg<'ns rclriil l 
med snabba förhand fr:'!n ti ll exempel Taranlo. ln g<'nl ing in
lriliJadc cmcllerLi d och den 12 no vemher k l. 1100 l\I IIHk ra id
stv rl;an Merfören:1 sig med h ögs te befälhavaren. 

l V. Anfallet mot Taranto. 

Den för nnfallel mol Taranlo delacheradc sly1lan still ides 
under befäl av konteramiral Lysler och omfallndc lwngarf~r
lygcl Illuslrious, 3:c kryssardi\'isioncn samt fyra jagare. I\1. 
~000 slod denna styrka lGO' J'r ~m Tar::mlo. Vädrel vnr lörm:'tn
Jiglmcd god sil\l, m [mslzcn och obetydl ig molnigheL :l:> minu
Ler senare startade det första flyförbnnclet. Della Iiird<'S :1v k:tp
I('Jl (lieulcnant-commandcr) \V illiamson och heslod :t\' 

2 plan för fällning nv r::tl lslziirmsljus, 

4 slörlbombplau saml 
G Lorpcdflygplan. 

Slrnxl Jö rc kl. 2300 uppfnllncks del nnnnlknnch· l'l~·gfiir] Ja n 
del av de italienska lyssmlrapj i;HntL'ITI:l , varefler ('I d oJil L'C k illarl 

i'IJ 1.11 n a des. ' riS 
Dc l'ly<>plan som skulle filila J'a ll ski1rmsljus - »lwlysn ln,-

. t'l ' . • .. • J{np 
Jlvo'IJlancn>>- dclachcradcs och verkslillldc inflygnJ llf.( oYC I ~ , 

·' t'l . . • I·run 
San Vilo (jmfr skiss) p [t 2,2GO meters (7,500 fol) ho.JLl. .. ,er 
denna punkt fortsalle fl~·gplanen på nordr;.ordosll ig lw rs 

0
' 11 _ 

d Flldc fa redelen och hamnen under det all det ena av cm •1 
.. ·efter 

sldrmsljus på var SOO:c meter. Flygplanen kretsade dal. atl 
under cirka 15 minuter över redden till alt börj a }ll('(] fOl r at 
kontrollera belvsninrrcn och cli.ircftcr för all söka ul 1'11 \ii illP 

10 

. v 
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.· för dc bomber, som medfördes ji1mlc l'allskärmsljuscu. 
Jlhd l'crcn utfördes cll slörlanfall mol cll oljcl'örråd sydost om 
S.ludl 

1
" varefler p lanen oskadade ;\ lcnändc Lill hangarfartygeL 

ed en, .. . . . . 1 De fyra slorlbombplanen angrcpo Jlygslalwnen v1d mrc 

lcl1 sam t kryssare och jagare. FJy crbstationcn salles i brand 
]!anJJ . ·. ' .. , . 

.11 betydan de slzador asladkonnnos saval pa Iarlyg tlll ankars 
l)( 

00 l f J • vid ka j . Aven c cssa lygp an atervände oskadade trols 
so)ll .. . .. • 
råldsaD1 och valnktad luflvarnseld. 

Medan s lör lhomhplanen planenligt clrogo uppmärksamheten 
till sig, verks tällde torpedflygplanen inl'J: 'gningcn över ön San 
pic lro samt fortsal le p å låg höjd över redden. Ballongspärren 
,,cnombröls, varefler flygp lanen >> hoppade >> över vågbrytaren 
Taran Lola . Un der denna del av anl'allcl förolyckades förbanels
chefen på obcl<an l säll. Dc återslående två flygplanen i hans 
grupp anföllo del slagskepp av Cavour-klass, som låg till ankars 
nordost om Jl y lclocl<an. Den and ra gruppen angrep och tr~if 

fadc det sydli gaste av dc lvå Lillorio-slagskcppcn. Samman
lag t 5 Lm·peder lorclc ha fällts på avslllllcl, som variera mell an 
några hundra och cirka tusen meter. Samtliga fem plan åler
Yändc. To talförlus ten inskränUc sig sålunda till elt flygplan. 

Un der Li den s tarlade näs la anfallsgrupp. Denna fördes av 
kaplen (li culcnanl-commandcr) Hale och avsftgs Idn början 
beslå av 

2 plan för fällning av fallshumsljus samt 
6 torpcdflygplan. 

.. Det s is ta av LOJ 'pedflygplancn slzaclncle emellertid en vi J1gc, 
na.r det skulle inlaga startläge p<'t hangarfartygels clåck, samt 
Illa s le åtel'[ ö · t'll l ·r.. · · p · 1 .. · 1 as · r 1angaren or reparalton. a Jcsatlnmgcns 
~nhållan lät fartygschden planet slarla så snart det var l~larl 
ncn ~trustat med bomber för slörlanfall i stället för torped . 
i TJugo minuter efter starlen måslc cll av torpedflygplanen 
fö~cn andra anfallsgruppen återvända till hangarfartyget till 
se~d av eLt >>missöde >> , vars art icke närmare angivits. Del för
delade flygpl ancL lyckades däremot vinna på förbandets huvud
g!' och kunde anfalla samtidigt som torpcclflygplanen. Andra 

llppen kom därför att beslå av 
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Inre hamnen eft er an fallet. 
. . 'J' ren jo-

Upp l il l 1 i Il ninster skaLl ad t ung kry~.sa rc~ s an no l1kl n\ . 
11 

k r!'ö· 

kl e.iScS. Till l1ö gc r skada d kryssar e, .s an nolil..:t Bol za no. ~edi l ·l·uLlad 

l l l ] Cll b\. 

s nrc cch :i8g:ue vid var ve t . E n skacm - n~y.s.,;a r c_ Ot: 1 

j agare ha k a.staL lo31S <Jc lt f örh alat si g u t f r an ka Jen. 
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2 Jlygplan fiir fällning av Jal lsktinnsljus; 

1 sliirlbomhplan samt 

Ll torp edJlygplan. 

~\nfallct insalles kl. 2:150 med LilLiuJpande av samma taklik 

1 ·i förs ta anfallet. Dc tv~\ Jörsla planen helyste redd od1 

,,on 1 från os t och sydost samt u Ll'ördc chlrcflcr slörlan l' all mol 

]JiJml ·· . l J . f"· o d L D o L .. d l d l 
l tidigare omnamnc a o JC or ra e . c a crvan c os .;:a ac c 

dc d l 1· " Id · l o l · · l 
ra]JpOI·Lcra e, alt u Lvarnse en vant Jac c mLCIJSJV oc 1 

)JJ CJ1 
yiilriktad. 

Torpedflygplanen flögo in från nordväst och koncentrerade 

si11 p:i dc båda LiLLorio-slagskcppcn. l\Icd hänsyn till slagskcp

JC~ J s lägen torde torpederna ha fäll Ls på avstånd understigande 

:,000 m eter . Ett flygplan - för övrigt ett av dem, som förts 

över från Eaglc - sl.;:öls ned eller fälleles av ballongspärrcn. 

El l anna t fl ygplan träffades uneler dykningen till fäll n ingsliigc 

men kunde t rots detta få iväg s in torped; planet skadades p~t 

nytt uneler reträtten, denna gång i vingen, men lyckades om 

än med svårighet nå hangarfal'lygct. Medan lorpcdanfallcl pä

gick för fullt, anlände det försenade störtbombplanet och gick 

ofördröjl igen löst på inre haJnncn, d~ir en bombsalva HUldes mol 

dc båda till ankars liggande kryssarna. Å ven det ta flygplan 

återkom till hangarfarlygcl, varför förluslen under det andra 

anfallet liksom uneler det första begränsades till clt flygplan . 

Den 12 november kl. 0250 voro båda anfallsgruppcma om 

på Illus trious, varefler konleramiral Lysters styrka sallc sydlig 

kurs för a lt återförena sig med slagskcppsstyrkan. Hela fJollan 

återvände därefter till Alexancl ria. 

Den 12 november fotograferades Taranlo Jör all fas lst iilb 

resultatet av anfallet. Av hilderna Jramgirk följ~nclc: 
Ett slagskepp av Cavour-klass (sannolikt Cavour) var sv[JJl 

skadat och sänkt; 

, Ett slagskepp av Duilio-klass (sannolikt Duilio) skadal oclt 
]la grund· 

' 
k Ett slagskepp av Litlorio-klass (sannolikt Lillorio) svttrl 

~ adat; fartyget hade stark slagsida och hel a förskeppet under 
atten. 
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r,,ä_ (unga i;:ryssarc, en av Trcnto-klass samt Bolzano, ska ~ 

i inre hamnen ; Ja rlygen hade svår slagsida samt voro 
dadc . d 1' 

"ivna av ulnnnan e o Ja. 
oJllo [ .. l . . . l 

Två hjälp ar Lyg san ;:ta 1 mre 1amnen. 

Därjämte voro å lskilliga smärre fartyg, Jlygslationcn salll L 

. oGh förrådsbyggnader mer eller mindre skadade. 
vatV 

Två dagar senare - den 14 november - angreps varvsan

:i"oningarna i Taranto på nytt, denna gång av flygplan ur 

J, "" F f" l"· o t. b r 
Ro ,al Air 'orce, or att ors vara repara 10nsar e ena. 

) Särskilt m ed hänsyn till de insaLta briLLiska stridskraflermts 

ringa omfallning måste anfallet bcleclmas som utomordentlig t 

framgångsrikt. Italienska HoLLans slagskeppsstyrka reducerades 

till hälften och å terstoden av flott::m förJlyLtadcs upp till Ilaliens 

väs tkust, lämnande den hriLLisl;:a Jlollan i okvald hesillning av 

ös tra Medelh avels vikLiga färdviigar. 

V. Avslutning. 

DeL hri ll iska a ngreppe t mås te lJctccknas som ulomordcnLiigL 

djärvt och visar, a LL vikLiga res ultat kunn a ntts ii.vcn med be

gränsade st ridskrafter, mn dessa handhavas på cLt rik Li gt sä LL 

En närm are granskning visar dock, all inga onödiga risker togos. 

Med hänsyn Lill målels begränsade utsträckning samt mörkret 

begränsades dc anfa llande styrkornas omfallning till minsta 

lllöjiiga, varmed resullalet kunde påräknas. Samtidigt gjordes 

en noggrann m~tlfördelning för al l förebygga aLt Jlygplancn 

konuno i vägen för varand ra; Lorpcclflygplancn höll o sig s~t
lunda över redden, slör lhomhpl ancn över inre hamnen, medan 

•helysningsplancn >> efter Jullgjorcl huvucluppgiJt angrepo m{ll 

~:d om r edden. Såväl ~1 lan läggn_ing_ som ulJörande voro ~v 
1 gsLa klass och tyder pa slor skrckl tghet parad med okuvl1g 

tamåtanda. I dessa avseenelen svnes icke Fleet Air Arm sttt 
efter o 

" 

nagot fl ygvapen i världen. 

d . Dtan tvekan kände den ilahenska ledningen vältill Alexan

s tJa-flottans rörelser. DeL är därför ägnat aLt förvåna, att inga 
0

1ll helst försök er J. or des all Lomma :H dc undcrläcrsna hrilliska 
b. "' 



sjöslridskraflcma. Raider med snabba opcralionsgruppet , 
d h r- ~ tunga och lälla kryssare samt jagare kun c a · orsalt dc håct 

brilliska raidslyrkorna i myckcl svåra lägen. Kanhända hacta 
dylika framslötar kunnat hell förhindra i varje fall anfallct 1110~ 
Taranlo. Della bestyrker den gamla cdarenhelcn, att cLt för
sYar icke får föras hel l defcnsi v l. :;\lolslåndarcn m åste ulsällas 
för risker redan ulan [ör kustlinjen, eljest kan han, som fallet 
var vid Taranlo efter behag välja Lid och plats för ett angrepp. 

Dc italicnsl'a dispositionerna ulvisa risken av atL koncen
Lrcul alllför slora stridskrafter till ett enda basområde, om dclla 
är av Taranlos begränsade karaktär. Den täta fö rläggningen 
av kryssare och jagare i inre hamnen måste belcclmas som hell 
okrigsmässig. Den mocicrna krigföringen kräver, att stridskraf
Lcm a spridas så mycket som dc operaliva förhållandena i övrigt 

medgiva. 
Ballongspärrarna synas vid flera tillfällen ha genombruti ts 

och sålunda visat sig anmärkningsvärt ineffektiva. Del torde 
slöla på slora svårigheter att ordna ell kollektivt skydd för en 
s törre sjöstyrka; i slällcl måslc varje fartyg förses med sill in
di~iduclla slzydd i fonn av nät eller dylilzt. Om dc italienska 
slagskeppen förlagts närmare vl1ghrylaren eller öslra s Lran~c~1 
med nät i ost rcspcUive väst, torde torpedanfallet ha bltvJt 
verkningslöst. l 

Försvaret av örlogsbasen shtllc väscnlligl ha cffckliviscrats, 
om Lillgång funnils till nalljaklplan, som kunnat angripa , ]Jc-
lysn ingsflygplancn». . 

o l b l d- . n <1CI1 Luftvärnet synes med tanke pa den sna) a c opp n1 " 
ha varit synnerligen p~1passligl. Eldverkan var däremo t r:Ia-

ld[ - d 1 . 1 111aslC Livl ringa. En noggrant ularhelad c or e mngsp :m 
l'örcli()'cra. Vid Taranlo ha uppenbarligen alltför m ånga ])alle
. o o . o . o . • - l ' ·j rrcnOJ11 r i er koncentrerat s1g pa dc fatal1ga slorlbomhp ancn, 'at o .. n 

· · .. ·1 · l l L' t L" ·da ansall• torpedflygplanen f111go moJ 1g 1cl alt re a tv os or 

sina anfall. . . .. .. . 65]JnS 
Samtliga dessa syllpunkler ULVJSa, alt en prnnar ol

100
, rH 

. l' r:· ·[nli1:> med alla tillg~ingliga mcdclm{lslc uthyggas Lill en ,, Ju t .ts 
av slörsta möjliga styrka. 
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Sjöstriden vid Kap Matapan. 
Av kapten A . Nilson. 

1 4:e häftet 1942 har kaptenen S. Lagerman lämnat en ingå
ende skildring av sjöslaget syd Kap Matapan, grundat på de rap
porter, som då förelågo. Det brittiska amiralitetet har i mars i år 
publicerat en redogörelse för sjökriget i östra Medelhavet från 
september 1939 till mars 1941, kallad >>East of Malta West of 
Suez>> . I denna redogörelse inrymmes bl. a. elen rapport, som 
>> Lhe commander in chief» för huvudflottan i Medelhavet, amiral 
Cunningham, avgav till amiralitetet över slaget vid Matapan. 
Denna rapport ger en något annorlunda och fullständigare bild 
av slagets förlopp än elen, som kommer till synes i kapten Lager
mans redogörelse. Det har därför synts av värde att på grund
val av det föreliggande materialet utarbeta en ny redogörelse 
för sjöslaget även om elen italienska rapporteringen fortfarande 
är synnerli gen knapphändig. För sammanhangets skull och 
för att unelerlätta studiet av sjöslaget ha vissa avsnitt av kapten 
Lagermans redogörelse upprepats i det följande. 

Den strategiska bakgrunden •. 

Or ~edan den italienska armen under befäl av marskalk 
he~Ziani på hösten 1940 efter erövringen av Sidi-el-Barrani 
deJdats, kunde den brittiska motoffensiven, som igångsattes i 
ll.a~~:ber sam~~ år, snart nog. driva. it~lienar.na u.t ur Cyre-

. Den bnthska framrycknmgen 1 Libyen 1 börpn av 1941 
Tidskrift i S jöviisendet. 26 
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gjorde behovet a tt föra över tyska och itaLienska förstiirk11 · 
Il) o 

angeläget. överförandet av dessa förstärkningar - frän1st 15 ar 
,, .. b d l .. d f' t t d ·.. t D 1 Pan_ 

sar1or an - <rav e om a an c SJOLransporer. y ika Ulf" . 

des också i ökad omfallning från hamnar i Ilalien lill ha" 
01

' 
' lltst 

Tripolis och kommo all tillsammans m ed den vid denna tid-

punkt insatta koncentrationen av tyska trupper till Balka
110111

_ 

råde t att ställa ökade krav på den brittiska fiollan i ös tra ~Ie

delhavet. Den ökade aktiviteten i Medelhavet kom också att 

inverka på användningen av den italienska flottan. För denna 

gällde det i främsta rummet att skydda transpor lvägarna till 

Tripolis, men även att i görligaste mån operera mol de bri llisl<a 

konvojer, som inför det överhängande tyska anfallshotet hade 

börjat föras fram mellan Egypten och Grekland. 

:Mo l slutet av mars 1941 kunde den brittiska flottledningen 

i Alexandria konslatera tecken till ökad italiensk aktivitet i östra 

Medelhavet. Denna tog sig främst uttryck i en intensiv flyg

spaning fram mot brittiska konvojvägar i Egeiska havet och 

fram mot örlogshasen Alexandria. Det var tydligt alt H'\gon ting 

var i görningen. Amiral Cunningham bedömde, alt den före

stående axeloperationen i östra Medelhavet kunde h a något av 

följande mål. 

l. Anfall mot de brittiska konvojvägarna i Egeiska havet. 

2. överförande av italienska förstärkningstrupper till Do

dekaneserna. 
3. Landstigningsföretag i Cyrenaika för att omfatta de ut

tunnade brittiska försvarslinjerna. 

4. Landstigningsföretag mot grekiska fastlandet. Inför del 

alltmer överhängande tyska anfallshotet kunde en sådan 

operation synas mest sannolik. 

5. Anfall mot Malta. 

Alexandriaflottan måste vara beredd att möla alla dessa 

eventualiteter samtidigt som den måste fylla sina vid den tiden 

viktigaste uppgifter, skydd av· underhållstra:nsporterna ti ll tnlP; 

perna i Cyrenaika och skydd av konvojerna mellan Egyp ten oc I 

Grekland. Dessutom ålåg det amiral Cunningham aU utnyttJa 
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.·e lämpligt tillfälle alt tilHoga den italienska flottan kraf

':8'J t 111öjliga förluster. En styrkentjämning i Medelhavet till 
u"85 f" d 1 r· " rbrittaniens or e · mgc nämligen betydande konsekvenser 
SLO f" d t . .. . l 
jcke enbart or c SJOStrategts <a läget i Medelhavet. 

De inledande operationerna. 

Den 27 mars _1 94_1 omkring kl. 1200 siktade brittiska spa

ningsflygplan tre t~alt:nska kryssare och en jagare 120' SO Cap 

Spartivento. Den tiahenska styrkan styrde sydostlig kurs med 

bög fart. Denna spaningsrapport föranledde amiral Cunning

ham att gå till sjöss. Den 27 efter skymningen lättade också 

hela Alexandriaflottan och satte nordvästlig kurs upp mot far

vattnen syd om Kreta. 



Förband, fartyg 

Alexandl'inflottan 

Slagflottan 
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Formidable 

K ryssm·styrkan 
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Aj ax 

Perth 
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14. jagardivisionen 

Jervis 

Janus 

Nu bia n 

Mohawk 

10. jagardivisionen 

Stuart 

Greyhound 

Griffin 

Hotspur 

Havock 

2. jagardivisionen 

Ilex 

Hast y 

Vendetta 

Her·eward 

Den brillisl.:a sjöslyrkan och dess indelning. 

l 
Chef l Deplace-1 l .. Pans~r. l 

ment Fart dackf;;;wJe- Bestyckning m. m. 

Admiral Cunningharn 

Admiral Cunningham 

Rear Admiral Rawlings 

Captain Fisher 30,600 24 76fH30,'279 8-38, 8-15, 4-47, 8-10,2, 
32-40, 16-13, 4 F 

" 
Cook e 31,100 25 76/330/279 8-38, 12-15, 8-10,2, 18 

ksp, 4 F 

" 
Morgan 30,600 24 76/330/ 279. 8-38, 20-11,4, 8-10,2, 

4-47, 32 40, 16-13, 4 F 

Rear Admiral Boyd 23,000 31 ?/102/ - 16-11,4, 32-40, 32-1.3, 

Captain Bisett 70 F 

Vice-Admiral Pridham-\Vippel 

(second in command) 
7,200 l 32,5 l 18-15, 8-10,2. 4 47, 18 

Captain Back 51f76f25 
ksp, 8-53, l F 

» Mc Carthy 7,000 32,5 5lf76;35 . 
\ 

. Bo"yer-Smith 7,000 32,0 51/76/25 8-15, 8-10,2, 4 47, 17 
ksp, 8 -GB, 2 F 

\ 
> Rawley 9,300 l 33 l u l f 1 L4J50 72· 1•), 12 10,:3, JG-40 

B- l :J, G- fXJ. 2 l~ 

l l l \ Pans ar \ \ C he f De lace- .. . . 
~ent Fart dacl< f:1:~m J e- B esty dming m. m. 

\ l l l l 

Captain .Mack 

1,650 3fi l -- 6-12, 4-40, 8-13, 10-53 

1,650 36 

1,850 36 

l 
- 18 12, 4-40, 8-13, 4-53 

1,850 36 - 8-12, 4-40, 8-13, 4-53 

l Captain Waller 

1,500 36,5 5-12, 1-8, 4-40, 8-13, l -
10-53 

1,335 35,5 - 4-12, S-13, 8-53, ~1 

1,345 35,5 -·- 4-12, 8-13, 8-53, NI 
1,340 35,5 - 4-12, 8-13, 8-53, M 

1,340 35,5 - ·- 4-12, 8-13, 8-5!-3, M 

Captain Nieolson 

l 1,350 35,5 - 4-12, 8-13, 10 53, M 

1,340 35,5 - 4-12, 8-13, 8-53, M 

1,090 34 - 4-10, 1-40, 4 ksp, 6-53 

1,340 35,5 - 4-12, 8-13, 8-53, M 

l 

.... 
o 
0':> 

,p. 
o ..._, 
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14:e och lO:e jagardivisionerna voro avdelade so111 11 .. b ar 
vakning åt slagflollan, medan 2:a jagardivisionen fyllde sat e, 

uppgift för kryssarstyrkan. 
1111

la 

Hangarfartyget Formidable förde både torped- och jak, 

flygplan. 805:e jaktdivisionen, som var baserad vid l\Ialeme l. 

Kre ta, var underställd an::.iral Boyd. Divisionens hunJdsal·J_Pa 
' Iga 

-----

JONI.SKI\ 
HAVEr 

----------).._ ---~-
--

UPPMAIUCH(;N TILL 
SJÖ5LA~G 

uppgift var att lämna jaktskydd åt brittiska konvojer i Egeisl(~ 
havet. De Swordfishflygplan, som tidigare varit baserade P~ 
hangarfartyget Illustrious, hade efter det delta blivi t skadat~ 
januari en tid samverkat med armen i Libyen. Därefter hads 

de ombaserats till Kreta och bildade 815:e divisionen. I 111a
1 

hade en del av divisionen ombaserats till Eleusis och para-
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, bi a i Grekland, där de utnylljades för anfall mot Durazzo, 
1~\~na och Brindisi. Dessa flygstridskrafter kommo a lt ta 
H J . . .. l t 

·J·sall1 de 1 SJOS age . 
vet ' 

Den ilalienska sjöstyrkan. 

Några officiella rapporter om deltagande ilalienska styrkor 

fi nns icke tillgängliga. 
Förutom Vi ltor·io Veneto - y tterli gare italienska slagskepp 

synes icke ha befunnit sig till sjöss vid tiden för sjöslaget -

och de tre tunga kryssarna Zara, Pola och Fiume synes sam

manlagt minst fem lätta krysare och sexl·;)n jagare ha deltagit i 

den italienska framslöten mot östra Medelhavet. De lätta krys 

sarnavoro sannolikt Giovanni delle Bande Nere, Guiseppe Gari

baldi, Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi samt två icke identi

fierade kryssare. Jags.rna Vincenzo Gioberti, Maestrale och 

Alfieri deltogo i slaget. övriga jagare hava icke identifierats. 

KonlaUen. 

Strax efter gryningen den 28 mars siktade ett brittiskt spa

ningsflygplan, som startats från Formidable, en italiensk styrka 

om tre kryssare och fyra jagare omkring 30' syd om ön Gavdos. 

Det var samma styrka som föregående dag vid middagsliden 

siktats utanför Cap Sparlivento. Spaningsrapporl avgavs, och 

den brittiska kryssarstyrkan kunde därför snart få kontakt med 

den italienska styrkan. Della ägde också rum kl. 0745, då ami

ral Pridham- \ Vippel siktade fi endens kryssare i nord. Den 

brittiske amiralen bedömde, att han stod mot italienska 20 cm 

kryssare, vilka voro betydligt överlägsna hans egna kryssare i 

alla avseenden. På grund härav och i avsikt att draga sin mot

ståndare mot slagflottan girade den briUiska kryssarstyrkan kl. 
0810 till sydostlig kurs. Den italienska kryssarstyrkan, som i 

själva verket förutom jagare synes ha omfattat tre lätta krys

sare, följde efter, och en jakt- och reträttstrid på stort strids

avstånd uppstod. De båda sidornas eld var på grund av det 

stora avståndet föga verksam. Från den italienska styrkan 
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katapulterades efter kontakten ett spaningsflygplan. bet .. 
sannolikt, att delta flygplan kunnat rapportera sarnmansä ar 
ningen av den brittiska styrkan. Den italienske befälhavat~
torde därför ha fått klart för sig, att han styrde rätt i g n 
på den brittiska slagflollan. Kl. 0855 girade han däriör till n~;~~ 
västlig kurs, omedelbart följd av amiral Pridham-W ippels krys
sare, som icke ville låta kontaklen gå förlorad. Kl. 1058 siktades 
i nord från den brittiska kryssarstyrkan ett italienskt slagskep 
av Lillorioldassen. Det identifierades senare som ViLlario Ve~ 
neto. Slagskeppet, som skyddades av fyra jagare, hade syn
barligen intill denna tidpunkt manövrerat oberoende av krys
sarstyrkan, men från omkring kl. 1100 synes en förening mel
lan de italienska operationsgrupperna ha ägt rum. Omedelbart 
vid kontaklen öppnade slagskeppet eld mot de brilliska krys
sarna på omkring 295 hm avstånd. Den italienska eiden var 
väl ledd och amiral Pridham-vVippel hade kommit i en ganska 
obehaglig situation. Han stod inför två snabba, mycket slag
kraftiga operationsgrupper. Den brittiske amiralen lä t därför 
draga upp en dimbank mellan sig själv och motståndarna. Till 
fölid härav och på grund av vid denna tidpunkt insatla brit
tiska flyganfall avbröts den italienska elden, och de häda itali
enska operationsgrupperna styrde samlade västvart med hög 
fart. 

Det första och andra brittiska flyganfall et. 

Strax före kl. 1000 hade amiral Cunningham gett order till 
amiral Boyd på Formidable all starta flygplan för allfall m~ t 
den italienska kryssarstyrkan. Amiral Cunningham synes vid 
denna tidpunkt icke ha varit medveten om att även ell slag
skepp befann sig på stridsplatsen. Ett antal Alhacores flyg~ 

o h fl" undei plan, utrustade med torpeder, startade ocksa oc ogo clid 
o • d tro e eskort av nagra Jaktplan av typen Fulmar mot- som e 

. . .. fraJ11 
- den rtal1enska kryssarstyrkan. Nar flygplanen kommo .. . ts 
till stridsplatsen funno de, att den italienska styrkan utoha _ 

d V. · \ T · h" · h l · t d h 'ttisl<a lzrys me 1ttono eneto, som JUSt or Jat es <JU a e n · . ot 
it 111 )11 

sarna med 38 cm kanonerna. Torpedanfallet, som sa es 
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. ].;eppel, leddes av Lieutenant-Commander Saunt och flyg
sla~;en lyckades ta sig fram genom mycket kraftig luftvärnseld 
pla fä!lningsläge. Vittario Veneto fick en träff i akterskeppet. 
(JJl d l'l l d . l' .. . rten reducera es sanno r <t, oc 1 en r ta renske hefalhavaren 
fa ,]eddes troligen härav att avbryta den J·ust inledda striden 
föra! . . . . 

l de bntll ska kryssarna. De rtahenska fartygen salte kurs 
]]lO . ') l .. d f .. t tvdligen 1 avs1 <t att 1a ane Ler undandraga sig strid. ras, J 

i\Iedan det brittiska torpedanfallet pågick, gingo två italienska 
~unker 88 till anfallmol de brittiska kryssarna. Fulmars-jakt
planen gingo till molanfall och lyckades skjuta ned det ena 
planet, medan de l andra lyckades undkomma. 

Från Maleme på Kreta hade tre Swordfishplan utrustade 
med torpeder startat med uppgift att anfalla den italienska krys
sarstyrkan. De kommo fram till stridsplatsen omkring kl. 1200 
och anföllo kryssarna från solen. Något resullat synes icke ha 
uppnåtts under detla anfall utan de italienska kryssarna kunde 
fortsätta a tt med hög fart styra västvart undan den alltjämt för
följande hriUiska flottan. 

Förening mellan de brilliska styrkorna. 

Kl. 1135 angav ett väst om Kreta patrullerande Sunderland
plan att det siktat en italiensk sjöstyrka om fem kryssare och 
fem jagare omkring 35' väst om Gavdos. A v kryssarna v oro 
tre av Z araklass oeh två av Abruzziklass. Ä ven denna sjöstyrka 
hade slagit in på västlig-nordvästlig · kurs. Den brittiska slag
flottan styrde vid detta tillfälle kurs väst med hög fart, medan 
~ryssarstyrkan vid kontakten med slagskeppet Vittario Veneto 
1 skydd av dimma satt sydlig kurs för att förena sig med »cmn
m~nder in chief» . Föreningen ägde rum kl. 1230. Samtliga 
b:llliska fartyg voro intakta och hade synbarligen icke tillfogats 
~~gra skador. Den samlade brittiska flottan satte efter före-

Ingen kurs nordväst. 

131 Dn_der eftermiddagen startade tjugutre bombflygplan av typ 
n enheun från has i Grekland och lyckades komma till anfall 
101 

den nordligaste italienska kryssarstyrkan. Enligt brittiska 
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uppgifter träffades en kryssare av Lvå och en jagare av e 
bomb. Amiral Cunningham hade icke kännedom 0111 a tt dett 
anfall utfördes. a 

Det lreclje brilliska flyganf alle l. 

I det läge, som nu utvecklat sig, stod d~t klart fö r an1iral 
Cunningham, alt han icke skulle kunna tvmga de i lalienska 
styrkorna till strid, med mindre han kunde åstadkomma fart
minskning hos dem. Han beordrade därför än en gang amiral 
Boyd all låta starta torpedflygplan för anfall mot elen llycnde 
motståndaren. Denna gång leddes divisionen av Liculenant
Commander Dalyell-Stead. Anfallsmålet utgjordes i första 
hand av Vi llorio Vencto. Efler att ha startat kl. 12:30 kunde 
också anfallet sältas in mot slagskeppet kl. 1400. Anl'allel, som 
utfördes från solen, resulterade i att slagskeppet trarrades a\' 

minst två torpeder. Divisionschefens flygplan förlora des. De 
övriga kunde efter anfallet landa på Formidable kl. 1 GOO. 

Det f järcle brill is k a flyganfallet. 

Strax efter kl. 1400 var läget följande. Tre Zara- och LYå 

Abruzzikryssare samt fem jagare befunno sig omkring 120' nord
väst om den brittiska slagfloltan. De styrde kurs nordväst med 
30 knops fart. Slagskeppcl Villorio Veneto, vars far l ?enom 
torpedträffarna reducerats Lill omkring 13 knop, befann stg ull
sammans med tre ]älta kryssare och elva (tidigare hade endas.! 
åtta jagare rapporterats) jagare i ungefär samma hitring pa 
ungefär 60' avstånd från slagfloltan. Det var emellertid ]Jarl, 

. . ·r· u den 
att den brittiska slagflottan rcke skulle kunna lunna I a 

d av· 
närmaste italienska slaggruppen före mörkningen, trots en . _ 

. . . ·n r · l lc tachera 
sevärda fartreduktionen. Amiral Pndham- vv 1ppe l 5 
des därför ånyo för att med utnyttjande av de lätta Ju~r ssarn]:t. 

9 l h .. .. 1 l s) so"l·a J;.onla högre fart (8 a mop og re an s ags \:ep pen ' . d ]J]e 

Samtidigt startades ett antal torpedflygplan från Fo rJ1ll a 113 . . . l d . för eten 
med order alt gå tlll anfall 1 skymnmgen. Som e m e ni· 
anfallsstyrka tjänstgjorde ånyo Lieutnant-Commanclcr sau 
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etter de ödesdigra torpedträffarna i ViLt01·io Veneto vidlogs 

l
·Lalienska sidan omfattande åtgärder för alt skydda slag-

, den . . 
pa t för vidare anfall. Delar av den nordl1ga styrkan synes 
skeP~~:nal s ig m ed den sydliga opcrationsgruppen, och när där
ha 

1 
Jaäskeppet vVarspites Swordfishflygplan kl. 1745 katapul

'" r s " 
Jo. des för spaning, kunde det rapportera al l tre tunga kryssare 
1~1 a0 stvrbord om slagskeppet. På babordssidan manövrerade 
~~ J . 

~re lätta ]{ryssare. Sammanlagt elva Jagare kompletterade be-
lakningen av det skadade slagskeppet. Denna stora samling 

;artyg gjorde omkring 15 knops fart och styrde kurs nordväst. 
Strax efter ld. 1200 flög divisionschefen för 815:e divisionen, 

löjtnant Torrens-Spence från Elcusis Lill l\Ialeme på Kreta med 
ett Swordfishplan. I Maleme fanns ylled igare elt Swordfish
plan. Utrustade med tOJ·peder flögo därefter dc båda planen ut 
mot stridsplatsen för att anfalla italienarna. När de i skym
ningen kommo fram till stridsplalscn, funno de, att Formidables 
torpedflygplan just höllo på att manövrera i molnen för att 
få lämpligt utgångsläge för anfall. Det ena torpedflygplanet 
anslöt sig till dessa och deltog i deras anfall medan det andra 
ensamt gick till anfall mot Vittorio Vencto, samtidigt som de 
andra fl ygplanen från vi t t skilda bäringar salle in anfallen ge
nom kraftig luftvärnseld och strålkastarsbelysning. Efter an
fallet flögo samtliga plan till Maleme, där de landade efter 
mörkrets inbroLL Resultatet av anfallet hade på grund av sikt
förhållandena icke kunnat iakltagas från luften, varför flygama, 
när de landade, icke visste alt dc träffat och allvarligt skadat 
den tunga kryssaren Pola. Kryssaren hade stoppat och låg 
efter mörkningen stilla. 

Ilalienska flyganfall. 

Från italiensk sida synes under eftermiddagen flyganfall 
ha Utförts mot de briltiska styrkorna vid två tillfällen. Det 
första utfördes med torpedflygplan och utfördes mellan kl. 1200 
o:h kl. 1400 sannolikt efter det de brittiska kryssarna förenat 
Stg h1ed slagflotlan. Från italiensk sida göres gällande alt två 
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kryssare och hangarfartyget Formidable träffats. Vidare s!· 
etl antal handelsfartyg ha träffats. P å brittisk sida delnen~.lle 
dessa uppgifler; de två torpeder, som skötas mot h angarfan .~as 
kunde undvikas genom motmanöver. Joet 

Senare på eftermiddagen gingo tyska störtbombplan till 

fall. Två bomber skall enligt brittisk uppgift h ärvid ha fa~;~
nära slagskeppet ValianL störtbombanfallet torde dock huvud~ 
sakligen ha riktats mot Formidable. Luftvärnselden från 
hangarfartyget var mycket kraftig och koncentrerad. Inga ska
dor uppstodo på Formidable. 

Huvuddrabbningen. 

Spårljusen från den italienska sjöstyrkans kraftiga luft
värnseld mot det brittiska flyganfallet i skymningen kunde iakt

tagas från de lätta brittiska kryssarna, som med hög fart styrde 
kurs nordväst för alt söka kontalet med motståndaren. Efter 
torpedflyganfallet mörknade det emellertid hastigt och amiral 
Priqham-Wippel kunde därför icke observera, att den italienska 
sjöstyrkan så småningom girade till sydvästli g kurs. Denna 
kursändring medförde, aU hans kryssare ej vidare komma i 

kontakt med motståndarna. . 
Huvuddelen av den italienska sjöstyrkan styrde sydvästlig 

kurs under någon tid och girade därefter ånyo till nordvästlig 
kurs, medan tunga kryssarna Fiume och Zara, en lätt kryssare 
- sannolikt Giovanni delle Bande Nere - och ett antal jagare 
styrde sydostlig kurs för att undsälta den svårt skadade kryssa
ren Pola. Dessa förhållanden - även alt Pola var manöver

oduglig - voro obekanta för amiral Cunningham. 
Kl. 2040 detacherade amiral Cunningham, som trots de 

uppenbara riskerna för förväxlingar m. m . beslutat sig fö r aU 
sätta in även slagflottan i nattstrid, åtta jagare (1 4:e och 2:a 

jagardivisionerna) för torpedanfall. Fyra jagare - Stu~r; 
Havock, Greyhound och Griffin - kvarböllos för närbevalmiDo 
av slagflotlan. Av tillgängli ga uppgifter framgår icke hur jaga

ren Hotspur disponerades för natten. 
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Sirielen mellan slagsf..:eppen och kryssarna. 

Den brilliska slagflottan framgick eller mörkrets inLrott . 

rättvänd kolonn på i huvudsak väsllig kurs. Hangarfarbra 1 

. d" . . . Jt>et 
gick som tredj e fartyg. 10:e jagar IVJSJOnens Jaga re gi ngo för 

om och på sidorna om kolonnen. Kl. 2225 siktades om babord 

fr ån vVarspile på ungefär 40 hm avstånd två stora och en rnindre 

kryssare styrande ungefär kontrakurs mot den brilliska slag

flottan. Från det brittiska flaggskeppet syntes kryssarna 111yc

ket väl i kikare, och det synes därför m ed säkerhel ha kunnat 

avgöras, att det icke vore fråga om brittiska kryssare. Pa \Var

spi le trodde man sig kunna bedöma, a lt de ilalienska kr)·ssarna 

icke upptäckt den brillisl<a slagilotlan. Jagaren Greyhound, 

som låg närmare de italienska kryssarna, hade ocksu upptäckt 

den italienska sjöstyrkan, som framgick i ordning lälla kryssa

ren (Bande Nere?), Zara, Fiume och ett antal jagare. Grey

hound öppnade strålkastarbelysning mol Fiume. I den brittiska 

rapporten göres gällande, att kryssarens kanoner voro sYängda 

långskepps - ett förhållande som tyder på att de ilalienska 

fartygen blevo fullständigt överraskade av Greyhounds strål

kastttröppning. Kl. 2230 öppnade slagskeppen W arsp ile och 

Valiant samtidigt eld med sina 38 cm. kanoner. Båda salvorna 

synas ha gått in i Fiume (16- 38 cm. projektiler!) , som m~e

delbart övertändes och låg som ett flammande eldhav ända tills 

hon omkring kl. 2300 sjönk. 

Den lätta kryssare, som ledde den italienska st~Tkan, av

tecknade sig från Barham sett mot Greyhounds slrållws tarkon. 

Slagskeppet öppnade eld mot kryssaren. Träffar iak ttogs redan 

i första salvan. Kryssaren girade kraftigt styrbord h än och lyc

kades komma undan, dess fortsatta öde har icke r apporterals 

från italienskt håll. 

Valiant, som vid stridens början riktat in sin eld mot F iume, 

ajorde snart målombyte och besköt Zara i strålkastar - och fall: 
o . ·t cl<sa 
ljusbelysning. Warsp1te och Barham koncentrerade snar 0 

o d 
sin eld mot den tunga kryssaren från omkring 29 hm avstanr; 

Ett tjugotal 38 cm träffar gingo in med resultat, att Zara sna 
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t ])rinnande vrak. Jagaren Jervis på träffade kl. 0230 
]J]eV et 

1 
ännu brinnande och sänkte henne m ed torped. 

IU"Y55,ar~~n artilleristriden ännu pågick, upptäcktes från de brit-
j\fe · 1· ·1 l · l · 
l. ·tygen akter om de Ila 1ens <a uyssm·na elt anta Jagare, 

. ka ai . . 
!JS medelbart togos under beskjulnmg av slagskeppens me-
som ? ·a ar tilleri. Från Warspite observerades, hur tätjagaren 
dels

1
:'adi es och inför den häftiga elden tvingades jagarna att dra 

traf a ' . .. 
. dan genom att gira vastvart. De hunno dock med a lt 

si" un 
"sförinnan avskjuta sina torpeder mot de brittiska slagskep-

des . l o d o •• d l d . kt 
en frå n omkrmg 30 1~ avstan , en atgar :on~ mn e w -

p as från amiral Cunnmghams brygga. Frang1r beordrades 

~:! slagskeppen och Formidable girade kra~tigt styrbord hän. 
Slagflottan fortsatte därefter alt på nordostlig kurs styra bort 

frå n stridsplatsen i avsikt att undvika förväxlingar vid de 

jagarstrider, som nu bedömdes komma att äga rum. 

Jagarnas operationer. 

Omedelbart före slagflottans undangir från de italienska 

jagarnas torpedfält, hade närbevakningen - lO:e jagardivisio

nen - detacherats för alt anfalla resterna av motståndaren. 

Stuart och Havock styrde tillsammans mot ett på stridsplatsen 

brinnande fartyg, medan Greyhound och Griffin styrde efter de 
retirerande italienska jagarna. 

Strax före kl. 2300 upptäcktes från Slum·t på omkring 25 hm 

avstånd en stillaliggande brinnande kryssare, sannolikt Zara. 

Runt kring Zara cirklade en annan kryssare, till synes oskadad, 

ivrigt anropande den tunga kryssaren. Stumt avsköt samtliga 

torpeder mot kryssarna samtidigt som artillerield öppnades mot 

den brinnande kryssaren. Den brinnande kryssaren besvarade 

~nder en kort stund elden. Den andra luyssaren kunde nu 

Iakttagas från Stuart på omkring 13 hm avstånd, den hade stop

~at och hade svår slagsida. Stum·t gjorde då målombyte, men 

nappt hade eldgivningen börjat förrän ännu en italiensk krys
sare dök upp i ljuset från den brinnande Zara, denna gång 
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babord om Stuart. Ungefär samtidigt siktades strax föl' 
SLuart en italiensk jagare. För att undvika kollision t vinera 0111 

Sluart a lt gira babord hän. Risk för kollision med den s~ de 
siklade kryssaren uppstod därigenom. Under dessa Inanö~~:s t 
hade Sluarls eldgivnmg mot kryssaren i sydväst upphört. ~ led ar 
ännu Stum·t låg under babordsgir skö ts tre salvor mo t den ila~~~ 
enska jagaren, som försvann i nordostlig bäring, förföljd a , 
jagaren Havock, som intill denna tidpunkt styrt i jagaren S tu~ 
arts kölvatten. Den italienska kryssare, med vilken Stuart 
knappt hade undgått att kollidera, tog synbarligen den brittiska 
.iagaren för italiensk. Stuart, som skjutit bort alla torpederna 
gjorde intet för att ta kryssaren ur denna villfarelse. Jagare1; 

fortsatte i stället sin babordsgir och girade till sydlig kurs för 
alt leta efter de kryssare, med vilka han tidigare varit i strid. 
Han kom först i kontakt med en brinnande kryssare, sannolikt 
Zara, och sköt ett par salvor mot den, utan att elden besvarades. 
Omkring kl. 2330 kom Stuart i kontakt m ed en annan italiensk 
kryssare, sannolikt samma fartyg som tidigare iakttugi ts vid 
Zara. Kontakten upphörde dock efter en kort elds trid, efter 
viU<.en kryssaren sågs brinna och kl. 2340 styrde Stuar t, som 
förlorat känningen med Havock nordostvart för att förena sig 
med slagflottan. 

Havock jagade den italienska jagaren oc.h lyckades kl. 2330 
göra den manöveroduglig genom en torpedträff, varef ter den 
sänktes med artilleri. Havocks torpeder voro nu slu t, och när 
därför kort därpå den vid flyganfallet i skymningen skadade 
Pola siktades, öppnades eld med artilleriet. Elden besvarades 
icke, ehuru kryssaren syntes vara oskadad. Havock gjorde där
för eld upphör och styrde upp mot Pola i avsikt att äntra kry:
sm·en. Chefen på Havock, lieutenant vVatkins, ändrade sJg 
emellertid, sedan jagarna Greyhound och Griffin efter en resul~ 
tatlös jakt efter de italienska jagarna nu också kommit upp 1 

närheten av Pola. Han avsåg i stället att söka sänka kryssaren, 
vars flagg ännu blåste och vars kanoner voro svängda lång

skepps genom att fälla sjunkbomber under akterstäven.. 
4
:e 

Innan detta beslut hann verkställas anlände emellertid 1 r 
och 2:a jagardivisionerna till platsen. Dessa jagare hade efte 
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1 
eringen från slagflottan sökt efter italienska styrkor. På 

Jelacdl av den gir till sydlig kurs, som den italienska styrkan 
g~·u~1d efter mörkningen lyckades de emellertid icke få kontakt 
<1JOI e 
o cter natten. 
1111 Captain Mack på Jervis beordrade övriga närvarande jagare 

bärga överlevande från flottar och dylikt och styrde själv 
att d sin jagare upp långsides med Pola. Kryssarens kvarva-
111e de besättning togs ombord - enligt brittisk uppgift skall 
\~;:tåndet ombord på Pola ha varit synnerligen dåligt - och 
~d . 0340 kastade J ervis loss. Jagaren avsköt därefter en torped 

öt kryssaren, som började att långsamt sjunka. Jagaren 
Jl1 -
Nubian avsköt också en torped och kl. 0410 sjönk Pola. 
- Samtliga brittiska jagare förenade sig därefter med slag-

flo ttan. 

Avslutning. 

Sju grekiska jagare avgingo vid rapport om kontakt mellan 
brittiska och italienska styrkor från sina baser för att förena 
ig med den brittiska flottan. De hunno dock ej fram i tid. 

De erfarenheter, som kapten Lagerman dragit från sjö
slaget vid Kap Matapan, synas i huvudsak hava beriktigats ge
nom nu offentliggjorda, nya fakta om slagets förlopp. Ytter 
ligare några iakttagelser kunna dock göras. 

Av stort intresse är placeringen i slagflottan av hangarfar
tyget. Genom att låta detta gå i samfälld division med slag
skeppen, kunde ett förstärkt skydd mot flyganfall ernås för 
detta synnerligen sårbara fartyg. 

Nattstridens förvirrade karaktär har ånyo understrukits. 
~et är nödvändigt att ingående planlägga och förbereda natt
~ga företag till sjöss så att oförmodade möten kunna undvikas. 

elst bör det kunna ordnas så ·att varje siktat fartyg kan tagas 
; nder beskjutning, utan. att risk för vådabeskjutning behöver 
foreligga. Amiral Cunninghams åtgärd :itt dra bort de större 
:f~~~Yge~ från stridsplatsen är sannolikt den enda rätta, och han 

Jde darvid amiral Togos exempel från sjöslaget vid Tsushima. 

'1'id8krift · S · ·· ·· d t 27 l Javasen e • / 
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Det är tydligt, att torpedfartygen under strid i mörker 
111

å 
iakttaga den största sparsamhet med torpederna. Nu inträff Ste 

d b . . k . tl' ade vid några tillfällen, att e nttls ·a pgarnas ~am 1ga torped 
voro utskjutna, när de ställdes inför nya stndsuppgifter, so~t 
kunde lösas enbart med torpedvapnet. 1 

De tunga italienska kryssarna visade en anmärkningsvärd 
motståndskraft. Det måste anses som ett gott betyg för ita)j_ 
ensk fartygsbyggnadstelmik, att kryssarna kunde flyta så lån 
tid efter den förkrossande projektilverkan de utsatts för av d: 
brittiska slagskeppen. Fyra timmar efter den första eldöpp
ningen sänktes Zara med torped från en brittisk jagare. Dess
förinnan hade kryssaren under en kort tid kmmit besvara ar til
lerielden från en annan brittisk jagare. Betydelsen av ett gott 
pansarskydd i vattenlinjen - 150 mm på här ifrågavarande 
kryssare - har understrukits av det inträffade. Det visar att 
vi slagit in på rätt väg vid konstruerandet av våra nya kryssare. 
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Flygvapnets roll i sjökriget. 

Behandlingen av flygstrategiens problem var före det andra 
världskriget i hög grad teoretiskt betonad. Detta gällde särskilt 
de med sjökrigföringen sammanhängande spörsmålen, ty till 
buds stående praktiska erfarenheter från spanska inbördeskriget 
och kriget i Kina - i och för sig ganska knapphändiga - gällde 
så <>ott som uteslutande den med kriget tilllands sammanhäng-

o . 
ande luftkrigföringen. Under det pågående andra världsknget 
ha emellertid erfarenheter i rikt mått kunnat hämtas från sjö
krigsskådeplatser på snart sagt alla världens hav, varför pro
blemen numera kunna belysas i stort sett utan teoretiska spe
kulationer. Den följande framställningen avser att på krigs
erfarenheternas grund klarlägga flygvapnets roll i sjökriget, 
varvid arbetet begränsas till att omfatta de strategiska proble
men, men å andra sidan icke ansluter enbart till svenska för
hållanden, utan i stället hålles allmänt med i stort sett det 
andra världskriget som ram. 

A. Flygvapnet och he·rraväldet till sjös's. 

Herraväldet till sjöss definieras vanligen såsom kontroll av 
de viktigaste sjöförbindelserna, utövad i avsikt dels att säker
ställa egen sjöfart och förhindra fiendens, dels att möjliggöra 
egna och omöjliggöra fientliga överskeppningsföretag. Det 
sedan århundraden hävdvunna begreppet »herravälde till sjöss» 
Var förr att betrakta som ett rent sjöstrategiskt begrepp vari vis
serligen • . . . . d . . k d sa smamngom mrym es v1ss spanmgssamver an me 
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flygstridskrafter, men som under del andra världskriget has . 
f l 

· o •• 1 . .. ltot kommit att framstå. som en un-~twn av _sava_ SJO-. so111 lur~. 
krigsläcret. Endast 1 farvatten, dar fl ygstndskrafler 1cke l·u 

" • o • ' lllla uppträda på grund av bnst pa flygbaser 1 land eller hancr . 
fartyg, bibehåller numera herraväldet till sjöss sin rent ~:~~ 
strategiska karaktär. 

Sjö- och luftkriget under det andra världskriget - särskilt 
i kustfarvatten och innanhav - har givit flera exempel på flvcr. 
stridskrafters förmåga att bestrida en fientlig flotta herraväld~t 
till sjöss, m en å andra sidan har det också visat sig, att lllan 
härvidlag icke får draga alltför vittgående slutsatser om flyg. 
vapnets verkningsgrad. Flygstridskrafternas operationsmöjlig
heter äro n ämligen tills vidare i väsentlig grad begränsade, ehuru 
den fortsatta flygtekniska utvecklingen givetvis kan komma att 
minska denna begränsning. Främst gäller det flygstridskraf
ternas svårigheter att göra sig gällande till sjöss under mörker 
eller i dålig sikt samt den begränsade flygtiden. 

Genom att anfalla den fientliga flottan i dess baser, på 
ankarplatser eller till sjöss kunna flygstridskrafterna direkt på
ve<rka styrkeförhållandet mellan båda parters sjöstridskrafter 
och därmed även h erraväldet till sjöss. Antingen kan den fient
liga flottan därvid försvagas genom åsamkade förluster eller 
också kan den fördrivas från sina framskjutna baser till längre 
bort belägna. Ä ven på indirekt väg kunna styrkeförhållandena 
påverkas, nämligen genom h emortsbekämpning riktad m~~ v~rv 
och industrier, vilka på längre sikt äro av betydelse för SJokng· 
föringen, eller genom anfall mot fasta anläggningar vid hamnar 
och kanaler, vilka äro av betydelse· för sjöstridskrafternas un
derhåll och operationsfriheL 

B. Den strategiska spaninge-ns betydelse. 
. . .. . är av Den strategiska flygspaningen 1 modern kngfonng 

01
_ 

sådan betydelse, att den knappast kan överskattas. Detta fra a . .. l . d modern häves numera ytterligare darav, att f ygspanmg m e 
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. ]·a hjälpmedel i viss utsträckning och under gynnsamma 
tel'111s

1 
'ksförhållandena kan utföras även under mörker. Strate

väd~J f~ygspaning avser att införskaffa uppgifter om fientliga 
g , s!~ ]·rafters gruppering, förfly ttningar och dispositioner i öv-
slrl s' "d .. d' d l f" d · b :a vilka äro no van 1ga som un er ag ·or e operat1va e-
11"~en i Jant-, sjö- och luftkr igföringen. Delta gäller såväl 
sl~asla krigsledningens beslut av större strategisk räckvidd som 
hl~ka chefers beslut rörande operationerna på varje särskild 
~ri "sskådeplats eller del därav. Visserligen lmnna operativa 
underrättelser om fi enden erhållas på andra vägar, t. ex. genom 
spaning med fartyg, avlyssning av radiotrafik samt agenter, 
men huvuddelen erhålles i regel genom flygspaning. 

Den strategiska flygspanin gen m åste kunna hållas igång 
under alla förhållanden - även om luftkrigsläget är ogynnsamt 
_ varigenom höga krav komma att ställ as på särskilt fjärrspa
ningsflygets materiel och personal. För aU kunna undvika 
fiendens jakt böra sålunda flygplanen besitta hög hastighet och 
topphöjd, varjämte alla möjligheter till dold spaning (moln, 
då lig sikt, mörker) måste kunna utnyttjas. Spaningsflygplanen 
och deras besättningar äro föl jaktli gen att betrakta som dyrbara 
och svårersättliga enh eter, med vilka stor sparsamhet måste 
iakttagas. För att främja detta syfte kan det vara nödvändigt 
att tidvis centralisera ledningen av de på olika befälhavare upp
delade spaningsförbanden, varvid de t gäller att förhindra onö
~iga flygningar och så vitt möj ligt undvika flygning under tak
hskt ogynnsamma förhållanden. 

På sjökrigsskådeplatser kräver den strategiska flygspaning
en eLL förhållandevis stort antal flygplan, emedan den måste 
:~rtgå ständigt över stora områden på grund av möjligh elerna t snabba och oförutsedda växlingar i sjökrigsläget Särskilt 
~tungande är övervakningen av m indre innanhav, där över-

~ eppningsföretag hotar, emedan här varje timmes förskjutning 
;1 fråga om företage ls inrapporterande är av största operativa 
etyde!se. 

lr Den strategiska flygspaningens möjligheter äro alltj ämt -
Ols fhrg·tel 'l f t .. ]' t · ' .. l t d .. J <nuens · rams eg - vasent 1g Im;Kran < a un er mor-
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ker och i dålig sikt. I farvallen med långa nätler och ofta f" . 

kommande dimmor har detla stor betydelse, vilket underOle. 

andra världskriget varit särskilt påfallande under opera tion ~et 
vintertid i Nona Ishavet, samt i farvattnen kring Aleute~~l1a 
Här har sjö- och luftkrigsledningen ofta varit blind på gn:la. 

av otillfredsställande spaningsresultat, vilket också satt tydli:d 

spår i händelseförloppet. Den strategiska flygsp aningen på t>a 

sjökrigsskådeplats bör alltid - på grund av de svårighe ter, so~~1 

mörker och dålig sikt erbjuda - kompletteras genom in til~ 
samverkan med fartygsspaning. 

Särskilt på sjökrigsskådeplatser är det vanligt med s. k. 

>>väpnad spaning», varmed avses spaning kombinerad med an

fall mot upptäckta mål. Delta förekommer endast mot mål 

vilka utan alltför stora risker kunna anfallas av enstaka flyg~ 
plan, d. v. s. svagt luftvärnsskyddade mål såsom h andelsfartyg, 

ubåtar, minsvepare och bevakningsfartyg. Den väpnade spa

ningen till sjöss har under det andra världskriget vari t särskilt 

livlig i farvattnen kring de brittiska öarna och ulanför Norge. 

C. Flygvapnets taktis:ka användbarhet mot fartygsmål. 

Flygvapnets inflytande på sjökrigföringen grundar sig -

enligt vad tidigare anförts - på dess förmåga aU anfall a fartyg 

av olika slag, hans örlogsbaser och övriga hamnar samt varv 

och för sjökriget betydelsefulla industrier. Flygvapnet kan 

sålunda öva stort inflytande på sjökrigsläget enbar t genom an

fall mot mål i land, men frånsett detta, kan man betrakta flyg

stridskrafternas taktiska användbarhet mot fartygsmål som 

grundvalen för flygvapnets inflytande på sjökrigfö~·ingen. För 

anfall mol fartyg lämpa sig flera olika flygsl ag, nämligen 

bomb-, torped- och minflyg samt i viss mån även jakt- ocb 

spaningsflyg. 

Av bombfl 11gefs olika grenar är störlbombflvget användbart 
:J ·' • va· 

mot alla slag av fartyg, oberoende av dessas rörlighet och 1 • 

senllig grad oberoende av deras luftvärnsskydd. Detta ])eror pa 
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.. ·tbOmbflygets förmåga att följa anfallna fartygs undanma

s t_o~ ·er och i övrigt på stor träffsannolikhet vid bombfällning, 
110'

1 
.. 'l' h t .·"mte mOJ 1g e erna att genom undanmanövrer undvika 

ratJa .. .. . 
{lvärnets eld aro betydande. Ovnga grenar av bombflyget 

~,~nna endast ~Höra lå~anfall eller höganfalL Låganfallen ge 

dOd träffsannolikhet - aven mot undanmanövrerande fartyg _ 

~1en kunna endast komma till användning mot mål, vilka äro 

mycket svagt skyddade eller helt oskyddade av luftvärn. Hög

anfall kunna däremot - om dc företagas på tillräcklig höjd _ 

användas även om luftvärnsskyddet är starkt, men träffsanno

likheten mot fartyg under gång i fritt farvatten är i stället 

mycket liten, vilket främst beror på svårigheten att följa de 

anfallna fartygens undanmanövrer. Höganfall mot fartyg under 

gång i fritt farvatten hör därför endast förekomma mot stora 

mål, men även då är träffsannolikheten ringa, varför exemplen 

på framgångsrika sådana anfall äro relativt sällsynta. De hit

intills bästa exemplen på framgångsrik insats kunna hämtas 

från amerikanska flygets verksamhet i sydvästra Stilla Havet. 

. Torpedfl yget är särskilt väl lämpat för anfall mot fartyg, 

Yt~ka äro vä~ skyddade mot undervattensskador, enär torpedens 

traffverkan 1 regel är större än bombens. Träffsannolikheten 

mot små och snabba fartyg är emellertid ringa, varför dessa i 

regel bekämpas med bombflyg, vilket även motiveras av att 

bombens träffverkan vanligen är fullt tillräcklig mot mindre 
fartyg. 

Minflyg är oekonomiskt i jämförelse med motsvarande far

ty?sslag och användes därför i regel endast inom farvatten dit 
nun tl " . · ' 

u aggande fartyg Icke kunna nå. 

Jaktflyg kan numera med sin beväpning av tunga automat-
Vapen a ,.. d f" . 
Pedb . 11'\ a~1 as or anfall mot mmdre fartyg, t. ex. motortor-

p atar, Vtlka kunna skjutas i brand eller åsamkas sådana 
ersonalf .. ·l . . . 

hål!ni 01 uster, .. att de hl~ operatwnsodugliga. Å ven för ned-

''ä ~g av luftvarn kan pktflyg med fördel komma till an

sa~dnrng_: Bombförande jaktflyg kan därjämte användas på 
rna satt som störthomflyg. 
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Spaningsflyg, som kan ·utrustas med bomber (sjunkb0111b . 
kan användas för väpnad spaning, för vilket redogörelse 1 .. el), 

. D . 1 . 1 aiJ.l_ 
nats under rubnken ,, en strategis za spanmgens Jeiydelse ,, 

D. skillnader i luftkrigföring på oceaner och luftkri 
föring i kustfarvatten eller innanhav. g .. 

Luftkrigföringen i kustfarvatten och innanhav företer Vä

sentliga skiljaktigheter från luftkrigföringen på oceanerna. 
Detta sammanhänger främst med de olikartade baseringsmöj
ligheterna, vilka i kustfarvatten och innanhaven till väsenllio 

o t> 
del äro beroende av hangarfartyg men pa oceanerna däremot 
så gott som helt beroende av tillgången på sådana. 

I luftkrigföringen på innanhav och i kustfarvatten deltaga 
ständigt sådana smärre flygstridskrafter, som äro tilldelade ma
rinen och underställda marina chefer. De kunna vara kust
baserade på land- eller sjöflygplatser eller också baserade på 
hangarfartyg, och deras verksamhet är uteslutande inriktad på 
saluverkan med marinstridskrafter. Härutöver kan emellertid 
ett flygvapens huvuddel - d. v. s. de självständiga flygstrids
krafterna, vilka icke äro underställda chefer ur armen eller ma
rinen - insättas i luftkrigföringen på en . sjökrigsskådeplats, 
d. v. s. om så är lämpligt och önskvärt med hänsyn ti ll krigs
läget i sin helhet. Detta kan ske för längre eller kortare tid 
samt i en eller flera omgångar, vilket helt beror p~t de krav, 
som samtidigt ställas på flygvapnet i övrigt (t. ex. ur lantkrig
föringens synpunkt) och hur dessa krav avvägas mot varandra 
och mot sjökrigsföringens krav. Luftkrigföringen över kustfar
valten och mnanhav är med andra ord intimt förbunden med 

luftkrigföringen i övrigt. , 
Helt annorlunda är förhållandet vid luftkrigföringen pa 

oceanerna, d-är i stort sett endast flygstridskrafter på hanga.J:· 
k . f" . gen har-

fartyg kunna komma till användning. Luft n g orm _ 

bl. l ' l d. f o l f l · f .. · · .. · t l · timt lznU städes 1r a vs u ran u t {ng ormgen 1 ovng oc 1 ll1 bör 
ten till sjöstridskrafternas operationer, varför den närmast 
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f
"r·as med den verksamhet, som i kustfarvatten och innan

·" 111 o 
Ja , utvecklas av marinen ständigt tilldelade flygstridskrafter. 
JJa' o d l d . l är ock sa av en n a an e nmg som t. ex. U. S. A., J apan och 

~t~rbritanniei: skapat särskilda för verks~mh_et på_ oce~nerna 
vsedda ,marmflyg» av betydande storleksordnmg, v1lka 1 orga

a. atoriskt hänseende äro avskilda från flygvapnen i övrigt. 
J1lS o 

Denna ,flygvapenklyvnmg» är alt betrakta som ett undantag, 
viJl<et är betingat av särskilda _geografiska omständigheter och 
som icke äger tillämpning på stater utan oceangående flottor. 
Dessa stater måste i stället - enligt kraftsamlingsprincipen -
samla mesta möjliga flyg centralt under gemensam operativ 
ledning, vilken allt efter lägets växlingar sätta in flygstridskraf
terna samlat på de för krigföringen i sin helhet vitala punk

terna. 
Den luftkrigföring av sjöstrategisk betydelse, som i detta 

arbete är föremål för framställning, avser främst förhållanden 
i kustfarvatten och innanhav, ehuru exempel från luftkrig
föringen på oceanerna i några fall tillfogats för att mera full
ständigt belysa aktuella och viktiga problem. 

E. Flygvapnets strategiskt defensiva uppg,ifter. 

(Avser främst luftkrigföring i kustfarvatten och innanhav.) 

Flygvapnets strategiskt defensiva uppgifter i luftkrig-
föringen över sjökrigsskådeplatser kunna omfatta 

skydd åt sjöstridskrafler och sjöfart, samt 
skydd gentemot invasion över hav och kusthärjning. 
Det lättrörliga och på överraskningar rika sjökriget kr ä

ve.r härvid i regel stor påpasslighet och hög beredskap 
:ran flygstridskrafternas sida. Detta ger sig främst till känna 
1 form av krav på framskjuten basering, d. v. s. på öar 
~:h i kustområden, vilket emellertid vid ogynnsamt luftkrigs
agekan medföra risk för nedkämpning på baserna. Om flyg

pflatserna äro väl försvarade och maskerade samt försedda med 
e fekr 

lVa skyddsanordningar, kunna dock riskerna avsevärt 
lledb · tingas. 
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l. Skyclcl åt sjöstridskrafter och sjöfart. 

F lygskydd åt sjöstridskrafter och sjöfart är en strateo· k 
. . f l . f • l t t f. l' t> lS ·t defens1v uppg1 t, som .-an 1 raga wmma gen emo · 1ent tga såv;· 

flyg- som sjöstridskrafter. Skydd mot flygstridskrafter ern ~l 
genom bekämpning av fiendens flygbaser (l~~ng~rfartyg) 0

: 

genom jaktskydd, under det att skydd mot SJOStndskraf ter er

nås genom flygförband, vilka anfalla i operationsområdet upp

t rädande fientliga örlogsfartyg. 

Skyclcle t mot flygstriclskrafler sammanhänger intimt l11ed 

styrkeförhållande t i luften inom operationsområdet och med det 

fientli ga flygvapnets möj li gheter att göra sig gällande, d. v. s. 

luftkrigs läget Möj ligheterna att skapa ett gynnsamt luftkrigs

läge växa ju mer flygvapnets huvuddel - som icke är under

ställd chef ur armen eller marinen - insättes till jaktskydd 

och flygbasbekämpning inom området. Om ett gynnsamt luft

krigsläge därigenom kan skapas, utgör detta i och för sig ett 

skydd åt sjöstridskrafterna, ty dessa kunna minska sitt hän

syntagande till fientligt flyg och erhålla därmed ökad opera

tioqsfrihet. Om däremot luftkrigsläget är ogynnsamt, mås te stor 

h änsyn tagas till risker för flyganfall och operationsfrihe ten 

minskar i motsvarande grad. På sjöstridskrafternas opera tions

frihet inverkar härvid i särskilt hög grad sårbarheten vid in

och utlöpning i dagsljus genom trånga farleder samt luftskydds

åtgärderna i hamnar och på ankarplatser (t. ex. alternativa 

ankrings- och förtö jningsplatser samt den kraft- och t idsödande 

maskeringen). 

Effektivt jaktskydd åt sjöstridskrafter eller sjöfart är of ~a 
svårt att åstadkomma - även om tillgången på jaktflyg for 

detta ändamål är god. Jaktskydd åt hamnar och ankarplatser 

kan endast göras effektiv, därest flygplatser finnas i skydds

föremålens omedelbara närhet och om framskjuten luftbevak

ning kunnat ordnas, t. ex. genom bevakningsbåtar. Under ~~t 
andra världskriget har behovet av detta fartygsslag vari t, s~~: 
skilt framträdande under det tysk-engelska luftkriget över i'\Ol 

sjön, samt i Medelhavet vid organisering av de italienska hamn-
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.. ernas luftför~var. Denna .~orm av samve~·kan n~ella~ SJO
stad . och luftforsvar torde fore det andra varldsknget 1 allt
r rsyat 

O. . ringa grad ha beaktats: . .. . . . .. 
fot Jaktskydd å t far tyg tlll SJOSS, v1lka befmna stg u tanfor 

landbaserat jaktflygs räckvidd, kan givetvis endast ordnas, 

e~~~st hangarfartyg finnas att t illgå. Men även om fartygen 

da;jnna sig inom räckvidden i fråga, kan jaktskydd - utom 

~~d förfl yttning tä lt utefter kuster, där jaktflygbaser äro be

' .~ 1111a ti llräckligt nära varandra - enelast åstadkommas på ett 

~~~ flygstridskrafterna ekonomiskt sätt, därest hangarfartyg 

dis oneras. P å grund av att luftbevakning som regel icke kan 

orfr1as åt sjöstyrkor till sjöss kan nämligen endast obetydlig 

fö rvaringstid påräknas, vilket i sin tur tvingar landbaserat jakt

flyg alt ständigt hålla viss del av förbancl.en . i luften över 

skyddsföremålet Detta är liktydigt med spllttrmg och k~aft

förbrukning, vilket med tillgång till hangarfartyg kan unclvtkas, 

ty på dessa kan jaktflyg hållas i startberedskap i skyddsföre

målets omedelbara närhet. Hangarfartygens betydelse för ord

nande av jaktsl<ydcl till sjöss har under det andra världskriget 

vari t särskilt påtaglig i samband med konvo j- och överskepp

ningsverksamhet Erfarenheterna ge bl. a. vid handen, att man 

före världskriget i innanhav (t. ex. Östersjön, Nordsjön och 

Medelhavet), där avstånden till egna flygbaser sällan eller aldrig 

beräknades överskrida eget flygs räckvidd, underskattat hety

delsen av h angarfartyg såsom bärare av jakt och därför efter

satt delta fartygsslag. Vid dessa förkrigsspekulationer angå

ende hangarfartyg torde man dock inte i högre grad ha räknat 

med behovet av jaktskycld, vilket sammanhänger med den då 

gängse allmänna unelerskattningen av jaktens betydelse i luft

krigföringen, utan i stället tänkt på hangarfartygen såsom bä

rare av bomb- och torpedflyg. Numer måste sålunda ett lands 

marinledning beakta - därest den icke förfogar över hangar

f~rtyg - att sjöstridskrafter och sjöfart icke kan beredas effek

h.vt jaktskydd annat än inom vissa begränsade kustfarvatten, 

Vllka till sitt läge bestämmas -av jaktflygets basering. Krigs

erfarenheterna ha också åstadkommit en stark omsvängning i 

fråga 0111 h angarfar lygens värdesättning. 
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Som exempel på sjöfart och företag med sjöstrids]·. 
vilka i kustfarvatten skyddats av landbaserat J. aktf!vcr l· a 'l af ter, 

... . . J tl> \< 11 11ä. 
nas forflyllnmgarna av tyngre tyska örlogsfartyg utefter , , 111

-
"'0rg kuster och genom Engelska Kanalen (Scharnhorst och Gn . es 

nau), den brittiska sjöfarten utefler Storbritanniens ostkus t else
ishavskonvojernas inlöpning till och utlöpning från :i1ur111:an1

t 
Som exempel på företag, vilka skyddats av J. aktfly o· hase1. nsk, 

• t> < aL p' 
hangarfartyg, kunna nämnas de brittiska konvojerna cr a . . tsenom 
l'viedelhavet och Norra Ishavet samt Lalnka Japanska och . am~ 
nkanska överskeppningsföretag i sydvästra Stilla Hawl J 1 · a \ l-
skydd åt fartyg under gång har hitintills ifrågakommi t prak-
tiskt taget enbart under dager, men ett fåtal exempel på sådant 
skydd även under mörker finnas dock 

Skyddel mot sjöstridskrafter är i särskilt hög grad bero
ende av den strategiska spaningens effektivitet. F ientliga ör
logsfartyg mås le nämligen upptäckas i så god tid, att anfall 
hinner insällas mot dem, innan de nå fram t ill skvddsförc
målen. Denna form av flygskydd kan sålunda berii.knas bli 
effektiv endast under dagsljus och under lämpliga siktförhål
landen. 

För anfall mot fientliga övervattensfartyg användas främs t 
bomb- och torpedflyg samt mot smärre fartyg även jaktflyg. 
Om spaningen är effektiv, d. v. s. fientliga ·farlyg kunna he
rälmas bli upptäckta tidigt, är det ofta möjligt a lt hålla dc för 
anfall avsedda flygslridskraflerna i beredskap på baser i land, 
men om spaningens effektivitet ej är tillräcklig, måste flygför
handen haseras på hangarfartyg eller utföra eskort för att kunna 
vara till hands i skyddsföremålets närhet. Det sen are allerna
livet - eskort - är emellertid i hög grad kraf[ödande och lzan 
därför i regel endast ifrågakomma i begränsad omfallning, 
ehuru dock de praktiska möjligheterna ökas allt efter som den 
tekniska utvecklingen medför ökning av fl ygplanens maximala 
flygtid er. 

Anfall mot ubåtar utföres i regel som väpnad spaning. 
Flygplanen utföra därvid kontinuerlig övervakning av viss t vat
tenområde, varvid sam tliga flygplan före starten utrustas med 
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. kb OJ.11ber eller vanliga minbomber. Om ett flygplan upp
sJUD . en ubåt i undervattensläge, anfalles denna omedelbart. 
täcl'e~bå ten däremot befinner sig i övervattensläge och däri
OJll 

1 
kan utnyttja luftvärn, kan det i bland vara lämpligare 

genio~täll et hålla känning med ubåten och tillkalla andra strids
~:.~fter , vilka utföra anfallet (i regel bombflyg eller lätta sjö-
tridskrafter). 

5 Ett synnerligen typiskt exempel på flygskydd åt egen sjö-
fart gentemot fientliga övervattensfartyg utgör det tyska ock u-
ationsföretaget mot Norge 1940. Efter den första överraskande 

iandstigningen var företagets slutförande helt och hållet bero
ende på sjöförbindelserna mellan Oslofjorden och Tyskland
Danmark, vi lka måste skyddas mot den överlägsna brittiska 
flottan. Skyddet etablerades huvudsakligen av det tyska flyg 
vapnet, som med starka bombförband lågo i beredskap både i 
Tyskland och på framskjutna flygplatser i Norge och Danmark, 
vilka i strategisk samverkan med svaga tyska sjöstridskrafter 
(vilka bl. a. utlade minspärrar i västra delen av Skagerack) löste 
uppgiften på ett förträffligt sätt. Inga brittiska sjöstridskrafter 
av betydelse kommo i närheten av sjöfartsvägarna ifråga. 

Det brittiska Coastal Command's (kustflygets) omfattande 
verksamhet under det andra världskriget mot axelns ubåtar i 
form av kontinuerlig övervakning av vissa vattenområden eller 
sjöfartsvägar samt eskortering av konvojer förtjänar även ett 
omnämnande i detta sammanhang. Likaså en del mindre tyska 
ockupationsföretag mot öar i den grekiska arkipelagen under 
våren 1941 (före ockupationen av Kreta), vilka utfördes under 
eskort av bombförband. 

2. Skydd mot invasionsföretag öuer hauet och mot 
kusthär jning. 

1 
Skydd mot invasionsföretag är en för flygvapnet väl lämpad 

~ rategiskt defensiv uppgift. Flygvapnet kan därvid ingripa 
s~der ~lera olika skeden, nämligen mot inskeppningen, över-

eppnll1gen och urskeppningen samt slutligen mot sjöförbin-
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delsema efter urskeppningen. Det är härvid de lransponc, 
trupperna samt deras materiel och förnödenheter (Lransport~a~e 
tygen, urskeppningsbålarna), som vanligen äro fl ygvapnets 1~

1 -
vudmål. I vissa fall kunna dock skyddsfartyg, t. ex. hangarr :
tyg, till en början vara huvudmål, nämligen då hela föreLaaat. 

f,, b h h'' o d f ·L · l D o • • oets ut or ar et anger pa essa ar ygs ex1s ens. a mvas10nsföre. 
tag hotar, är vanligen hög beredskap nödvändig för flygvapnet 
vilket särskilt är fallet vid sådana »blixlöverskeppningar >> l1leci 
snabba örlogsfartyg, som särskilt det kombinerade sjö- och luft. 
kriget i sydvästra Stilla Havet under år 1942 giv it exempel på. 

Bekämpning av inskeppningshamnar är vanligen en svår 
uppgift, enär dessa i de flesta fall starkt skyddas av luftvärn 
och jakt. A andra sidan är inskeppningen sårbar och därtill 
mycket svår eller omöjlig att maskera, varför ett starkt flyg
vapen - som kan taga de oundvikliga födsu terna - har möj
lighet att nå god verkan. Det andra världskrigets hitintills 
bästa exempel härpå utgöres av brittiska flygets anfall mot de 
s. k. invasionshamnarna på franska kanalkusten under åren 
1940- 41, vilka dock till större delen måste utföras under mör
ke~; på grund av luftförsvarets styrka. För ett mindre eller 
förhållandevis svagt flygvapen äro emellertid anfall mot in
skeppningshamnar ofta riskfyllda företag, som noga m[tste över
vägas innan de igångsättas. JVIan kan dock i .vissa lägen tvingas 
härtill, nämligen om översl{eppningssträckan är kort och inva-
sionsföretaget av krigsavgörande betydelse. . 

Anfall mot överskeppningen sker med eller utan taktJsk 
samverkan från egna sjöstridskrafters sida, men om förhåll_an
dena medgiva, eftersträvas i regel denna samverkan. Dän_ge
nom uppnås nämligen väsentlig splittring av försvaret i takt: s~t 
hänseende, vilket är till påtaglig fördel för de anfallande saval 
sjö- som flygstridskrafterna. Strävan efter taktisk samverl<an 
får emellertid icke drivas så långt, att man väntar med fly~
strid~krafternas insats till överskeppningens sista skede, då v~: 
derleken eller andra orsal(er måhända förhindra flygning, va~ 

' 11111' 
genom flygstridskrafterna överhuvud taget icke komma 11 del 
sats under överskeppningsskedeL För Hygstridsluafte~nas del, 
är anfallsverksamheten vanligen förlagd till dygnets lJnsa 
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dan utsikterna till effektiva anfall under mörker oftast äro 
eJlle huvudsakligen beroende på svårigheten att lokalisera 
ring~;sa målen. Anfall under mörker äro dock under gynn
och 

111
a väderleksförhållanden icke uteslutna, vilket tydligt be-

5~111ts under krigföringen i sydvästra Stilla Havet (bl. a. från 
"

1:i:rad sida under det japanska invasionsföretaget mot Java). 
~verskeppningen ~r i reg~l svårare att e~fektivt skydda än in
skeppningen,. varf~r ett t~ll. mo:ve~·kan msatt svagt flygvapen 
ofta är hänv1sat till passJvJtet mllll dess att överskeppningen 

börjar. 
Urskeppningen är ett mycket sårbart moment i ett inva-

sionsföretag över havet och därför ur denna synpunkt lämplig 
att bekämpa, vilket gäller såväl under dager som mörker. Detta 
poängteras ytterligare, om taktisk samverkan därvid kan etable
ras med lant- och sjöstridskrafter eller endera av dessa. Om 
emellertid den anfallande förfogar över stark jakt, som genom 
tillgång till hangarfartyg eller närbelägna flygbaser har möjlig
het bereda inskeppningen ett effektivt skydd, kan läget bli så
dant, att det försvarande flygvapnet icke kan tänkas åstadkom
ma verkan i proportion till egna förluster. I så fall böra flyg
stridskrafterna erhålla andra av krigföringen i sin helhet be
tingade uppgifter - dock givetvis under förutsättning, att ur
skeppningen i fråga inte är av direkt krigsavgörande betydelse, 
i vilket fall denna under alla förhållanden ihärdigt måste be
~ämpas. Om en fientlig urskeppning kan beräknas bli starkt 
J~tskyddad i sin helhet, kan det i många fall vara lämpligt att 
forlägga flygvapnets insats till något av de övriga skedena. 

Sjöförbindelserna efter verkställd urskeppning äro ofta av 
~~~nerlig vikt för ett invasionsföretogs fullföljande. Från krig
tll1gen i sydvästra Stilla Havet under det andra världskriget 
/nnas exempel på att invaswnsföretag, vilka varit lyckosamma 
· 0· 111. urskeppningen, sedermera icke kunnat fullföljas på 
~~n_d av att sjöförbindelserna med de landsatta styrkorna av
na~l'Jts \:xempelvis den japanska landstigningen på Guadalca
va/ ~arav framgår, att det för ett svagt flygvapen kan tänkas 

a lampligt att icke bekämpa vare sig inskeppning, över-
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skeppning eller urskeppning - nämligen då samtliga dess 

den äro mycket starkt skyddade med jakt- och luftvärn ~ sJi.e_ 

i stället spara insatsen till efter landstigningens fullbot~tall 
Detta är emellertid att betrakta som ett ytterlighetsfall, vi\~11 · 
dessutom förutsätter, att egna landstridskrafter kunna b. 'et 

starkt motstånd mot de landsatta styrkorna. Under alla J~~~ 
hållanden äro sjöförbindelserna av stor vikt för ett invasio 

1 

företags fullföljande och ofta lämpliga mål för flygbekämpni~~~-
Skydd mot kusthärjning (kustraider) är en annan s trat:~ 

giskt defensiv uppgift, som i en del fall - t. ex. vid det tyska 

försvaret av Norges långa kuster efter ockupationen 1940 _ 

kommit på flygvapnets lott. Denna form av flygskydd utföres 

huvudsakligen av bomb- och toredförband, men även av sådana 

jaktförband, som genom tung beväpning och tillräcklig flyg lid 

lämpa sig för anfall mot smärre fartyg. Flygförbanden hållas 

i beredskap för anfall mot fientliga fartyg, vilka närma sig 

kusten, varvid erfordras synnerligen snabb rapportering både 

från kustbevakningen och från de för strategisk spaning av

sedda flyg- och sjöstridskrafterna. 

' Kusthärjning är sedan gammalt en av sjökrigföringens for

mer. och den har under det andra världskriget fått stor aktuali tet 

gerwm de brittiska s. k. »commandos», d. v. s. för strandhugg 

speciellt utbildade och utrustade förband. · Kusth ärjning ut

föres vanligen av lätta och ofta snabba sjöstridskrafter, vi lka 

sammansättas till mindre och ur skyddssynpunkt svaga opera

tionsgrupper. Detta medför, att redan ett relativt svagt flyg

skydd åt en kust kan tvinga de för kusthärjning avsedda styr

korna att uppträda under mörker eller i dålig sikt för att under 

utnyttjande av överraskning söka komma · till verkan. Detta 

innebär en väsentlig begränsning .. av möjligheterna till kust

härjning, som alltså kan åstadkommas genom enbart flygstrids

krafter »in-being». Däremot .ha erfarenheterna visat, att fiyg

vapi!et - åtminstone på nuvarande tekniska standard - ha~ 
svårt att förhindra överraskande kusthärjning, som företages 

1 

skydd av mörker eller i för flygning ogynnsam väderlek. 
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E. Flyg1vapnets strategiskt offensiva uppgifter. 

(Avser främst luftkrigföring i kustfarvatten och innanhav.) 

Flygvapnets s trategiskt offensiva uppgifter i luflkrigfö

·in6en på en sjökrigsskådeplats innefal la bekämpning av ficn

~e1;5 sjöstridskrafter och sjöfart. Dc offensiva uppgifterna 

kräva - liksom de defensiva uppgifterna - stor påpasslighet 

och hög beredskap från flygslridskraitcrnas sida på grund av 

sjökrigets lättrörlighet och rikedom på överraskningar. Ä ven 

]lär kräves så lunda en till öar och kustområden framskjuten och 

därigenom mer eller mindre r iskabel bascring, men bakre baser 

],unna dock användas i större utsträckning än då det gäller att 

]ösa defensiva uppgifter. Detla sammanhänger med initiativet, 

om ligger i egen hand vid lösandet av offensiva uppgifter, men 

i fi endens h and vid lösandet av defensiva uppgifter. 

l. Bek ämpning av sjöstridskrafter. 

Om en sjökrigsskådeplats ur den to tala krigföringens syn

punkt är av stor betydelse, kan flygvapnets huvuddel (de ope

~·ativa flygsl ridskraitcrna) användas för alt självständigt eller 

1 samverkan med sjöslridskt·afler under viss tid bekämpa fien

dens sjöstridskrafter för alt därigenom söka åstadkomma en så 

Yilt möjligt varaktig förskjutning av sjöherraväldet i för fien

den ogynnsam riktning. Därvid anfallas de fientliga sjöstrids

krafterna antingen i sina baser (basbekämpning) eller till sjöss. 

Basbekämpningen utföres huvudsakligen med bombförband 

och riktar sig vanligen i första hand mot inneliggande örlogs

f~rtyg, men kan även riklas rilot anläcrgningar i land vilkas 
forst" · · .. c ' 

.. ormg mmska basens anvandbarhet, t. ex. dokckor, varvs-

~~~a~gningar, förråd o. dyL Basbekämpning kan i huvudsal~: 
r tallas med anfall mot fasta mål i land och utföres följakt

/~en olika, beroende på hur utspridi1ing och maskering av far

ellg 0.ch anläggningar ordnats. Om målen ligga tätt samlade 

d er tcke kunna iakttagas på grund av god maskering bekämpas 

e genom ytfällning, d. v. s. alt boniller fällas med jämn för
T·a k 1 8 rift i Sjöväsendet. 28 
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delning över de ytor, inom vilka målen befinna sig. An. 

av detta slag utföras lämpligen av tungt bombflv<> ,
01 

la]] 
v"'' ~ 11 l?' 

grund av sin förmåga att medföra stor bomblast är hä st lä
111 

a 

för att verksamt belägga en y la med bomber. Om målen /~1 

em?t äro v~l spridda och ~e.ssutom k~nna ~?kaliscras av a~~ 
anfallande flygplanen ( = dallg maskermg) hor varje lllål an-
fallas för sig. Härvid är kravet på stor träffsannolikhet d 
'l . l f en 

v1 <llgaste egens zapen, var ör störtbombflyg bäst lämpar sig för 

uppgiften. 

För basbekämpning kan i viss mindre utsträckning även 

torped- och jaktflyg samt minflyg ifrågakomma. Torpedflya 

kan användas mot fartyg, flytdockor, slussportar oeh dy l ik~ 
under förutsällning, alt vattendjupet och utrymmet är t illräck

ligt för torpedfällning. Jaktflyg kan användas m ot oskyddade 

drivmedelsupplag, motortorpedbåtar och andra för beskjutning 

känsligare smärre mål, vi lket särskilt gäller det tunga jnktflyget 

på grund av detta flygslags goda räckvidder. Minflyg ä ter an

vändes för minering av hamnar, hamninlopp, ankarpl atser och 

farleder, vilka äro av betydelse för de fientliga sjös tri dskraf

terdas rörelsefrihet under in- och utlöpning. 

Genom basbekämpning kan den fientliga floHan fördrivas 

från framskjutna baser, vilket exempelvis hände den brittiska 

flottan år 1939, då den genom flyganfall tvii1gades hasera om 

till Skoltlands nordvästkust och därmed fick sin opera tions

frihet i Nordsjön starkt beskuren. Den kan också genom åsam

kade förlusler försvagas, vilket hände den italienska flottan i 

Taranto 1940, eller för lång tid göras operationsodugl ig, vilket 

hände den amerikanska flottan i Pearl Harbour 19-!1. I sam

band härmed måste dock uppmärksammas, att fart;.·g - sär

skilt slagskepp - vilka sänkas på grunt vatten, ofta kunna lyf

tas och repareras på mindre tid än ett år. Detta medför, at! 

basbekämpningens återverkan på herraväldet till sj öss i en del 

fall endast blir temporär. Som exempel kan nämnas, att flera 

av de i Taranto och Pearl Harbour sänkta fartygen sedermera 

lyfts och så småningom åter satts i tjänst. 
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l]nder det andra världskriget ha i några Jall örlogsbaser 

. sig besitta stor seghet och motståndskraft gentemot flyg-
1.1sa l l · l K . 11 t. ex. Ma ta oc 1 ronstad t. I sådana fall kräves stor 
ant a , d l o . . d I " ' 
·raflinsats un er ang t1 ran det antailande flygets sida för 

j{ ao operativt godtagbara resultat, vilket särskilt måste obser-
all n . . 

. s vid ett nundre ilygvapens målvaL 
l'e1a . .. . 

Bekämpmng au orlogsfarlyg llll sjöss har tidigare om-

nämnts i samband med vissa strategiskt defensiva uppgifter, 

l' ilka kunna påvi la fl ygvapnet, varvid det gällt beredskap för 

all genom anfall hindra fientl iga fartygs framträngande mot 

elt skyddsföremål (kust eller sjöstyrka). Det har däremot icke 

l'arit fråga om all uppsöka och vid varje gynnsamt tillfälle 

bekämpa de fi entliga sjöstridskrafterna för alt därigenom för

bä ttra styrkeförhållande t till sjöss och på så vis direkt deltaga 

i kampen om sjöherraväldet Detta senare är emellertid avsik

ten då bekämpning av sjöstridskrafter utföres i offensivt syfte. 

Genom sin förmåga att skapa respekt för kustfarvatten 

kunna flygstridskrafter i viss utsträckning upptaga kampen om 

sjöherraväldet utan samverkan med sjöstridskrafter. Härvid 

kommer dock flygstridskrafternas verkan att begränsas crenom 

deras svårigheter att göra sig gällande under mörker och f dålig 

Slk.t och kan därför lämpligen belraktas så, att fiendens sjö

st~·Idskrafter genom flyghot kunna tvingas lämna kustfarvatten 

fna under dager och god sikt. Att detta är möJ'licrt påvisa 
exe 1 · o 
.. mpe VIs operationerna kring Kreta 1941. För att möjliggöra 
overskeppning (f ·.. t f o 1' l .. 
ler . .. . 1 am s ran . ~ voarna) och und~rhållstranspor-

. SJoledes, VIlka skulle utgm·a komplement till luftlandsätt

nmg~n på ön , fick tyska flygvapnet här i uppdrag att söka 

Upp:atta ett tillfälligt sjöherravälde under dager i de aktuella 
ornraden I b . . a. stort sett lyckades också detta på grund av att 
rtlltska fl ·tt d o 

n o an - se an den asamkats allvarliga förluster ge-

i 
0f~ tyska fl yget - tvingades draga sig undan från farvatinen 
raga. 

Oy s~~nligen är det dock fråga om samverkan mellan sjö- och 

ko! 1
.
1dskrafter, vilket under det andra världskriget särskilt 

Vid ~It .. till synes i sydvästra Stilla Havet och i Medelhavet. 

eka111pning av fiendens sjöstridskrafter är det därvid av 
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vikt, alt alla möjligheter till tak ttsk sarnv~rkan u.Lnyltjas. \' . 
kan mot de fientl iga sjöstridskrafterna bltr nämltgen s tö rst et. 
de angripas samtidigt av både sjö- och flygstridskrafter ' 

0111 

grund av sin snabbhet och lättrörlighet har emellertid fly~v Pa 
net vanligen långt större möjligheter alt få kontakt mcct t>1·1ap. en t. 
liga fartyg, varigenom m ånga anfall komma att företagas llta 
taktisk samverkan med sjöstridskrafterna. Den strategiska sa n 111-
verkan mellan flotta och flyg till sjöss bör bl. a. laga sik te På 
yäxelvcrkan för alt fullfölja förstöringen av skadade ficnlliaa 
fartyg , vilka söka återvända till sina baser. Exernpeh·is kun~a 
fiygstridskrafler med fördel insättas mol fartyg, vilka under ell 
sjöslag blivit efterliggare på grund av lidna skador. Omvänt 
kunna sjöstridskrafter insättas mot fientliga fartyg, vilka ska
dals av eget bombflyg, men som inte kunnat sänkas. 

Som exempel på flygstriaskrafternas förrnåga alt i samver
kan med sjöstridskrafter påverka sjöherraväldet kan anföras 
effekten av del tyska störtbombflyg, som vid årsskiftet 19J0- 41 
baserades på Sicilien med uppgift att stödja den italienska flo t
tan. Den brittiska öst-västgående konvojtrafiken, som t idigare 
icke kunnat hindras, avbröts h ärigenom till att börj a med full
ständigt och kunde sedermera - så länge axelns flygöver
lägsenhet varade återupptagas i endast mycket be
gränsad omfattning. Det tyska störtbombflyget åstadkom här 
en både snabb och kraftig förskjutning av sjöherravL'tldel tdl 
Ita liens favör. 

2. Bekämpning au sjöfart. 

Flygvapnets möjligheter alt bekämpa sjöfart samman
häncrer intimt med den internationella sjö- och lufträttens ull
läm~ning. Luflkriget är icke sedvanerättsligt reglerat på san~~ 
ma fasta sätt som sjökriget, m en en del ganska tydliga u l~~c), 

d l • . d . d l l n f or sta lingslendenser kunde oc '- pavtsas un er t1 en m e a 
och andra världskriget. Såsom norm angavs därvid i regel en 

~ n-
av den s. k. juristkommitten i Haag (1922-23) gjord sall1

111
ad 1 

ställning, vilken också delvis kommit att tillämpas under e 
andra världskriget. _ go-

Vid bekämpning av sjöfart bör man skilja på tYå J,:.ate cb 
r ier fartyg, nämligen å ena sidan fartyg under örlogsflagg 

0 
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l
a fartyg under handelsflagg, vilka ingå i konvoj; å andra 

s:tdai d l d l 1·1 ·11 · l · ' · l · ' far tv()" un er 1an c s agg, v t <a tc <e Inga 1 wnvoJ. En-
-idan " 0 

. • . o • • ~ . ri stkomnutlen, som 1 stort sett later flygslndskraflerna 
]irit JU ] . ... t 'd l 1' k " . san1ma reg er som SJOS n s ua lerna, ·an den förstnämn-..· ua , 1: kategorien anfallas ulan inskränkningar. Flygstridskrafter-
das wöjligh eter alt komma till verkan kunna alltså betraklas 
11

' 6 oda. När del däremot gäller den andra kategorien fartyg som " _ .. 
_ d. v. s. de som iora handelsflagg och icke ingå i konvoj -
äro fl ygs tridskr afternas möjligheter att komma till verkan pi·ak
tiskt tage l inga. Della beror på aU kommillen anse tt, att flyg
stridskraft erna skola följ a samma regler som sjöstridskraf
terna beträffan de bl. a. visitering, omhänderlagande av skepps
handlingar och vissa åtgärder för att rädda besättningar. Ett 
tillämpande i praktiken av dessa regler medföra nämligen för 
fl ygstridskrafternas del oöverstigliga svårigheter. 

sjökri gför ingens utveckling i allmänhet under det andra 
världskri get h ar emellertid gått i hänsynslöshetens tecken och 
inneburit åsidosällande av de internationellrättsliga reglerna i 
betydande grad. Detta har gått så långt, alt fartyg under han
delsfl agg - även om de icke ingå i konvoj - i stor utsträck
ning kommit att behandlas som örlogsfartyg, d. v. s. de anfallas 
utan föregående varning. I och m ed denna utveckling ha fly cr -. o 
stndskrafterna kunnat användas i sjökriget ulan de inskränk-
ningar som jur istkommittens regler innebära. 

Hotet från flygstridskrafter har i sin tur medfört, att han
delsfartygen för setts med luftförsvar i viss utsträckning. Detta 
består vanligen av luftvärn upp till en kaliber av 20 mm, men 
~en del fall förekomma även tyngre pjäser, jaktflygplan på 
atapull1

), spärrballonger, propellersnärjare2) o. dyl. Häri
renom har under det andra världskriget sl<illnaden mellan ör
ogs- och han delsfartyg ytterligare utjämnats. ------Tne ral) ~e.~.sa jaktfl y gplan gå förlorade, om cle efte r ,start och seder-
för 

1 
utEort upp rh·ag icke kunna uppn å flygpl ats eller hangarfartyg 

l ancJnt'lO' .Fö · · f" ·- "1, 1· .. !d · .. ~nd L o· 1 at n a .or .,o ,a van 1ge n rac a s1g g.enom1 att no el-
\ell er utföra fa lLs.kärmshopp i n ärheten av egna fartyg. 

~Uu rcJ . . ~red propclier..>närjare av.se:s wires, .som genom utskjutnir: gs
fa rtv,.n11 'gar brin ga.s framför fl ygplan, vilka på låg höjd överElyga 

. ,en orh ]" . l 1 . ' · .som c a r vJC 'unna .snä rJ a p ropellrarna. 
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Vid bekämpning av sjöfart - vare sig den utfö::·es a . 

eller flygstridskrafter - är den strategiska fly gspanincr v SJö. 

grundläggande betydelse för målens uppsökande och stri~:~. ~\' 
tern as dirigering mot målen. Under det andra världskriget \al
denna samverkan fått särskild betydelse när det gäll t ubåtan

1ar 

verksamheL Det har därvid ofta varit nödvändigt fö r s 
1
as 

ningsflygplanen att under lång tid hålla känning med u Pa

täckta mål - särskilt vid operationer i stora valtenområJ:

t. ex. Atlanten och Medelhavet - vilket kräver flygp lan 111~ 
except ionellt lång flygtid. 

I de operationsområden under det andra världskriget, där 

flygstridskrafter kommit till användning mot sjöfar t, har denna 

huvudsakligen framförts i konvojer. Enär dessa vari t relativt 

starkt skyddade av luftvärn och ofta även av jakt, har bekämp

ningen av konvojer fåll ungefär samma karaktär som bekämp

ning av överskeppningen under ett :invasionsföretag, d. v. s. 

flygstridskrafterna ulföra större företag mot konvojerna med 

eller ulan taktisk samverkan från egna sjöstridskrafters sida. 

Liksom vid anfall mot överskeppning bör emellertid sådan 

samverkan så långt möjiigt eftersträvas. Som typiska exempel 

i detta hänseende kunna nämnas de häftiga konvojstr iderna i 

Medelhavet, vilka uppkommit i samband med den öst-västliga 

brittiska sjöfarten och den nord-sydgående tysk- italienska. 

Bekämpning av sjöfart, vilken icke ordnats enligt konvoj

systemet, d. v. s. fartygen framföras enskilt (strömtrafik), kan 

vanligen m ed fördel utföras som väpnad spaning. I de flesta 

fall representera nämligen ensamgående transport- eller han· 

delsfartyg icke större försvarskraft, än att de kunna anfallas 

av enstaka flygplan. På särskilt viktiga sjöfartsvägar kunna 
· d luft· 

dock transport- eller handelsfartyg skyddas så starkt me 

värn och i bland även jaktflygplan på katapult, att anfall 1110
: 

ensamgående fartyg kräver insats av flera flygp lan. Exemr; 

på detta kan det andra världskriget uppvisa i samband med cte 

brittiska materieltransporterna genom Norra Ishavet. i 

1-, l .. · • d f d .. l· er e il er 
)e \.ampnmg av ensamgaen e ·artyg un er mor' {öga 

dålig sikt är utomordentligt svår att utföra och i regel 
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verJ,sa111· Erfarenheterna från det andra världskriget ge vid 

banden: U.tt detta endast kan ske mot väl kända och lokalise

rade sjövagar, L :x. den tysl~a och engelska kusttrafiken i Nord

sjön, vilken ocks: under m?rker o~h i dålig sikt åsamkats för

Juster av motstandarens flyg. Exempel på mo tsatsen utgör 

Norra Ishavet under de perioder, då britterna använde ström

trafik i st~_llet för konvojer, varunder det som regel visade sig 

omöjligt for det tyska flyget att under mörker spana upp de 

brittiska transportfartygen på de där förefintliga stora vatten

områdena. 

För bekäm_pi~ing av sjöfart kommer huvudsakligen bomb-, 

torped- och mmflyg till användning - det senare huvudsak

ligen i kustfarvatten. Som en egendomlighet kan noteras, att 

icke bombförande jaktflygplan kanunit till användning i Nord

sjön för bekämpning av transport- och handelsfartyg under så

väl dager som mörker, varvid avsikten varit att genom eldgiv

ning förorsaka besättningarna förluster, vilket bör uppfattas 

som ett led i nötningskriget till sjöss, vilket inte bara rör sig 

om tonnage utan även om besättningar och deras moral. 

Bekämpning av sjöfart kan även taga formen av anfall mot 

hamnar - hamnbekämpning-samt anfall mot varv, där han

~elsfart~g nybyggas eller repareras. Hamnbekämpning, som 

ar en direkt motsvarighet till den tidigare i samband med be

k_ämpning av sjöstridskrafter omnämnda basbekämpningen har 

foreko · bl · ' 
mnut . a. 1 samband med de tyska flyganfallen mot 

Storbritannien 1940-41 samt under slaget om Tunisien 1943. 

S. \Vennerström. 
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Förluster av örlogsfartyg från krigs:: 
utbrottet t. o. m. 28. 2. 43. 

-~v stabs redaktör IC-E. Wesl eTlund. 

(Forts. frän häft. 3, sid . :207.) 

IV. övervattenstorpedfartyg 

(torpedkryssare, jagare och större torpedbåtar). 

Den osäkerhetsfaktor, som beträffande icke kända förlus ler 

varit gansl<a ringa ifråga om dc större enheterna, växer i hög 

grad, när det gäller övervattenstorpcdfarlygen. Detta beror på 

alt främst axelmakterna endast i enstaka fall angivit jagare

förlusler med namn samt att för samtliga stormakler antalet 

nytillkomna enheter under det sista året siffrorna en dast kunna 

bli mycket approximativa. 

Amerikas Förenta Stater. 

Barlon sänkt 13-15/11 42 vid Guadalcanal. Sannolik t far

tygsarlilleri. 
Benham sänkt 13-15/11 42 vid Guadalcanal. Sannolikt far

tygsartilleri. 
Blue sprängd i luften augusti 1942 i södra Slilla havet. 

Obekant orsak. 
] ''·t 

Cassin förstörd 7/12 41 i docka i Pearl Harbor. Sanno Jh 

flygbomber. 
Cushing sänkt 13-15/11 42 vid Guadalcanal. Sannolikt far

tygsartilleri. 

- - - - t r.'·ckfel . 
På sida 198, tabellens översta rncl, förekommer cH ,; 

Uttrycke t Fl ygartilleri skall givetvis vara Fartygsartilleri. 
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D
0

,,.11es förstörd 7/12 41 i docka i Pearl Har bor. Sannolikt 

. ·dbomber. . 
J] ~., Duncan 11/10 42 VId Salomonöarna. 

Edsall sänkt i Javasjön mars 1942. 
Obekant orsak.( 
Sannolikt fartygsar-

tiJICl'l. .. - . . 
}lanunan sankt b-6/6 v1d 1VIIdway. Uhåtstorped. 

de Haven sänkt 29/1-4/2 43 vid Rennelön. Sannolikt far-

tvgsartilleri. .. . . 
· Ingraham sankt augusl1 1942 i Atlanten. Kollision. 

}leuben James sänkt 31/10 41 vid Island. Uhåtstorped. 

Jarvis försvunn en augusti 1942 vid Savoön. Sannolikt flyg

bomber eller -torpeder. 
Jacob Jones sänkt 28/2 42 i Atlanten. Ubåtstorped. 

Laffey sänkt 13-15/11 42 vid Guadalcanal. Sannolikt far

tygsa rtilleri. 
Meredith sänkt 8-9/8 42 vid Salomonöarna. Obekant orsak. 

i\Ionssen sänkt 13-15/11 42 vid Guadalcanal. Sannolikt far

tygsartilleri. 

O'Brien sänkt 8-9/8 42 vid Salomonöarna. Obekant orsale 

Peary sänkt 19/2 42 i Port Darwin. Flygbomher eller -tor
peder. 

Pillsbury sänkt mars 1942 i Javasjön. Sannolikt fartygs
artilleri. 

Popc sänkt 1/3 42 i Javasjön. Kryssareartillcri. 

Porter sänkt 26/10 42 nordost Guadalcanal. Flygbomher 
eller -torpeder. 

Preston sänkt 13-15/12 42 vid Guadalcanal. Sannolikt far
lygsartilleri. 

Sims sänkt 7/5 42 i KorallhaveL Flyghornher eller -torpeder. 

. ~tewart förstörd 2/3 42 i Soerahaja. Sprängd av egen he
saun111g. 

ex 1 St~ttevant sänkt april 1942 utanför Florida. Undervattens

p 081011, sannolikt ubåtstorped. 

T~uxton vrak februari 1942 vid New Foundland. Strandad. 

tv W~ll<e sänkt 13-15/11 42 vid Guadalcanal. Sannolikt far
. gsartilleri. 
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Brasilien. 

Ingen sänkt. 

Frankrike. 

L'Adroit sänkt maj 1940utanför Holland eller vid Dun. 
kerque Obekant orsale 

Albatros »Ur stridbart skick» november 1942 i Casablanc 
Farlygsartilleri. a. 

L'Audacieux 
skeppsartilleri. 
förlust. 

förlorad septem~er 1~40 vid Dakar. Slag. 
Senare bogserad llll Btzerte, sannol ikt tota\. 

Bison sänkt maj 1940 i Nordsjön. Skadad av flygbomber 
sänkt av torpeder från egna fartyg. ' 

Bourrasque sänkt juni 1940 vid Dunkerque. Sannolikt flyg . 
bomber. 

Boulonnais sänkt november 1942 i Casablanca. Fartygs
artilleri. 

Braniebas sänkt. Tid, plats och orsak obekant. 
Brestois >>ur stridbart skick>> november 1942 i Casablanca. 

Fartygsartilleri. 
' Chacal sänkt juni 1940 vid Dunkerque. Sannolikt flyg· 

bomber. 
Le Chevalier Paul sänkt 15/6 41 utanför Syrien. Fartygs-

artilleri . 
Cyclone sånkt juni 1940 i Brest. Sannolikt av egen besättning. 
Foudroyant sänkt maj-juni 1940 vid Dunkerque. Sanno-

likt flygbomber. 
Frondeur sänkt juli 1940 vid Ki·eta. Kryssareartilleri. 
Fougueux sänkt november 1942 i Casablanca. Fartygsart 
Jaguar sänkt juni 1940 vid Dunkerque. Sannolikt flyg-

bomber. · er 
lVIaille-Breze sänkt 30/4 40 i Greenock Inre exploston · 
Le Malin >>ur stridbart skick» november 1942 i Casablanca· 

Fartvgsartilleri. a 
i1ilan »ur stridbart skick» november 1942 i Casablanc · 

Fartygsartilleri. fl ,11-

L'Orage sänkt juni 1940 vid Dunkerque. Sannolild )o 

bomber. 
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La Railleuse sprängd 23/3 40 i Tanger. Inre explosioner. 
Siroco sänkt juni 1940 vid Dunkerque. Sannolikt flygbomber. 
Anl11 · Tonlon-förlusterna ej medtagna. 

Grekland. 

Vasilefs Georgios sänkt 
Hydra sänkt april 1941. 
Leon sänkt april 1941. 
Psara sänkt april 1941. 

april 1941. Sannolikt flygbomber. 
Sannolikt flygbomber. 

Sannolikt flygbomber. 
Sannolikt flygbomber. 

Holland. 

Evertsen strandad 113 42 i Sundasundet Skadad av krys

sareartilleri. 
van Galen sänkt vid Rotterdam maj 1940. Flygbomber. 
van Ghent sannolikt sänl<t februari 1942 i Javasjön. Obe-

kant orsak. 
Piet Hein sänkt 19-20/2 42 i Lombok Strait. Fartygsartilleri. 
Kortenaer sänkt 27/2 42 i J avasjön. Fartygstorped. 
Isaac Sweers sänkt november 1942 utanför Nord-Afrika. 

Obekant or sak. 
Witte de With sprängd 2/3 42 i Soerabaja. Av egen besätt

ning efter artilleriskador i Javasjön. 

Italien. 

Giovanni Acerbi sannolikt sänkt. Tid, plats och orsak 
obekant. 

Alcione sänkt 1941. Fartygsartilleri. 
Vittorio Alfieri sänkt 28-29/3 41 vid Cap Matapan. Jagare-

artilleri. 

Ariel sänkt 1941. Fartygsartilleri. 
Artigliere sänkt 12/10 40 sydost Sicilien. Kryssareartilleri. 
Cesare Battisti sannolikt sänkt. Tid, plats och orsak obekant. 
Giosue Carducci sänkt 28-29/3 41 vid Cap Matapan. Far-

tysartilleri. 

Curtatone sänkt 1941. Ubåtstorped. 
Esero sänkt 27/6 40 i Medelhavet. Kryssareartilleri. 
Euro sannolikt sänkt. Tid, plats och orsak obekant. 
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Nieola Fabrizi sänkt 1941. Obekant orsale 
Vincenzo Gioberti sänkt 28-29/3 41 vid Cap l\Iatapan. J 

gareartilleri. a-

Leone sänkt 1/4 42 i Röda havet. Sannolikt flyglorpcdcr. 
Maeslrale sänkt 28-29/3 41 vid Cap Malapan. Jagarearliller" 
Danielc Manin sänkt 3/4 41 utanför Massaua. Sanno]i]:; 

flyg torpeder. 
Alv i se da Mosto sänkt 1/12 41 i Medelhavet. Kryssareani llcri 
Nembo sannolikt sänkt. Tid, plats och orsak ohekant. · 
Francesco Nullo sänkl 21/10 40 i Röda havet. Jagareart iller· 

l. 

Vincenzo Orsini sannolikt sänkt. Tid, plats och orsak obe-
kant. 

Ostro sannoliKt sänkt. Tid, plats och orsak obekant. 
Paleslro sänkt 22/9 40 i Adriatiska havet. Ubålslorpecl. 
Pantera sänkt april 1941 ulanför Saudi-Arabien. Av egen 

besättning. 
Nazario Sauro sänkt 3/4 41 utanför Massaua. Sannol ikt 

flygtorp eder. 
Luca Tarigo sänkt 15/4 41 i Siciliensundet. Obekan t orsak 

, Tigre sänkt april 1941 ulanför Saudi-Arabien. Av egen 
besällning. 

Vega sänkt 10/1 41 vid Panlellaria. Kryssarearlillcri. 
Giovanni da Verazzano sänkt 21/5 41 vid· Kreta. Kryssare

artilleri. 
Zeiiire sänkt 9/7 40 vid Cap Sparlivento. Farlygsar lilleri. 
Nicolo Zeno sannolikt sänkt. Tid, plats och orsak obekant. 

Japan . 

Takanami sänkt 30/11-1/12 42 vid Guadalcanal. Sannolild 
f arlygsarlilleri. 

Norge. 

Aeger sänkt april 1940 i Slavanger. Sannolikt fl ygbomber. 

Balh sänkt. Tid, plats och orsak obekant. 
1 

Gann strandad april1940 i Sognefjord. Artilleri , brinnanc e 
på land. 

·· ttning· Tor sänkt april 1940 vid Fredrikslad. Av egen hesa 
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Polen. 

Grol11 sänkt 3/5 40 utanför Narvile Flygtorpeder eller 

.bomber. .. . . 
J{uj a,Yiak Jsankt JUl11 1942 1 Medelhavet. Obekant orsak. 
Wieher sänkt 4/9 41 i Gdynia. Artilleri och/eller flygbomber. 

Ex franska Ouragan sannolikt sänkt juni 1940 vid Dun-
J;trerque. Sannolikt flygbomber. 

Sovjetunionen. 

1 av typ Gor·di sänkt 15/12 49 i Åbo skärgård. Kustartilleri. 
Lenin sänkt juli 1941 i Libau. Orsak obekant. 
Karl l\Iarx sänkt i Reval augusti 1941. Sannolikt flygbomber. 
Moskva sänkt juni 1941 i Svarta havet. .Mina. 
Därj ämte ha enligt olika källor följande uppgivits sänkta, 

tid, plats och orsak dock obekanta: 
torpedkryssarna Kronstadt, Minsk och Murmansk, 
jagarna Serdity och Smely (Liepny-lyp), 
jagarna Gnievni, Gordi (n:r 1), Gm·di (n:r 2), Gremjastsji, 

Grosovoj, Smjetlivi och Steregusjtsji (Gordi-typ), 
jagarna Artem, Engels, Kalinin, Kujbysjev, Jakob Sverdlov, 

l'ritsky och Volodarskij (äldre typer), 
jagaren Svobodny (Bespokoini-typ, Svarta havet), 
jagarna Besjumsy, Bestrasjny och Bystry (Bditelny-typ, 

Svarta havet). 

torpedbåten Tutsja (Burja-typ). 

Slorbritannien. 

Acasta sänkt 8/6 40 ulanför Narvik. Fartygsarlilleri. 
f Acl1ates sänkt december 1942 i Norra Ishavet. Sannolikt 
artygsartilleri. 

Acheron sänkt i slutet av 1940. Plats och orsak obekant. 
A~ridi sänkt 3/5 40 utanför Namsos. Flygbomber. 
Airdale sänkt i mitten av 1942 i Medelhavet. Obekant orsak. 
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Ardent sänkt 8/6 40 utanför Narvile FartygsarLilleri. 
Basilisk sänkt 116 40 vid Dunkerque. Sannolikt Ilygb

0111 
Bedou in sänkt i mitten av 1942 i Medelhavet. Obekant ber. 

orsak 
av 1942. Plats och orsak obel· · Belmont sänkt i början 

Berkeley sänkt augusti . . ''lil l 
1942 vrd Dreppe. Sannolikt f·J · 

bomber. 
Blanche sänkt 13/11 39 i Nordsjön. Mina. 

' 'o J tJ-

Blean sänkt i slutet av 1942. Plats och orsak obekan t 
Brazen sänkt 21/7 40. P latsen obekant. Under bogserina 

tJ> 
skadad av flygbomb. 

Broadwater sänkt oktober 1941 i norra Atlanten. Ubåts
torped. 

Broke sänkt november 1942 vid Nord-Afri ka. Obekant 
orsak. 

Campbeltown sänkt 28/3 42 i St. Nazaire. Sprängning. 
Cossack sänkt i slutet av 1941 i Atlanten. Ubåtstorped. 
Dainty sänkt i början av 1941. Plats och orsak obekant. 
Daring sänkt 18/2 40, platsen obekant. Ubåtstorped. 
Defender sänkt i mitten av 1941. Plats och orsak obekant. 
Delight sänkt 29/7 40 vid Dover. Sannolikt flygbomber. 
Diamond sänkt 27/4 41 i Naupliaviken. Flybomber. 
Duchess sänkt 13/12 39 i North Channel. Kollision. 
Electra sänkt 27/2 42 J avasjön. Fartygsartilleri eller 

-torped. 
Encounter sänkt 113 42 i Javasjön. Kryssareartilleri. 
Escort sänkt juli 1940 vid Balearerna (?). Sannolik t ubåts-

torped. 
Esk sänkt 119 40 i Nordsjön. Ubåtstorped. 
Exmoor sänkt 25/2 41 i Kanalen (?). Motortorpedbåtstorped. 
Exmouth sänkt 21 /1 40 i Nordsjön. Ubåtstorped, möjligen 

mina. 
Pearless 23/7 41 i Medelhavet. 

. förut Av egen besä ttnmg, 

skadad av flygtorped. 
Firedrake sänkt. Tid, plats oc horsak obekant. 
Foresight sänkt 11-13/8 42 mellan Gibraltar och Malta. 

kant orsak. 
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. sänkt 28/6 40 i Girondes mynning. Kollision. 
f ·aser , . 

~ sy vrak, strandad 21/11 39 pa Englands ostkust. Mina. 
GJP ·worm sänkt 9/4 40 utanför Narvik. Fartygsartilleri. 
G JO\\ 
Grafton sänkt 29/5 40 vid .Dunkerque. Motortorpedbåtstorped. 

renade sänkt 29/5 40 vrd Dunkerque. Flygbomber. 
~renville sänkt 20/1 40 i Nordsjön. Ubåtstorped, möj ligen 

Jl)i n~reyhound sänkt 23/5 41 vid Kithera. F lygbomb. 
Grove sänkt i mitten av 1942 i Medelhavet. Obekant orsak. 
Gurkha (n:r l ) sänkt 10/10 40 utanför Bergen. Flygbomber. 
Gurkha (n :r 2) sänkt i början av 1942. Plats och orsak 

obekant. 
Hardy vrak, strandad 10/4 40 vid Narvik. Jagareartilleri. 
Hasty sänkt i mitten av 1942 i Medelhavet. Obekant orsak. 
Havant sänkt 1/6 40 vid Dunkerque. Flygbomber. 
Havock sänkt april 1942 utanför Tunis. Fartygsartilleri. 
Hereward sänkt 29/5 41 vid Kreta. Flygbomber. 
Heythrop sänkt i början av 1942. Plats och orsak obekant. 
Rostile sänkt augusti 1940 i Medelhavet. Mina. 
Hunter sänkt 10/4 40 vid Narvik. Jagareartilleri. 
Hyperion sänkt januari 1941 i Adriatiska havet. Ubåtstorped. 
!mogen sänkt juh 1940, platsen obekant. Kollision. 
Imperial sänkt juni 1941 vid Kreta. Av egen besättning, 

förut skadad, sannolikt av flygbomber. 
Jacka! sänkt 13/5 42 i östra Medelhavet. Av egen besättning, 

förut skadad av flygbomber. 
Jaguar sänkt i början av 1942. Plats och orsak obekant. 
Jersey sänkt juni 1941, platsen obekant. Mina. 
Juno sänk t 20-2115 41 norr Kreta. Flygbomber. 
Jupiter sänkt 27-28/2 42 i J avasjön. Sannolikt uhåtstorped . 

. Randahar sänkt 19/12 41 utanför Libyen. Av egen besätt-
ntng, förut skadad av mina. 

R:ashmir sänkt 22/5 41 vid Maleme. Flygbomber. 
R:eith sänkt 116 40 vid Dunkerque. Flygbomber. 
R:elly sänkt 22/5 41 vid Maleme. Flygbomber. 
R:ipling sänkt 12/5 42 i östra Medelhavet. Flygbomber. 
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Lively sänkt 12/5 42 i östra Medelhavet. Flyghotnbc. 
Marguree sänkt 22/10 40 i Nordsjön. Kollision. l. 

Martin sänkt november 1942 utanför Nord-Afrika. 
O be. 

kant orsak. 

Mashona sänkt 28/5 41 i Atlanten. Flygbomber. 
Matabele sänkt i början av 1942. Plats och orsak obek<u 
Mohawk sänkt 15/L! 41 i Siciliensundet Jagartorped. ll. 

Nestor sänkt 15/6 '12 i Medelhavet. Obekant orsak. 

Ottawa sänkt september 1942, sannolikt i Atlanten. Ubåts
torped. 

Partridge sänkt i slutet av 1942 eller början av 19-±3. Plats 
och orsak obekant. 

Penylan sänkt i slutet av 1942. Plats och orsak obekant. 

Quentin sänkt 2/12 42 i Siciliensundet Flygtorpeder ochleJler 

bomber. 
Sikh sänkt i mitten av 1942 utanför Tobruk. Obekant orsak. 
Somali sänkt september 1942 i Norra Ishavet. Flyg torped. 
Southwold sänkt i början av 1942. Plats och orsak obekant. 
Stanley sänkt 19/12 41 i Atlanten. Ubåtstorped. 
Stronghold sänkt 2/3 42 söder J av a. Fartygsarti lleri. 
Sturdy vrak, strandad november 1940 på Skottlands kust. 

Felnavigering. 
Thanet sänkt 26/1 42 ost Malacka. Fartygsarlilleri. 
Thracian sänkt december 1941 i Hongkong. Av egen ]Je

sättning. 
Wakeful sänkt 30/5 40 vid Dunkerque. Flygbomber. 
Valenline satt på land 15/5 40 på Hollands kust. Flyg-

bomber. Obe
Vampire sänkt i början av 1942 i Bengaliska viken. 

kant orsak. ]Je· 
vVaterhen sänkt juli 1941 i östra Medelhavet. Av egen 

sätlning, förut skadad av flygbomber. 
Venetia sänkt 19/10 40, plat.~en obekant. Mina. flyg· 
Wessex sänkt 25/5 40 utanfor franska atlantkus ten. 

bomb. 
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Veteran sänkt i slutet av 1942. P lats och orsak obekant. 

Whirlwind sänkt juli 1940, platsen obekant. Ubåtstorped. 

Whitley satt på land 20/5 40 på Hollands kust. Flygbomber. 

Wild Swan sänkt 17/6 42 i Atlanten. Flygbomber. 

Vimiera sänkt i slutet av 1942 eller början av 1943. Plats 

l orsak obekant. oc 1 

Vortigern sänkt mars 1942, platsen obekant. Motortorpeå-

båLstorped. 
Voyager sannolikt sänkt juli 1942 i Medelhavet. Obekant 

orsalL 
Wren sänkt 28/7 40, platsen obekant. Flygbomber. 

Wryneck sänkt 27/4 41 i Naupliaviken. Flybomber. 

Wrestler sänkt i mitten av 1942. Plats och orsak obekant. 
Zulu sänkt i mitlen av 1942 utanför Tobruk. Obekant orsak. 

Tyskland. 

Albatross sannolikt sänkt 9/4 40 i Oslofjorden. Fartygs-
artilleri. 

Bernd von Amim-sänkt 13/4 40 vid Narvik. Fartygsartilleri. 
Erich G'iese sänkt 13/4 40 vid Narvik. Fartygsartilleri. 

Wilhelm Heidkamp sänkt 10/4 40 vid Narvik. Fartygsar-
tilleri. 

Erich Koellner sänkt 13/4 40 vid NarvilL Fartygsartilleri. 
Hermann Kunne sänkt 13/4 40 vid Narvik. Fartygsartilleri. 
Leopard sänkt 1940. Plats och orsak obekant. 
Luchs sänkt 1940. Plats och orsak obekant. 
Hans Liidemann sänkt 13/4 40 vid Narvik. Jagaretorped. 

Leberecht Maass sänkt september 1939 i Östersjön. Obekant 
orsak. 

Diether von Roeder sänkt 1;'5/4 40 vid Narvik. Fartygs
artilleri. 

Anton Schmitt sänkt 10/4 40 vid Narvile Fartygsartilleri. 
T· 

ldskrift i S jövi.isendet. 29 
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l\Iax Schullz sänkt september 1939 i Östersjön. 
orsak. 

O bel·~ 
'<-<111 

Georg Thiclc sänk t 13/-1 40 vid :\anik. Fattygsartilleri 
Sceadler sannolikt sänkt 19-±0. Plats och orsak oiJekant. · 
Wolfgang Zenker sänkl 13/-± -±0 vid i\;arvik. FarlYgsart·1ll . • ' ?1'1. 

Beträffande torpcdkryssarc, jagare och större torpedbåtar 
är det ogorligt all med officiella eller andra något sa när säkra 
källor få fram den andel i sänkningarna i procent av to tal
an talet farlygsenhelcr, som dc olika vapnen kunna tillgodo
räkna sig, della heroende på aU ej ens n ågot så när säb·a upp
gifter om vad som byggts sedan krigsulbrollct sta till huds. 
Därjämte äro främst axelmakternas förluster allt för litet binda 
i sina enskildheter. 

Som frarngår av ovanstående fartygslistor är del likYäl ett 
synnerligen s tort antal förl uster, för vilka man ki:lnncr orsa
kerna. Här nedan ges en översikt över i vad m ån olika vapen 
bidragit till dessa Li1l namnet kända förluster. Tabellen blir 
emellertid i n~1gon mån orättvis ur sjöstridsmedlens synpunkt, 
dels emedan till n amnet okända axelförluster med slörsta säker
bet övervägande förorsakats av dessa sjöslridsmedel, dels enär 
i fallen Dunkerque och Kre ta fr amför allt torpedfartygen in
salles mera som transportfartyg än som stridsfartyg, med andra 
ord utnyttjades för annat ändamål än silt egentliga, under for
mer, som icke belingades av sjökrigels fordringar. Hii.rli ll koJU
mer t. ex. att Storbritannien numera sällan anger plats och or
sak vid tillkännagivandet av förlusterna. Då med sLikerhet de 
allra Ilesta hril li~ka jagareförlusterna inträffa i samhand 

111
ed 

konvojering, kan man utgå från aU s törre delen av vad i tabe:~. 
len anges sänkts av annan eller obekant orsak i realiLelen bo 
under rubriken farlygslorpeder. Tar man hänsyn till dessa fak-
torer, kan tabellen ha värde. 
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<bOQ ~~ :; ~~a ~~s ~§~ ~~ ~ 
::1. ~ ~ l ,_. Cf ~ g ~ ; e+ ~ ~ l ~ 

-----------------1----~----T----+----~--~~~--_:~+---~~ 
27 ,A.werik. F ör . stater ... 

Brasilien ..... .. .... . · · · ·· · 
Frankrike ... . . ... .. ...... . 

Grekland ... ··· · · ··· · ··· ·· · 
Jloiland ... ··· · · · · · · ··· ··· ·· · 
Italien .. . ·· · · ·· ... ··· ·· · ... 
Japan . .. . . . . .. ··· ... · ·· .. . 
Norge .. .. . . .. . .. · .. . ·· · .. . 
Polen .. ... . . ...... . . . .. ..... . 
Sovj etunionen .. . ..... ... . 
Storbritannien .... . .. .. 
Tyskh~nd . .. . .. . . . .. ..... . 

11 

9 

3 
13 
l 
1 
1 

11 
10 

Summa [ 60 

4 

1 
2 

16 
1 

24 

2 
7 

9 

15 

!) 

4 
15 
1 
1 
1 
2 

34 
1t 

93 

6 7 

7 5 21 
4 4 
1 2 7 
3 11 29 

1 
l 2 4 
2 1 4 
l 26 29 

31 35 101 
5 16 

56 94 243 

Den andel, olika vapen äga i dessa till namnet kända för
luster av torpedfarlyg, framgår av följande: 

Fartygsartilleri har varit orsaken i 25 o;o av fallen. 
Fartygstorpeder )) )) )) )) 10 )) )) )) 

Minor )) )) )) >> drygt 30/o av fallen. 
Sjöstridsmedel )) ) ) )) )) )) 38 )) )) )) 

Flygstridsmedel )) )) )) )) )) 23 )) )) )) 

Flygstridsmedel )) )) )) )) )) 23 )) )) )) 

Orsakerna äro andra eller obekanta ,, )) 38 )) )) )) 
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Föränderliga fel i kompassens deviation. 
(Meddelande från Sjökarteverkets instrumentkonlrollaYdelning.) 

Från fartygsbefälhavare ha tid efler annan meddelals fall 
då man iakttagit förändringar av fartygens deviation under kort 
tid efter det kompassen blivit justerad och en deviationstabell 
blivit uppgjord. En sådan förändring av deviationen kräver 
stor försiktighet av befälet och täta kontroller av deviationen på 
olika kurser. 

' Felet har vanligen tillskrivits aen halvfasta m agne tisering 
i fartyget, som upps tått under stillaliggandet före kompassjuste
ringen. 

Det har emellertid befunnits, att en del av felet kan ha sin 
källa dels i själva kompassen, dels i kompenseringsmagneterna. 

Vid prövningen av kompasserna vid kontrollstationerna ~1ar 
fastställts den fordran att kompasskålama skola vara praktiskt 
taget järnfria. Navigationsläroböckerna föreskriva beträffan~e 

l · 1 t rt stal ],ompcnseringsmagneterna att dessa sko a vara av sa 1a 
att de icke ändra sin magnetisering. 

Jämfria kompasskålar. 
. . .. . oen till-sedan år 1938 har v1d den svenska kompassprovnmo . ]·a-

lämpats en strängare metod för att fastställa om kolllpass ~ ~ 
.. . f . tt oml'rJflo larna äro av järnfri metall. Darv1d har be unmts a 
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··ärdedel av de undersökta kompasskålarna varit av järn
cJl f~6 metall och måst underkännas. 
]lall1Sal11tliga de far tygskompasser, som erhållit certifikat sedan 

, ·e t 1939 äro av så järnfri metall, att de icke torde medföra y aJ 11
. ]·er för navigeringen. Detta är däremot icke fallet med en 

ns
1
' av de kompasser, som kunna t godkännas enligt den tidigare 

de .. . d ·uämpade provnmgsmeto en. 
ll För vissa av dessa tidigare godkända men numera under
kända kompasser har man konstalerat så pass hög järn
halt att allvarliga fel kunnat uppslå. Felet har visat sig vara 
beroende av den bäring, i vilken kompasskålen varit uppställd 
under ett antal dagar. 

Det har således i flere fall befunnits att om man uppställer 
kompasskålen i olika bäringar, kan man efter ett fåtal dagar 
erhålla olika devi aLionskurvor. Dessa ha visat differenser i de
viationen på en till flere grader, beroende på den bäring, i vil
ken kompassen varit upps tälld. Felet har alltså samma karak
tär som om det varit förorsakat av halvfast magnetism i ett 
fartyg. 

Den bifogade fig. l visar ett exempel på hur en och samma 
kompass förändra t sin deviation. Kompassen har varit god
känd enligt den äldre prövningsmetoden och använts för navi
gering. Den övers ta kurvan visar deviationen, när kompassen 
stått 7 dagar i bäring 45°. (Den grova kurvan anger värdena 
vid svängning medsols, den tunnare vid svängning motsols). De 
fyra nedre kurvorna visa deviationen. sedan kompassen därefter 
stått i bäring 180° under resp. l, 3, 5 och 7 dagar. Efter 7 
dagar har devi ationen förändrats så att den skiljer sig intill 
2-4° från devia tionen i första fallet. 
. Dessa ändringar orsaka således fel, som medföra uppenbar 

l'lsk för navigeringen. Förklaringen har visat sig vara följande. 
~är kompassen slår i en viss bäring, inducera magnetnålarna 
en halvfast magnetism i kompasskålens järn. De alstrade po
~:rna i skålen ge en deviation av samma art som om de vore 
b7~.agda. i fartyget. När k~mp~ssen ~edan stått i en ~m:an 

ttng, mduceras nya poler 1 skalen, v1lka ge en ny devmtwn 
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av samma art som om fartyget förändrat sin magne tiska l· 
raktär. I själva verket är det endast skålen, som förändra t '~ -

. l l J ·t.. Sll) magnet1 s <a <ara < ar. 

t;.S" 
7d. 

"r--.... /80 
!d. 

• !80 
.3d. 

D 

.......... 

........... 

~ 
~ 

/80 
, Sd -~ 
~ 

o 

~ 

t--- ' 

"" ~ 
i'--
"'---

/80 
7d "" 

l 

""'-" 
---...~--

........... 

--......... 

!"'----

f--/ 
~ 

-

~ 
/ -

~ / 
~ i'... 

/ 
v 

"" ---v/ v ~ 

~ v 
v 

~ 
...........__ 

/ ,./ 
y-~ -........ 

v/ v 
~ v v --i'.... 

/ ~ r--.. ' 
V/. 

""' [7/ .-
[7 

Fig. 1. 

·· · b ·uk på Numera äro de allra Ilesta kompasskålar som aro 1 1 

1 
. 

. 1.1 feJi{äl 01 
handelsfartyg prövade enligt den nya m etoden. Dy ' m .. nu 

· ·· l · d 1" • L l l · som an torde endast kunna Jore wmma 1 et a a wmpasse1, 

icke erhå llit nytt certifikat efter 1938 års utgång. 
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Permanen/a kompenseringsmagneler. 

ven andra felkällan ger som nämnt likaledes en förandedig 
. 1·011 av samma art som den, som framkallas av h alvfast 

de'~~:tism i fartyget. Denna felkälla, nämligen allt för mjukt 

JJl~t' i lwmpenseringsmagneterna, är ännu icke undanröjd. 
sta Det har under de senaste åren framgå tt, att e tt tämligen 

orl antal undersökta kompenseringsmagneter från far tyg visat 
5 ~., kunna delv is förlora sin magnetisering, när de salts in i nak

~e;hus . i\led anledning härav har en varning tidigare utsänts 

mot att förvara nymagnetiserade kompenseringsmagneter m ed 

mo tsa tta poler mot varandra och därifrån direkt insätta dem i 

nakterhus. Sedan dess har ett fall rapportera ts, då en justerare 

iakllagi t alt ett fartygs deviation ändrade sig efter kompass

justerii1gen, men blev konstant sedan kompenseringsmagneter 
av bä ttre stål blivit insalta. 

På begäran av justerare ha de vanliga i handeln förekom

mande magnetstålen för kompenseringsmagneter undersökts. 

lnon1landet förekomma för detta ändamål så vitt det är bekant 

två olika stålsorter, ett wolframhaltigt stål samt ett kromstål 

med hög kobolthalt (35 °/o). Koboltstålet har visat sig fylla 
Yarje rimligt krav, och dess användning till kompenserings

magneter synes vara fullt betryggande. Däremot är dess pris 
rela tivt högt. 

Det förra har däremot icke visat sig vara fallet med wol
framstålet Dessa magne ter ha befunnits förlora 20-30 °/o av 

sin magnetisering, när de placeras i dc fält som förekomma i 

nakterhus, där flere m agneter ligga bredvid varandra. Det.ta 

stål kan därför icke rekommenderas för ändamålet. Dessvärre 

torde emellertid ett stort antal kompasser vara kompenserade 
lned dylika magneter. 

h' Sjökarteverket har icke skyldighet alt övervaka iiessa för
~llanden, men sedan de kommiL i dagen ha vissa undersök

~tngar gjorts för att klarlägga inverkan på deviationen av en 
on

1Pass som kompenserals med dylika magneter. 

1\eJ Ett flertal försöksserier hava utför ts med dels wolframstål- , 
s andra äldre magneter. Det har befunnits a lt en föränder-
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lig deviation uppslå r. Särskilt oregelbunden blir dclll 1a 11 .. mae:nelcrna j)lacerals m er eller m indre osvmmetriskt C'"c at v • ' ,, ll1p l 
vis på ena sidan om kompassen, men även vid fullt sy111111e .e-

l 
. l o l l , . . l l I sk p acenng 1ava te -\Unnat pav1sas. 

Fig. 2 visar några typiska fa1l av sådan devialionsänctr· 
och dess förlopp med tiden. I samtliga undersökta fall ;ng 
deviationen blivit konstant efter l dygns förlopp, och i re:ar 
har förändringen upphört redan efter några få timmar, \' arer~::. 

f)ev/'alions
J'ndring 
6r4der 

DEV!ATIONENS AJI/JI?ING Pi f IJ YGN 

Wolframstål f 

i<~! +'- -i----+1-+--+1----ll----ll IB .n; M /fOOO, 48 crn avstånd) . l l" 18 ~ " 5 5 " " t 1 ( " s·: " 70 , J 
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If ) 

o G Ii. 18 J?lf limmor 

Obeha!lt stålsorl (Wolfram?J 

Wolfram stål, osymm. placerifl!J 

16d?if \ l \ t l o 6 1l! !. 

Fig. 2. 

felet blivil konslanl. Fig. 2 visar devialionsändringcn, som or
sakats i tre olika fall av kompenseringsmagneter, placerade på 
olika avstånd från kompassen, och på clt inbördes avs tånd aY 

3--1 cm. 
Effekten av en permanent magnet blir en B-koefficient. 

vars storlek beror av magnetens styrka och avstånd från lzo!11~ 
passen. Flere olika B-koefficienter ha undersökts; de anges 

1 

figurens högra del tillika med magneternas molsvarande sair 
manlagda ;11oment och avs tånd. 1\ian finner alt en B-Mef 

1

-. 11ar· 
cient av 27° kunnat avtaga med över 3° redan efter 6 1!11
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1 fig. 3 slulligen anges några prov på sålunda als trad 
devia tion samt dess förändring under l dygn på grund av ~. 
mjukt s tål (de två vänstra figurerna). Till höger visas lör J. ä:or 

d o l l .. l o dl ll-förelse hur en kurva als trad me sta av 1og 1ar 1et för})] · . 
oförändrad. Efter ett dygns förlopp har felet även här i san1 :~ 
liga fall visat sig förbli konstant. Kurvorna i fig . 3 torde kunna 
belraktas som typiska för felets storlek. 

De undre kurvorna i vardera av de två vänstra fi gurerna 
ange hur deviationen förändrar sig i clt fartyg, vars deviation 
fu llständigt utkompenserals med dylika magneter; d. Y. s. en nv 
B-koefficient av 2--3° kan uppslå efter mindre än l dygn, 01{1 

magneterna placerats så nära varandra som 3-4 cm i nakter
huset. 

Om t ill detta fel lägges även det förut nämnda felet på 
grund av järnhaltig metall i skålen, så finner man av dc här 
meddelade kurvorna, att i ogynnasmmaste fall en deyia li ons
ändring av 6° kunnat upps tå. Denna ändring skulle man ulan 
tvivel hava tolkat som följden av en halvpermanent magnetism 
i fartygskroppen. 

, Det har v isat sig alt åen sist behandlade felkällan kan !äl-
tare undanröjas än den först nämnda. 

Efter undersökningar om lämpligas te magnetstål ha r ASEA 
i Västerås i samarbete med instrument}fonlrollanlelningen 

• o "l d 1 ·· s v n t i 11 framställt en k01npensenngsmagnet, som sava m e 1an._. . 
sin beständighet som till sitt låga pris torde överträfia t idigare 
använda k, mpenseringsmagneler. . ·r o b ·to .·· - a. yitmetall Kompensermgsmagneterna 1 raga es a av 101 v . . 
med en fyllning av järn, i ändarna ytterst hårt almn1n1um
nickelstål samt i milten mjukjärn, För att h ålla järndelailla 
tält tillsammans är en fjäderbricka insatt i rörels ena ~ndai 
Röret skall vara valtentätt tillslutet för alt förhindra ros tning 

~~~ ~ 
Åtgärder äro vidtagna för att justerare skola kunna ]Jes ]·W 

·1 l f... ··1· · Due' m agneterna genom kompassfabn (anter oc 1 . orsa .1 a1 e. . t . td ·utene• 
beställningar motlager dock ASEA (ASEA, Magne oJ . n 

.. ]· L 5111 e 
Västerås) i s törre partier. Som normaltyp har man tan' " 
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seringsmagnet av :20 cm längd och 9 mm yllre diame ter 
. ~~ ' o . • •• J,o d clt magne l1sk L moment av 4,000-5,000 enheter. Aven 
·h iJlC . o • • • nc ·e moment kunna erhallas av samma d1menstoner. Ya rJ e 
ra"'al 

' ; nelhylsa är märkt ASEA. 
Il

19
" Det ]can i della sammanhang nämnas alt för de lta magnet 

' } är koercitivkraflen, d. v. s. stålets förmåga all motslå av-
sta ' ' f L .. -o o l d a-"'netiscranae 1i:ra er, oYer o en 1eter, n1e an nwtsvarande 
l! l<" .. d .. l l 2 al for de nu anvan a magneterna ar me an 00 och GO, van-
[, d .. d Jiden närmare el senare var el. 
" Det torde bestämt kunna rekommenderas alt vid nyanskaff

ning .av kompensermgsmagneler använda delta material. Häri 
aenom torde så småningom en tämligen betydelsefull anledning 
~iii osäkerhet vid nayigeringen kunna undanröjas. Företagna 
mätningar h ava visat, a lt ifrågavarande material icke röner på
risbar inverkan av de m agnetfält, som förekomma i nakter
husen. 

Det torde kunna tillrådas aU i fartyg, som visat föränderl ig 
deviation utbyta samtliga magneter mot andra av den nya mo
dellen. Att använda äldre magneter tillsammans med den nya 
modellen måste bestämt frånrådas . 

. Givetvis kan genom en övergång till den nya modellen icke 
Yarje förändring i deviationskurvorna undanröjas, då deri in
verkan alltjämt kvarstår, som beror av halvfast m agnetism i 
fartygeL En minskning i deviationskurvans för~i.nderlighet 
lorde dock i nu1nga Jall kunna förväntas . 
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