1944.
107:e årgången.
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Årsberättelse i Hygväsende.
Avgiven år 1944 av l edamoten HammaTgren.

Närmast föregående årsberältelse i flygväsende avgavs år
1938. Föreliggande årsberättelse behandlar >> Flygsttidskraftema och det pågående kriget till sjöSS >> t o m år 1942.
I denna världsomspännande kamp hal' betydelsen av sjömak t framtrält mera påtagligt än tillförne. Anledningen härtill torde närmast vara att söka i stegrade operativa (transporttekniska) krav på intimare växelverkan mellan och .samlad insats av alla försvarsgrenar. Det är numera icke blott fråga
om vad närvar on eller frånvaron av sjöstridskrafter i sjöslag
eller andra rent marina operationer betytt för krigföringen.
Dessa förhftllanden ha påverkat sjökrigets natur. Sjökriget b efinner sig i en brytningsperiod, jämförbar med den
tid, då ångan undanträngde seglen. Dess m edel ha närmare
anknutits till målen och direldare anpassats för deras omedelbar a uppn [tende.
Den utpräglade rörligheten och offensiven till lands ha
~ven berö rt sjökriget. ~1er än n ågo t annat har emellerlid luftkrigföringen ul an att rubba sjökrigföringens grundprinciper
omges lallat och utvecklat metod erna för deras tillämpning.
Sjömakt kan numera i regel icke utövas utan luftmakt.
1'idshift i S jöväsendet.

29
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Vad iir lu ftkrigförin g?
Flygstrids krafternas uppgifter äro:
l ) alt bekämpa fiendens flygstrids krafter och därm L'(l förhindra deras insättande mot Jant-, sjö- och flygstri d skra r~e .
1
med sådan kraft, alt dessa - helt eller delvis - förlora sin
verknings förmåga, eller mot hemorten i syfte att påv erka lwfoll;..ningens motstånds vilja, krigspoten tialen och
2) att tillsamma ns med sjöstridsk rafterna l rygg ::t eg na
och försvåra fiendens sjöförbind elser;
3) att tillsamma ns med sjö- och/eller lantslricls kr aflrrna
förhindra invasion över kust eller landgräns och invasion luftledes.
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Fly gtaktik omfattar:
a) de åtgärder och rörelser , som flygslricb kraflerna vid,, eller ulföra i luften under operation erna, d v s flygstrid staoa
.
.
o
. ~s förfb·ttnin a till och verksamh et nd operatwn
smakra ftel 11 "
"
o
Je t ; samt
b) :'il gärder för förläggnin g och försntr inom baserna.
Kor t uttryckt: strategin ligg er på jorden, taktik en i luften
(och in om baserna).
Den flygspanin g m m, som verkställe s för sjöstridsk raftern a, är grundad p~t sjöstrateg iens krav (sjöstratcg isk spaning åt flottan) men utföres enligt flygtaktik ens lagar.

Flygstridsb:rafterna lösa sina uppgifter:
l) genom jaktförsva r av stridskraf ter och hemor t, Yarvid jaktförba nd möta fienden i luften i närheten av viss a försvarsförem ål (med biträde av luftvärnet ) eller uppsök a fie nden i luften över fientligt område; .samt
genom flygbasb ekämpnin g, varvid bomb- och jakt fö rhand
uppsöka fienden i hans baser;
2) genom torped-, bomb- och minfällnin g samt a l lack
mot örlogs-, transport- och handclsfa rytg till sjöss eller i h tnm
ävensom genom spaning, eldledning och dimbildni ng;
3) genom anfall med bomb- och jaktförba nd eller a i' .t ck
mot trupper och förbindels er samt transportf lygplan äYcn.,nm
genom spaning m m.

Flygstmte gi omfattar b es tämmand e av dc mål (anf.tl hm å l och spaningsm ål) mot vilka flygstrids krafterna sk ola op~·
rera (anfalla och spana) ävensom dc åtgärder och rörelse r,
vilka vidtagas eller utföras för flygstrids krafternas fördelning ,
grupperin g, basering och underhåll stjänst i och för o pr1"<1tioner mot dessa m ål.

Enklast kunna flygvapne ts uppgifter indelas i två huvudgru pper, nämligen

flygvapn ets operotiut sjaluständ iga uppgift:r, vilk~.s lösande icke direkt utan endast i en viebre sln::rteglsk hemarkelse beröra öniga försvarsg renar; samt
flygva pnets somverl.:ande uppgifter, vilkas lösande direkt
berör övrina försvar sgrenars verksamh et.
Gräns~n mellan cles.sa båda grupper av uppgifter är icke
alltid ld ar.
~'ler eller mindre i direkt anslutning till den rena luftkrigföring en medverka r flyget i sjö- och lantkrigfö ringen vid
såväl anfall som försvar .
Olika uppfattni ngar råda, om det existerar ett s~iih:~.hiJ~
di gt luftkrig över h avet eller om flyget d~ir arbe tar 1 SJOkngets tjänst.
Enligt sistni1mnd a uppfallnin g föres sjökrig numera på,
Und er och ovan vattnet; h err::tväldc t i luften är en del av hcrra-
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Sjöl.:rigets allmä nn a l.:aral.'li.ir.
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Den till sjöss underlägsne har genom flyget likaledes L' l ·
.. 'l'1g l1e ler a tt b estrida h erraväldet till SJ·Öss och ... l. l t
nya mOJ
l'Pt-..
sp ekt åt sin kust samt vidgad oper ation sfrihet (tack vare fly .. _
sp_aningen är det lätta r e att fa k ontakt och hibelu't lla de.nJ.
... _,
I znnanlwv kunn a alla vapen i molsa ts till å oceanerna lJri 11 ~d~
Aven h :ir J-. 1
till effektiv och koncentrerad a nvändninu
emellertid avståndsfakto rn spela in t ex beträffande landb ase rat jaktflygs medverkan (Kr e ta). I innanhavskri!! en lio·o·,..r
:"-\t')\..
d en anfallandes. störs ta fördel i möjligheten a lt systematis kt
och m ed kraft sätta in tk ampen mot ku ster och territori er luftledes, särskilt o m anfallen ],;.unna s tödj as av jakt. :'lien iiven
elen försvarande kanske h a r liknande möjlighe ter över ~to ra
delar av krigsskådeplat sen , vilket skärper lufts tridsfaktorns
betydelse i innanhavskrig. I de trå nga haven framsta r )who vet av den intimaste samverkan flotta- flyg ; för fiollans del
ligger b chO\·et i fl yg som kan bestrida h erraYälclet i luften och
för flyg els del i en flotta så beskaffad, a tt fienden tvi ngas insä tta för flyg e t lönande anfallsmål. I elen strategis~,;.a defe nsiven kunna frukterna av utvec klingen skördas rikligast tack
vare att flyget givi t den underläg sna flottan vidgade m öjli gheter till taktisk offensiv. Maximum av slag- och motsta nd5 kraf t erfordras., där hotet är som störst el v s i inna nh avens
brännpunkter (s trategisk a förträngningar ).
Vid flera tillfällen ha flottor ulan k a lastrofala följd er rö rt
sig inom områden, där fientlig överlägsenhel i luften ·,a rit
för 'h and en . Det förtjänar i de tta sammanhang påpek as hurusom Home Flee t och RAF lika lite t kunnat hindra de tysk a
slagfartygens forcering i Engelska Kanalen, som den ilalicnska flott an och det tysk-it alienska fl yget förmåll h ell. tö rvägra britterna passage genom Sicilienk a nal en .
Flyget h ar ytterligare lös t upp fjärrblockaden och knm mit opera tion er på de y ttre linjerna att framstå som för dela ktiga , när oms tändigh e terna dä rmed förena möjligheter till
ostörd produktion, el v s i betryggande grad unelandragen ho l
frå n luf ten. Är begreppe t fjärrblockad jämförbart ur sjö- n" h
flygstrategisk synpunkt ? FJoltorna blockera från sina hnscr,
(.

(J.

<.J

\~._n

där flyg et nu når dem. Men kan fl yget n ås i sina baser?
Kan en nation blockeras utan flyg? Vilken effekt har flygblockaelen? Det är ännu för tidi gt att slutgiltigt besvara dessn
frågor.
I kampen om d ~t geo grafiska utg ångsläget har framfTvttningen av flygbas er visat sig om. möjligt ännu viktigare än av
örlogsbaser. Flyge t har skärpt denna kamp men även bidracrit till att möjliggöra d ess lyckliga genomförande i ett helt
o
annat tempo och i större omfa ttning än tidigare. Flyget har
ställt frågan om. preventivockup ationer (i första hand av
mindre öar och andra lokalt begränsade »Språngbrädor ») på
dess. sp ets.
I fråga om betvingels emetoder och val av dessa har för .sörjn ingskriget genom flygutveckling en trätt i förgrunden. Särskilt gäller detta h emortskriget, som dock ännu i intet ifall
-enbart visat s ig krigsavgörand e; dess betydelse ligger mindre
i terror än i förstörelse av produktionsce ntra, hamnar och
k ommunikation svägar till komplettering av sjöhandelskrig et,
där flyget numera även ak tivt deltager. Flygets kamp mot
kuster och territmier har givit större skärpa åt försörjningskriget och en naturlig arbetsfördelnin g i stort mellan sjö- och
fl ygstridskrafter däri. Artilleriförbere delse från sjön vid anfall mot kus t kompletteras alltmer från luften ; flyget har gjort
det möjligt att bättre fullfölja elensamma än över land.
Flyget har bidragit till att skapa större varialionsmöjl igh eter för utförande av invasion . Luftinvasionen lbör särskilt
uppmärksamm as mot vids träckta territorier med gles b efolkning. Rörlighetens seger över alla former av permanenta försvarslinjer gör att e tt »kringgående » i vertikalled av dessa genom luftlanclsättiTing samtidigt på m å nga punkter inne i lan det skapa t nya problem för armen och förvandlat lantluiget
till en kamp om ytor i stället för om fronter. Vid sådant förh ållande ökas sjös.triclskrafternas roll i kustförsvare t. Rörlighet i anfallet bör mötas m ed rörlighet i försvaret (såväl i lufte n
som vid och uta nför kus ten).
Den teknisk a utvecklingen ansågs tidigare ha så försv å-
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rat större truppöverskeppningar, att dylika bleve osannolik a.
.
över ett icke behärskat hav. AnnL'"l' 11\1)<;
mot fientlig kust
•
tyngre utrustnmg och längre uppmarschtid gjorde del i var ·e
f~ll angeläget att r~dan till s jöss avvärja dyli,ka företag.
forsvarande flotta f1ck därvid god hjälp av flyg et, som illwrkade särskilt hämmande på utförandet av expeditioner ' Jn11l(_
1
~a till tid och rum (långsamma och stela rörelser ) och son1
Icke kunde ske överraskande (under en natt). Visserligen ha r
armen blivit rörligare, men samtridigt ha sjötransporterna, d:\.
det gäller kortare sträckor, blivit m indre omfattande gc•no m
att personal och lättare materiel kunna i viss utslräcknin"
flygtransporteras, medan huvudkrafterna och den tyngre ma-"
t erielen alltjämt går sjöledes. Invasion över have t i m odtrn
gestalt b ygger taktiskt sett p å en h elt ny landstigningsll'knik
och denna i sin tur p å långt differentierad översk eppningsmateriel som utan omlastning, tämligen oberoende av k ustens
besk affenhet och tillgång på urlastningshamnar, medger direkt landsältande av anfallstrupperna utan förbereda nde ntcl kämpning av motståndarens väpnade styrkor. Vid ~wr tn re
transporl,<ägar har den rinvaderand c visat sig n eutrali sera sjiih enaväldet genom luftherravälde och överraskning . Med l'ör
den invaderande jakt för invasionsstyrkans försvar vid >ch
efter landstigning, måste ett avvärjande till sjöss fortfaran de
a n ses högeligen efters trävansvärt, allra h elst om h erraviilclr i
luften lättare k an ernås av den anfallande över lands tigni ngsplatsen än över hela den väg och under hela den tid transporterna befinna sig till sjöss. Sannolikt måste även den fö rsvarand e splittra sitt flyg för att möta invasionsfark os.Ler och
samtidiga luftlandsättningar (kombinerade sjö- och flyg l r:msporter).
I lika grad kunna härvidlag styrkeförhålland ena i Jufle n
cch p å sjön och nötningskrigets resultat i båda f allen spel:t in.
Har flyget större förmåga än flottan att hålla sig "in-h eing " ?
För flygets del torde detta lättare kunna ske i defensiven iin
i offensiven, att döma av luftkampen om Storbrilannien hiislcn
1940. Ett tyngre flygvap en skulle m a o p g a dess u lnYll-

in

·ande fö r offensiva uppgifter vara sv[ua re att hålla in takt än

~tt lä ttare. Det är en öppen fråga om icke den i luften un-

derlägsn e - vars flyg ju i denna silnation m ås te bli -ett pri111är t anfallsm ål för den i luften överlägsne - n ö tes. fortare
än den till .s jöss underlägsne. Just i de tla all flyget i kraft
av sina m ånga uppgifter i riksförsvar e t så att säga m ås te vara alleslädes närvarande ligger en fara för a tt det ick e si:ik erl
kan u ppträ da på den avgörand e punkten i det avgörande
öcronblicket. Oavsett .s tyrkeförhållandena i luften utgör dock
a~ltid en obesegrad flotta , även om den r educerats , ett hinder
för invasion över havet. Klart är alt elt oslaget flyg får samma betydelse, om flottan slagits ut, som vice versa.
Den till sjöss underlägsne (Tyskland) var i början överlägsen i luften och gicJ\: i kraft härav till offensiven - basframsk jutning samtidigt med kontrabiockad, en tredimens io nell kamp (strategisk omfattning i vertikalplanet), som det
gällt att på bästa sätt samordna. Tyngdpunk len i nötning skri get mot elen engelska flottan h ar legat på det tyska flyg ·
vapn et, m edan de tyska ubåtarn a i första hand insatts mot
h an dels sjö.farten. P gr a allehanda uppgifter h a r det t yska
flyget emellertid ri cke räckt till överallt - det engelska ännu
mindre - och n ågot knockoutslag m ot den brittiska flatla n
h ar icke för sökts eller kunnat utföras från luften. Det lyck ades icke för tysk hillmakt att slå ut brittisk sjömakt Is tället
h a tysk arna alllmer fått förlita sig på sjömakt (ubåtarna) för
att värja sig mot det förlamande tryck et från dc allierades
växande luftmakt.
I luftslaget om England (hös len 1940), b etraktat såsom
förspel till eventuell rinvasion, gick den engels.lw fJollan praktiskt taget helt fri från anfall , de t engelska jaktflyge t blev
illa åtgånget, även om det höll s tånd, och det engelska anfallsfl yge t kund e undandraga sig e l t avgörande. Jäm.sides med
hemortsbekämpningen satte tysk arna in motblockaden , allt i
avsikt a tt luckra upp försvarar ens motståndskraft och skapa
föruts ättningar för en invas.ion. Här ses således elt samtidigt
till gripande av olika anfallsformer fr ån tysk sida, lå t vara aH
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det stannade vid för'bereLlelser. Vad som fattades i den na pr~
parering var en tysk floLta, som had e tvingat d en b ri tll-,k-1
att exponera sig.
Under den period , årsberättelsen omfattar, har ell ;,[o rt
antal truppöverskeppnin gar verkställts. Dessa redovisas i r n
särskild sanunanställnin::t~ (bil A 2) m ed un oer iva nd e av 1• 1 l··lll de sjö- och luftkrigsläge för att klarlägga sambandet de m <'lll('l.
lan. Företagen ha kunnat genomföras tämligen obehindra t
... :
även då de gått över omstritt hav. Be träffande landsti ~ani 11 ~l
11
p å fientlig kus t bör b cmärkas, a lt försvaret h ittill s :::,"'enom n-·tl'tl
dc varit mind ervärdigt.
I bil A 3 ges en del exempel på luftlands.ättnin gar och
flygtransporter för att belysa utvecklingen a v dylik a för<· ta g
Dch andra härmed förknipp ade förhåll:mden.
< \

t"'~

~

Luftlandsättning och lufttransporter.
Luftlandsättning utföres a ntingen med fallskärm elle r
också genoJ;U landning m ed transportflygplan (mot ord ri vn a eller glidflygplan) i opera tivt syfte; förutom att ås tadk om ma
Dmfattning från luften kan härigenom överraskning ,· i m ta ~,
försvaret lamslås (sp littras.) och unde rhållstjänsten sä kers täll as.
Trupper, so m o rganiserats eller utbildats särskilt för luf tlandsä ttning och därmed sammanhängande verksamh e t, be nämnas lufttrupper och indelas m ed hänsyn tillla ndsältni nge n
'i fallsJdirmstrupp er och j'lyglandningstmpp er (till ski ll na d
från j'lygtransp orterade trupper, varmed fö rstås n orm alorga niserade flygburna förband).
Vintertid kunna isar utnyt tjas för landning ,·id 20 -! 0
.cm is tjocklek .
För landning på vatten erfordrar motorflygplan c: a 2 Hl
vattendjup. Aven glidflygplan kunna landa på vatten , ,-are fter de i regel framclriyas med utombordsmotor.
Flyglandningstrup perna lands.ä ttas vanligen fö rst sL•da n

fallsk ärms trupperna bemäktigat sig Yissa nyckelpositioner
(flygplatser). ~enom användnin g av. segelflygplan, bogs erade i stora luftslap , kunna dels trupper 1 be tydande an tal transporter as utan alt dyrbar flygmateriel i s.törrc utsträckning beh över disponeras, dels sådana landningsp latser utnyttjas , som
icke lämpa sig för motod'lygplan .
I samband med Ö·v crskeppningsföreta g har luftlandsättning kommit till utförande t ex i Norge 1940 och i Stilla Havet (Japans segertåg i början av 1942),
Det snabba tyska besittningstagande t av Oslo och Stavanger m öjliggjordes allenast genom insättandel av fallskärm.sj ägare och flygl::mclnings trupper, vilka skapade infa rtsp ortar
för y tterl igare trupp och höllo de med överraskning tagn a
flygplatserna under kontroll, en av de viktigaste f örutsä ttningarna för Norgeföretagets lyckliga genomförande. Dc i
Nordnorge hårt trängda tyska truppern a undsattes likalecles
luftvägen. Mots varande flygtransportmöjlig heter stodo icke
britterna till buds. Luftlandsättningar na i Holland och Belgien skedde huvud sakligen i taktisk an slutning till mar·koperationerna.
Erövringen av Kreta (maj 1941) är det första exemple t i
världsh istorien på luftinvasion som. s jälvständig operation vilk en till greps därför att sjövägen var s tängd.
Under kamp en om Kreta drogos dc på ön b aserade brittisk a jaktflygplanen tillb a'ka redan i förelagets inledande skedc och det vill synas som om varken hanga rfartyg eller slagsk epp insatts eller funnit s att tillg å i tillräcklig utsträckning.
Vid sådant förh ållande voro tysk a rna 1ck e sena att utny ttj a
s itt luftherravälde icke blott till utförande av luftinvasion, som
ju närmast faller under lant- och luftkrigföringens område,
utan även till a ngrepp mot de lä ttare brittisk a sjöstridskrafter, som vis.serli gcn unel er fl era dagar lyckades hindra inYasion sjöledes och sänkte e tt 60-tal landstigningsbåtar, m en sedermera under det våldsamma lufttryck et och av brist på närbelägna b aser måste rymma fället, vartill även h änsyn till a lt
bibehå ll a s tyrk ebalan sen i fö rhå ll ande till den ila l ien sk a flo t-
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tan torde ha bidragit. Denna operation visar om ick e ann a t·
svårigheten att försvara öar med underlägsna flygstridsk rafter.
Ett upprepande av Kretaföretaget på t ex Malta har icke sket t.
I och för .sig har öläget härvieHag föga betydelse. Avgörande
ur luftstrategisk ~ynpu nkt är styrkeförhållandet i luften och
sårbarheten för flyganfall.
Med flygtronsporter förstås här mera kontinuerliga transporler luftvägen av trupper eller materiel för uppladdning (evakuering) eller underhåll av redan behärskade (vänsk apliga)
områden.
För axeln ha flygtransporter varit av utslagsgivande hetydclse t ex i Libyen (nov 1941) och vid ockupationen av Tunisien, varvid det tidvis blev fråga om regelrätta »luftkonvo jer ;> .
Genom att den som har sjöherravälde tvingar motståndaren till flygtransporter hinder han dennes flygtran sportm edel
till området ifråga med därav följande konsekvenser fö r luft krigföringen i stort. I samband med ökenoperationerna i No rtl afrika överflyttade sålunda britterna bombkriget från T y.~k
land till Italien.
I opera'l:ivt avseende har en kombination av sjö- och flygtransporter visat sig gynnsam för att splittra försvaret. Tidsvinsten kan dessuiom bliva enorm.
Aven om militära skäl under krig rättfänfiga fl yg transporler i betydande utsträckning är därmed icke sag t n t t
luftfarten k ommer att slå ut sjöfarten varken i krig eller fred.
Härför saknas, ännu de tokniska och ekonomiska föru tsä ttningarna. Teoretiskt sett sammanhänger detta med flyg planens ringa transportkapacitet jämfört med fartygens. På långa
distanser kan bränsleförrådet uppgå till 45 % av flygplanels
totalvikt. Problemet luftfart contra sjöfart har särskilt diskuterats i USA, där sommaren 1942 ett förslag framlade s (tie f
s k Kaiserprogrmnmet) att avlasta det då hårt ansträngda sjögående transporttonnaget genom att konstruera jätteflygbåtnr
av typ Glenn Martin Mars (totalvikt 95 ton) för Atlanltraf1k.
Om1 miljon ton varor för fjärrtransport sjöledes kräver 100 fartyg a 10,000 ton (8,000 man) skulle för flygtransport .smnma
distnns ätgå 67,000 flygplan a 15 tons lastkapacitet (267 ,000
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Härtill kommer spörsmålet om transporlflyge_
. ts bunkDärest bränsle icke produceras i närheten av flygbaserrll1t>·
na (s torb
· rilannien ' Afrika och Australien) måste det transporteras dit över havet. Man finner då, att tran~.atla~tisk lufttrafik kommer att draga mera fartygstonnage for SJ~lva flyg··· <tens· ordnande än vad denna skulle kunna nnnska bet]anu
~a11)

·

.

o·

lastningen av sjöfarten.
I en artikel i aprilhäftet 1943 av USNIP (»The impact
of aviation on sea power») å lerfinnes följande fraktkostnads jämförelse mellan olika tr ansportmedel:
Kostnad per ton och mile i cent
Transportmedel

Gods

Flyg ··············· ·····························

20

.. .. ..... .. .. . .. . ...... ..... ........... .

1

Fartyg ·--···--···-··-·---·-···-··· · --·-·-- -····

0,1

Järn vc~g

l Passagerare
30

2-3

Aven om flygfraktkostnaderna efter hand komma att reduceras torde masstransporter alltframgent förbehållas sjöfarten medan flyg e t tager hand om brådsk ande passagerartrafik 'jämte befordran av mindre skrymmande .särskilt värdefulla

kv~1litci.svnror

och post.
Hcmclelsl,:riget.

Scdan Storbritannien beväpnat sina h andelsfar tyg och till
överväg::mde del sammanfört dem till konvojer, kund e lantflygplan 'insättas i handelskriget för alt utan varning sänka
dem.
Då Yidare efter h an d praktiskt taget alla varor b etraktades som kon traban d, kunde även neutrala fartyg destinerade
till Slorbritannien anfallas, vilket förenklade flyghandelskriget, samtidigt som de,:s verksamhetsområde Yidgades.
Trots det tyska flyget ha brittiska konvojer hda ticlen
framg ått längs Storbritanniens ostkust för att aYlasta väst-
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kus thamnarna. l-dan k an sålunda icke där tala om n ag 011
handelsomläggning från den ena kusten till den andra .
F lyget har emellertid skapa t ett riskområde för sjöfarte n
runt Storhritannien och bidragit till framflyttningen och utnyttjandet av dc tyska ubb aserna. Omfattande brittiska flygoperationer m o t dessa lära dock ick e hittills ha medför t avse tt resull a t.
En allt in Limare samverkan mellan ub och flyg h ar etablerats, där flygp lan vid sidan av egen anfallsverk samhet :•Bvisa mål för ub och leda fram dem , dymedelst möjliggörande
en mera k raftekonomi,:k (bränslebcsparande) ub åtskrigföring.
Denna växelverkan mellan ubåtar och offensivflyg har Yarit
särskilt framträdande i Europa omgivande farvallen.
I flera fall h ar det samverkand e flyg-uhkriget s.täll ts under gemensam ledning (t ex Frankrike, ~orge och i :\Iedl'lhavet med kommandocentral å Sanlinicn).
Flygets andel i tonna gesänkningarna framgår av bil A +.
~Ian finner där, att kurvan är på nedgående.
Anlcdningarn:1
härtill ku nna va-ra flera. En bidragande orsak har måhäml.1
YD.rit, att fl)~gct behövt insättas i större utsrtäckn·i ng för amlr<t
uppgifter under ifrågavarande period.
I slutet av år 1942 nådde sänkningarna sina . ab solut,t
maximivärden hittills under hela kriget (över l milj ton/mån).
Tyngdpunkten i handelskriget ligger allt påta gligare hos
ubåtarna samtidigt som den synes ha åtminstone tidYis förskju tits till från Europa avlät;snarc område. Sålunda sk edde
huvudparten av sänkningarna under dc bf1da första kvartalen
l 9-12 utanför Amerikas ostkust (67 resp 70 %) för att u nder
det tredje kvartalet nedgft till 31 %.
Även axelsjöfarten har lidit w~lra förluster genont fl yganfall. Enbart FlePt Air Ann har sänkt 500,000 ton han<ll+;·
fartyg förutom 36 krig~fartyg.
L~ka betydelsefullt som sänkningar lill sjöss är anfall mol
handelshamnar. Ett bevis h ärpå är dc allierades inten si, ,l
flyganfall mot Italien i samband med operationen mot Kordafrika. Ett annat exempel på h amnförstöringens komple tte-

ran d c betydelse i fö rsörjningskriget är at t 5 hamnstäder ligga
ri tä ten bland Tysklands 16 mest bombade s täd er.
F r ån att i krigets början varit helt oti ll räckliga, ha emellerti d de alli erades resurser i antiubåtskriget på olik a sätt utveckla ts. Tillkomsten av e tt effektivt sys tem för flygövervakning mot ub å tar utgör en ny för ubåtarnas uppträd ande hindran de faktor.
Intill 12/12 1939 utfördes 57 britti sk a flyganfall mot ubåtar (19 skadade). T o m år 1942 utförde Bomber Command
mer än l ,000 nnfall mot ub å tar och Coas tal Command 187.
För ubjakt h a förbättrade typer aY fjärrdistansplan ställts
till förfogand e.
Under 1942 ha över hälflen av dc anfall, vid vilka tyska
ub beräknas ha blivit skad ade eller förstörda, företagits av
flygplan. I samve rkan m ed radiolokalisering från land, varigen om ub inpejlas, då dc i övenatlensliige ladda upp sina
batterier, anfallas numera uh även nattetid av flygpl an efter
lysb ombfällning. En allt effektivare ubjakt tvingar ut ubåtarna från kusterna m ed härav följande mindre gripbarhet a\r
h andel sfarty gen r:i lrafikens brännpunkter.
För kustpatrullering och därvid i första hand .~ubmarin
spaning (mot minor och ub~ttar), som kräver >> kvarblivande
fönn<'lga >> över det a ktuell a området, utnyttjar USA små luftskepp, s k blimps, med en flygsträcka aY 3,200 km (h astighet
100 km/tim).
För samma ändamål användas wztogiros (hclicopters) ,
som ha myck et begränsad dicb·idd och sakna möjligheter att
angripa en sik tad ubåt. Genom alt de kunna starta och bnda
på elt hanclelsfnrtygs. däck, är det möjligt att ut sträcka spaningen efter uhCllar utanför det landbaserade flygets porte.
Såväl blimps som aulogiros äro mycket sårbara för flygangrepp och ha ve terligen icke konunit till större användning
inom områden, där luftherraväldet är bestritt.
För att jämväl kunna möta fjärrbombplan och andra
fl ygande handel sför störare erfordras jaktflygplan i konvoj-
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skyddet, vilka numera medföras å s k eskorthang arfartyg eller katapultas direkt från handelsfart ygen.
Den 4/3 19±2 meddelade brittiske flygminister n, att Fighter
Command under ett år i genomsnitt gjort 140 starter om dagen i konvojskyd det, m edan Bomber Command ägnat 40 %
av sin verksamhet å t uppgifter, som flottan begärt, sås ont an.
fall mot hamnar och varv, motorverk s täder och ack um ula lorfabriker m m.

F lygmin8ring w·.

Dessa ha visat sig vara ytterst besvärliga och svårröjbara
och förorsakat betydande skadegörels e för sjöfarten ft bada
sidor, främst 'i och utanför hamninlopp och förträng ningar.
Områ den kunna nu göras ofarbara, där tidigare renl tekniska sv ~trigheter förelegat för minering, t ex på grund av
o tillräckli ga djup (Kattegatt, Öresund) eller elit av operaliva
s käl minläggand e ubåtar eller övervattens fartyg icke kunn at nå.
I slultt av 1941 meddelade Churchill »att 30- 40 fi entliga flygplan nästan varje natt fälla minor p å sådana p latser,
där utsikterna att skada sjöfa rten äro störst. Det är elt stiindigt pågående flygminkrig både med akusliska och 111agnetiska
minor i en mängel farliga kombinatio ner. Men vi höra mycket litet talas om allt detta, emedan elen brittiska vetenskapen s
resurser, omsalla i en perfekt organisat,i on, i s tort se tt b emiistrat faran. 20,000 man och ett tusental fartyg äro 1 ständig t
h årt arbete för att Ya rje morgon befria hamnar och farleder
från de uneler natten utlagda dödsbringa nde appara terna.>>
Den 2 mars 1941 minerade tyska fpl Suezkanale n och den 7
jun i 1941 kring Cpern.
I april 1940 h örjade britterna i sin lur flygminera , serlan
himpliga fpl (bl a typ Hampden) ombyggts för ändamåle t.
Sålunda förklarades den 14 april sö dra ÖstCl·sjön mi neract
Bombkomm andot svarar för minering av följande operation so mråden: Östersjön, Öresund, Bälten, Kielkanalen och Eibc-

mynningen, norska kusten och Biscaya ; övriga farvatten sortera under kustkomma ndaL
Uneler tiden 1/1- 18/9 1942 har det brittiska bombkommandot i tyska farvatten utlagt 31 flygminerin gar, samtliga
under mörker. Britterna uppge sig uneler 1942 ha fällt 7 -10
,rån"·er fler flygminor än under 1941.
"< "Det har varit omöjligt att fastställa resultaten av fl ygminkriget, som å båda s idor betraktas såsom en avgjord succe.
Frånsett dc härav förorsakade direkta förlusterna, som torde
vara betydande. h ar följden otvivelaktig t blivit en viss desorganisering av sjötr ansportsyst emet (i första hand beträffande
kustsjöfar ten) och en häremot svarande merbelastni ng av järnvägarna. Indirekt kunna flygminerin garna därför sägas utgöra ett led i hemorlshek ämpningen.
För svepning av flygminor har man även börjat använda
flygplan, som utrus tade med magnetiska slingor, på mycket
låg höjd avpatr ull era de aktu ella områdena. Självfallet kan
h ärigenom stora ytor snabb t svepas på ett mycket kraftekonomiskt sätt. Huruvida problemet ännu är helt tekniskt löst
eller om man blotl befinner sig på experiments tadiet är icke
känt. Av vissa utländslw pressultalam len att döma skulle för··
farandet innebära vissa risker.

B. Flygets tekniska och taktiska återverkningar på sjökriget.
F lyg- och sjökrige ts sammansm ältning återspeglas i krigsfar tygsbygget, fioltornas sammansätt ning och taktiska uppt rädande.
Krigsfortyg sbygg et.

Genom SJO- och lantl~rig c ls operatiYa samordnand e med
flyget som brygga ha krigsfartyge n tagits i blixtkrigets tjänst
Dch kommit alt exponera s på ett h elt annat sätt än som tidigar e varit regel , ofta under s larkt lufttryck eller nära land.
Bärigenom ha dc k onstruktiva kraven på enheterna sk~irpts
Ti dsleT i/t i S jöväse ndct.

30
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i olika avseenden och nya fartygs typer se tt dagen utan all d~ir
för någon av redan befintliga avförts. Vid krigsutbrottet .'i \"n_rade materielen föga mot fordringarna i flygets tidevarv och
befanns dessutom kvant•i tativt otillräcklig för lösande av fiircliggande uppgifter. Särskilt påfallande var bristen p;l. fl y.,_
• 1"l
planfartyg för dc flottor, som voro hänvisade till offens iva
operationer i närheten av fientliga kuster och då i fö rs.ta hand
oceanflottorna. Vid sidan av en fortgående modernisering av
det förhållandevis otidsenliga örlogsfartygsbeståndet har l'll i
stegrat tempo jorden runt p~tgående krigsfartygsbyggnad giY it
en modernare struktur med långt gående typdifferen tiering :\t
de krigförande flottorna, som till en början decimerades lll l'll
sedermera tenderat att växa, i vissa fall långt över 19i3H a r:s
nivå. Denna torde merendels ha passerats ungefär i slu tet ay
1942 (se tablå) .
Förutom av den allmänna stegringen i vapeneffek t (ickt~
minst genom införande av radioeko) har utvecklingen pr~i ght ! ·;;
av följande faktorer:
l) ubåtskriget med dess cskortkrav;
2) blixtkrigets nya landstigningsteknik med härför crfo rderl>iga specialbyggda landstigningsfarkoster; samt
3) framför allt flyget (i det dubbla syftet att tillgo clogiira
sig dess medverkan och nedbringa konsekvenserna aY de ss
motverkan) .
Allteftersom behoven av olika fartygsslag växlat och bri~ 
terna blivit särskilt stora på något håll, h ar det blivit nii dvändigt att tidvis koncentrera krigsfartygshygget till d en ena
eller andra typen beroende på vad som för tillfället m åste hl'traktas .s om viktigast. Efter Japans inträde i kriget blev salunda slagskeppsbygget primärt för de aUieradc. Sedan shls ·
skeppsprogrammen till största delen förverkligats trädde hangarfartygsbyggena i förgrunden. På grund av stora förlu st er
av dessa sårbara fartyg måste en viss prioritet ges åt sis lnämnda byggen framför redan beställda slagskepp och kr yssare. Det befanns t o m nödvändigt att härför utnyttja vissH
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redan påbörja d e s krov , t ex av 9 st amerik anska krys.sare av
st Paulsklassen (13,000 ton ), vilka v oro direkt lämpade för
den höga fart, som ett hangarfartyg måste äga. Fö-r att möta
den tyska ubåtsk ampanjen forcerades byggandet a\' eskortfar tyg (inklusive eskorth angarfar tyg) intill dess landstignings ·
farkosterna ansågos böra givas företräde.

Hangarfartygen användes under krigets första lvå månader som antiub~ttskampanjens rörliga stödjepunkter i Nordsjön, men denna användning befanns alltför riskabel för dessa
fåtaliga och .svårskyddade enheter. Norgeföretagct, jakten efter det tyska slagskeppet Bismarck och framför allt Medelhavsoperationerna och kriget i Stilla Havet h a b evisa t hang a rfartygen s utomordentliga betydelse, men också deras svagheter,
som framk a llat tekniskn åtgärder och taktiska dispositioner
av olika slag. För ombordbasering kräves specialkonstruerade
flygpl an , som i Tegel ha sämre prestanda än motsvarande
landbaserade typer, en skillnad, som åtminstone i operativt avseende dock tenderar att u t jämn as.. Utvecklingen har meJfört en differentiering i två huvudtyper, en större (c: u 80 fpl),
snabbare offensivtyp för egentliga operationer, utrustad med
främ st bomb- och torpedflygplan , och en mindre (20- 30 fpl),
långsammare (16-20 knop) defensiv för eskort, utrustad med
i första hand jaktflygplan. För att snabbt få fram eskorthanga rfartyg, vilket varit nödviindigt med hänsyn till ubåtsfaran, omändras handelsfartyg (12,000-18,000 ton) för ändamålet.
Storlekcn aY de egentliga hangarfartygen varierar beroende på krigssådeplat s och operativ a avsikter. En avvägn ing
måste nllticl ske mellan å ena sidan a ntal et medförda bom'boch torpedflygplan för offensiv mot fienlliga sjöstridskrafteroch jaktflygplan för eskort av dc förstnämnda samt å andra
~:id an antalet jaktflygplan för skydd av egna sjöstridskrafter.
Flottornas »flygträng » har blivit alltmer omfattande och
differentierad. Begreppet flygplanfartyg innefattar sålunda
dels flygdepåfartyg (flyg transportfartyg och verkstadsfartyg
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för flygbåtar ), dels flygtendrar (verkstads- och bärg ningsrartyg för enstaka flygpl an).
Dessutom baseras flygpbn i mindre antal å slagskt·p p
(3- 4 fpl för eldledning och b evakning) och krys sure (1-(j
flygplan för taktisk spaning och dimbildning).
T ablå B l avser att ge en u ppfattning om hur flygplanbeslåndet inom dc k rigförande flotlorna förändrats 1939-lU-!2.
Härav fra mgår , att an ta let ombord medför da fl ygpl an n edgalt
{t nxelfl oltorna, m en ökat p å den allierade sidan, frånse tt llY .
byggn a dstcm1cnserna .
Flygulveckling en har ingalunda s tä llt s[(lgskeppen p a :lvskrivning men medfört ökade krav på förutom s tark a r e lnt'lYärn i första h and skyddet (motstånd.,;kra flenJ , vilket k<lllstruktivt set t framtvingat dels en omso rgsfullare avviigning
mellan däcksskydd och undervattenssk ydd vid uluylljamle av
dispenibla vikler, dels att deplaccmentcn sprungit ylt erli;!;:m~
i höjden .
Tjocka pansardäck innebära en p l a~c ring av srora Yik!cr
rela tivt högt i far tyget och en minsk ning av dess ini tials iuh:
litet. Vid underva ttensska da (vattenfyllning av vissa ru m1
k an trar ett dylikt fa rtyg lättare än ett fartyg med mer u t·
vecklad cellindcln ing, vill;: e t dess utom iir bä ttrc skyduat mo t
·
s ubmarina vapen (torpeder och minor).
Måhända hade det hr·i ttisk a ~.Jagsk cppe t Prince of ·walcs
kunnat nå Si11gapore efter slaget vid Kuanlan om en de l aY
däcksskyddet offrat s till förm [m för underva llensskydde t (flyl·
b arbet en och s tabiliteten), t ex genom alt välja n~tgot tum wre
pan~. arcHic k, som d :l kund e pla cera ts län gre ned i farty ge t.
Den tunga k ryssaren bygges num era end ast i USA och
av större format (13 ,000 ton) samt m ed bättre skyeld än den
s k vV8.shingtonkr yssaren. Som flottk ryssar e dominerar 15
cm kryssaren. En specialutveckl ing av denna är elen s k lul'l·
värn skryssaren; dessa kryssare kunna b etraktas som flyt ande
snabba lvbattcr icr, avseelda för eskort av h angarfartyg och
t yngre förband men även fö·r konvojering. I Storbrilan t,ie n
började man med alt omändra äldre lälla kryssare aY C- klas s
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för ändamål e t för alt se dermera övergå till moderna fartyg
(Didoklasscn) . USA har nybyggt en serie l vkryssare (Atlantklassen). Andra exempel äro d en itali ensk a Regaloldassen och
den svenska kryssaren Gotland.
Även särskilda luftvärnsjagar e för konvojering ha se tt dagen i Storbritannien genom omändring a v äldre jagare (vV .
typ), och genom specialb yggnad (I-runt-klassen) .
Beträffande floltjagarc synes flygulv eckling en h a medfört
avkall p å dc extremt h öga farterna till förm ån för lvar liller i
och pansarsk yeld av vitala delar (maskinområcl c och manönövcrtorn) samt splintskydel fö r tub- och kanonb ctjänin gar.
Flytbarheten till godoses genom ök ad sk o llindelning och e"
dubbelbotten .
Bepansring, som Im'btc k omma relativt högt i jagaren , erfordrar ökad bredd för s tabilitetens. bibehållande, vilket i sin
tur oförmån ligt inverk a r på farten .
EskorLfarlyg ens (korvetter, fregatter, eskortjagare) b eväpning utgöres i främsta rummel av luftvärn.
Ubåten kräver allt s tarkare luftvärn och skydd (skrovh ållfasth c t) för att i marschläge kun na upptaga strid med fpl.
Motortorpedh å lar och minsvepare, som genom liten målyta och lättmanövcrlig hct äro svårträffbara bombmål, anfalla s
numera företräde svis frfm. luften med nutomateld , vilket fra mkallat krav på splintskydd för personalen och förbättring av
fl ytbarheten.
B evakningsfarty g , t ex Vorpostenbool e, utru stas t o m
m ed fjärrluftvärn för komple ttering av lvkra ften i sådana
anfallsseklorcr , dä r lvartillerict i land ej i erforderlig grad k an
fra mskjutas.

Flottornas sammonsättnin g (taktiska indelni ng).
Enligt de t föregående ha n ya fartygstyper tillkommit utan
att dc gamla därfö r avförts. I det harmo n isk a ulbygganclct
av flottorna strävar m an a lltfort ef ter att tillföra dem alla
olik a fartyg stn)er o ch vapen. Härvidlag har em eller tid av-

-
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vägningen mellan olika fartygstyper förändrats - ab solut laget -- liksom principerna för deras sammanförande till O[ll'ralionsgrupper (stöts lyr kor). Det är främst flyg- o ch uhalskriget som förorsakat detta. Bidraga nde är äYen L'n allt nw r
genomförd arbetsfördelning mellan flyg- och sjöstrid skrafter:
de förra ha över tagit en del av dc :s enares uppgifter un der dager. Särskilt i trängre farvatten avses sjöstridskrafterna fiireträdesvis för mörkeropcrationer, med därav följand e sam mansättning i s tölgrupper. I förhållande till antalet större far tyg,
som genom sin svårcrsältlighet icke kunna riskeras anna t fö r
uppnåendet av mycket viktiga opcrationsmål, ha de lätta re !'a rtygens antal väsen lligt ökats, t ex av bevaknings- uch luftvärnsrfar tyg. Detsamma gäller hangarfartygen, slagskeppens
oumbärliga följeslagare. Dc sårbara hangarfartygen f å skYrid
av artilleriet på slagskeppen, vilka i sin tur ges flygsky dd aY
hangm·farlygen.
Samtidigt som torpedflyget framtYingat ytterligare beYak ning av en sjöstyrka, har det frigjort jagare för beYak ning,
lveskort och n a l tstriclsuppgifter.

Exempel på opemtionsgmpper.
F l o t t a

Slagskepp

l Hangarfartyg j Kryssar e l J ag are
l

(Guadalcanal 26/10 42)

4

3
3
2

4- 6
2- 4
2

l

USA ( Korallhavet) ····· ····· ···· ·
Japan ~ Midway) ····· ······ ·······
(Korallhavet) ······ ··· ···
Storbritannien (Medelhavet) ...
(N Ishavet sept 42)

4
2

l

Tysiiiand ... ...................... .....
Italien (Kreta) ... .... ... ..... ......

1
1-2

l

Må nga

Många

4- 6
4
Många
1- 2

10 -1:?
20

4- 8

J flot tiljer

}t[ ånga

6-tl

De stegrade krawn p ~t rörlighel och ÖYcrraskning h a ,tl lmänt ~;ett framkallat elt mera spritt uppträdand e i sl fi)r i
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stela formeringar. :M an går icke längre till SJOSs för att samlad uppsöka och slå fienden ulan för att n å ett visst mål. Med
iak ttagande av slörsta möjliga kraftekonomi grupperar man
sig i anslutning till genomförandet av ett bestämt företag, t ex
en konvojoperation. Flottornas sammansättning präglas i mycket av att dc krigförande mer än tillförne direkt inrikta
sig på k ampen om. sjöförbindelserna (handelskriget). Det militära betvingandel av fiendens flotta sker huvudsakligen i
fonn av e1wig, fartyg mot fartyg eller grupp mot grupp, i den
mån detta betvingande icke överlåtes åt flyget.

Taktiska spörsmål.
Dc krigförandes taktiska erfarenbeler meddelas av naturliga skäl ytterst spa 1~samt. Vissa allmänna drag kunna
dock skönjas i utvecklingen.
Spaning.

Hedan en halvtimme efter krigsutbrottet inledde britterna flygoperationerna mot den tys'ka flottan genom spaning
mot örlogsbaserna. Resullalet blev 75 flygfotografier från
8,000 m höjd , där flygradion frös sönder. Med ledning av
denna spaning s tartade 29 brittiska bombplan med följande
anfallsorder: >> Avsik ten är att förs töra den tyska flottan. Det
finn s in tet andrahandsmåh. I Tyska Bukten mötte emellerti d starkt motstånd, bl a av tyska jaktförband, som i tid varnades av framskjutna luff'bevakningslinjer (Flakschiffe). Det
anfö,r da Yisar hög spaningsberedskap såväl i anfall .som försvar alltifrån krigets första början.
Blixtkriget framtvingar noggrann övervakning, d v s krav
på stort antal flygplan , i 5yfte att erhålla ·e tt nöja'k tigt operativt underlag för sjöstridskrafternas verksamhet. Övervakningen måste ske kontinuerligt och med fullständig täckning
av rummet. Del går ej alt inskränka spaningen till vis sa s.om

-
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mera sannolika anfallsriktn ingar (Pearl Harbor, K ana lpa~sa
gen). Inom begränsade sjökrigsskå deplatser med där förcliggande möjligheter för snabba och oförutsedda växlingar i
sjökrigsläge t skärpas kraven p ft strategisk flyg spaning och p;\.
samverkan m ed fartygsspan ing under mörker och dålig 'iikt.
Följande exemp el belyser den ur taktisk synpunkt Yiirclefulla tid sb esparing och precision som span ingsutveckl ingen
n å tt sedan förra världskriget .
Trots. att Jellicoe den 30/5 1916 kände till H och sceflottes
utlöpande hade den sistnämnda varit 11 timma r till sjöss, innan den siktades av brittiska spaningssty rkor (upptakten lill
Skagcracks laget).
I Medelhavet - 25 år_senare - rapporterad e det bri lliska
flyget redan på morgonen den 27/3 1941 elen italienska floli ans
läge, kurs och fart och for tsatte härmed till mörkningen, (Et
alla dispositione r voro slutförda för slaget vid Kap ~1atapan.
I och med flygspaning ens effektiviser ing kan en m er r ller mindre ständig och fullständig »fjärrkontak t» skapas mellan sjöstridskra f terna, vilket genomgripa nde påverkar såv iil de
taktiska lEspositione rna som de strategiska avsikterna.
Särskilt betydelsefu ll i sjökriget är den väpna de spani ngen,
d v s spaning kombinerad med anfall mot sådana upptäckta
mål , vilka utan alltför :s tora risker kunna anfåll as av enskilda flygplan.
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Iigt flyg, dels för atl erbjuda eget flyg .fördelaktig a villko r för
samverkan.
Den strategiska utgå ngsgrupperi ngen s::un manl'aller alltmer med dc taktiska utgångsläge na, vilket: skärp er kraven p ft
initia tivet i operationer na, som kunna ulföras med s törre prccJsJOn. >> Framstöta rna» h a fåll en m era taldisk k a r aktär .
Uneler dager (god sikl ) blir del i första h ~m ll flyget och ub åtarna, som anförtros offen siv vid fienden s kns.t, med an övervattentorped fartygen få sin viktigaste stridsuppgif t nattetid eller i dålig sikt. Vid operationer i is ökar värdet av fl ygspaspaning och bombfällnin g samt jaktskydd för de s törre fartygen, på vilka sjökrigförin gen då h elt hyggcr.
Allmänt sett har beroendet av b a~;c r öka ls . Sjös tridskrafternas basering m åste göras elas ti sk och växlund c, vilket kräver tillgång till ett utveckla t bassystem , m ed väl skydelad och
tillbakadrag en medelpunkt . I val et av b aser (krigsankar pla tser) kan emellertid betydande r estrikliane r komma al t förcligga och b etungande å tgärder krävas för b as tj ~im;.ten (ankarträng m m) styrkornas uppdelning i opera lionsgruppe r medför alt flera baser samtidi gt kunn a b ehövrr anviindas, d v s
att m era omfattande anordn'inga r för snabb b r äns lekomplettcring måste vidtagas.
o

Sjös laget.
Operativa disposition er .

Under dager och god sikt ligger överrasknin gsmomenl rl
m era hos flyget än hos far tygen. Detta i förening m ed flyghotet på dagen göT att fartygen ständigt måste vara i hög
stridsb er edskap. Opera~ionsfrekvensen blir, dels häri genom,
dels p gr a grupptaktik en för samtliga fartyg livlig m·c och
mindre r egelbunden än vid forna uts lätar med hela flott an
på en gång.
Den operativa planläggnin g en må s te tillrältalägg as, dels
icke egen flo tta skall lamslås eller förstöras av fienl·
att
för

Sjöslagets b e tydelse s.om m edel att crnh herravälde lill
sjöss har ncclgått. Detta sammanhän ger dels m ed sv[trighc·ten för al t icke säga omöjl igheten av att p~'\. denna viig lxryta
u dden av fl yg- och uh åtskrigförin g , dels m ed möjligh e ten aH
hl a genom flyg möta en sjöstyrka ell er slå ut den i ba-;cn .
A andra sidan ha moderna sjöstridskra fter sådan förm[tga till
koncentrah on och kraftsamlin g , att fö r offensiv crforderEgt
lokalt och temporärt h erravälde kan hinna sk apas mit! ti)r
n äsan p å den överlägsne (Norgcförcl aget).
De t fordras en perfekt samordning för att reglera flygin satsen i ett modernt sjöslag med dess allt häfti ga re dynamik.
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Av denna a nl edning kan en .-iss tendens spå ras all mera konce ntrera flyget till början (kontakt en) och slutet (upplösn ingen) av sjöstride r 'ä n till deras klimax. I den oreda, som da
råder, har det nämligen s tundom vis:1t sig svårt alt från luftvn
~;kilj a på vän och fiende (Punlo Stilo), men exempel kun 11 1
även andraga s på goda resultat av i detta skede för s.tiir]'.[
vapenve rkan. Fö re sjöstriele n har flyg insatsen ofta avsett fart.
reduktio n å värdeful lare fartyg, och efter sjöstride n ett f ullföljande av under denna vunnen framgCmg.
Flygels direkta infly tande på sjöstride n är främst av taktisk n atur, m en dess. medverk an berör även de in ledande strategiska rörelsern a, val a v strid splats (t ex nära egna fly g
baser), tidpunkt (t ex med hänsyn till att överlägs et fien tli gt
flyg kan försv:c\ra ett avbrytan de). Det är påtaglig t huru som
sjöstrids kraftern as rörels.e frihet beskurit s i m ån av krav pa
herraväl de i luften och på erfo rderlig samverk an med fly gel,
som är ännu mer beroend e av sina baser än flottan av örlogsbase rna. I avsakna d av hangarfa rtyg m ås te särskilt den
till sjöss underläg sne välja plats för upplaga nde a v sjöstri d
i närheten ;v egna flygbase r. Härpå lämnar italienar nas sjiikrigförin g i Medelha vet tydligt bevis ; de brittiska hangarfa r
tygen åter lyckades visserlig en till en början taktiskt säke rställa erforder ligt lokalt och temporä rt luftherra v ä ide över i
Medelha vet opereran de britt,iska sjöstyrko r, men p g a del
landbase rade flygets överlägs enhet över det fartygsb aser aelv
blev det sederme ra farligt att operera med hangarfa rty g i n ärh e ten av dc tysk-ilal ienska flyg'base rna. Hangarf artygen lil~
som s jöstyrko rna i övrigt och dc dyrbara konvoje rna ha i si n
tur skyddats gentemo t den italiensk a flottan av slagskep pen ,
som demonst rerat m aximum av slag- och motstå ndskrrlft , diir
hotet varit störst.
Begrepp et sjöslag, som tidigare närmast avsåg kamp en
mellan de egentliga slagfarty gen (linjeske ppen), har vidgat -;1
till att omfatta varje mera betydand e strid m ellan fartyg och
l'ller flygplan i samband med operatio ner till sjöss. Del k all
l1ärvid inträffa, a tt sjöstride n som sådan blir en sekundä r fö -

reteelse i jämförel se med flyganfa llen eller luftslrid shandlin garna. Goda b etingelse r måste sk apas för i anslutnin cro till
sjöstride n mer eller mindre ofrånkom li ga luftslag. Betingel serna bli va delvis olika om sjöslagen utkämpa s inom eller utom porten för landbase rat flyg. Det förstnäm nda torde bliva
regel, enär ett sjöslag vanligen föranled es av försök att förhindra antingen ett företag över havet mot landterri torier eller en konvojp assa ge genom farozone rna i sjötrafik ens brännpunkter.
En typssyst ematiser ing av utkämpa de sjöslag med hänsyn till flygfakt orn ger fö,J jande resultat:
l. De rena sjöslagen taga i regel formen av nattstrid er
(Kap Matapan , Javasjön , l :a och 4 :c slagen vid Salomon öarna).
2. Under krigets första {u· utkämpa des även en del dag··
sjöstride r med 111cera sporadis ka flyginsat ser, t ex i Medelha vet
(Punta Stilo, Kap Teulada ). Hangarb aserat flyg s.tod här mot
landbase rat. Jakten efter det tyska slagskep pet Bissmar ck
kan hänföras till samrna kategori av sjöslag, ehuru detsamm <l
hade oceanka raktär och de sporad iska flyginsat s ern a företrä desvis utfördes av hangarb aserat flyg, som icke mötte något
motstånd i luften.
3. Efter hand har utveckli ngen gått mot kombine rade
sjö- och luftslag (Batavia ).
Ifrågava rande typ av sjöslag kan rubricer as som clogsji.istricl med kontinue rlig j'lyginsat s med olika variante r:
a) De tyska slagfar tygens passage av Engelsk a Kanalen ,
vilken möjliggj ordes av att tysk jakt neutralis erade brittiskt
bomb- och lorpedfly g, det farl igaste hotet. Utesluta nde land .
baserat flyg å båda sidor.
b) Slaget i SiciHenk analen, där ett relativt fåtaligt hangarbaser at flyg ställdes mol ett överlägs et landbase rat.
c) 3:c slaget vid Salomon öarna (St Cruz) - fjärrstrider mellan ombordb aserat flyg tmdcr närs trid mellan sjöstridskra fter.
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4. Oceanslag (mer eller mindre renodlade fjärrlufl slr ider). I flera fall (l\1idway, Korall ha vet, 2 :a slaget vid Salomonöarna J ha fJollorn a fört fram hangarbaserat flyg , som pf_
ter inbördes kamp i Juften anfa Uit motpartens sjöstrid sk rafter
eller deras skyd dsföremål ulan alt stridskänning hunn i l uppsh( m ellan fartygen enär den ena p a rten sökt undvik a st1 id.
Hangarfartygen äro huvml::tnfallsn'lålen ; deras flygplan h a , idgat sjöslyrkornas verkningsområde långt utom sjöartilleriets
porte. Enbart genom denna flygels fjärrverkan kan ell taktiskt avgönmde vinnas till sjöss. Det är då i första hand
flygfa klorn, d v s resultaten av flyganfallen och i samhan d
därmed stående luftstrider, som bestämmer sjöslagets utnckling och reglern.r cless avbrytande eller fullfölj ande.
Särskilt vid :VIidway bidrog det överraskande ins ättand e!
aY amer ikanskt landbaserat flyg från ön till det jap ans k~!
misslyckandet.

5. Konvojslag ('insats a v SJO- och flygstr idskrafter i direkt anslutning till skyeldsföremålet J. Konvojer utsätt as numera för koncentrerade anfall av alla vapen, regelrätta J.:onvojslag, s;m ofta pågå flera dygn (P:lJllellcria, N Ishavet) .
Den moderna försvarslaktiken bygger förutom p å ut nY lljandet av handelsfarlygens egen ayslåenclc kraft på alt kr in g·
gärda clem med skydelsmedel i alla dimensioner , bildlig t tala t
en >> kupa » i form av jaktparaply uppåt och en ringmu r :w
eld åt sidorna och sjunkbomher nedåt under vattenytan m nt
ubatarna.

Samverkan.

Vid bedömande av flygfaktorns inflytande på sjökrige t
m åste hänsyn tagas till hur stor del av flygvapnen som kunnat disponeras för ändamålet, ·d eras lämplighet (utbil dning
och utrustning) just hiirför samt under vilka förhållan den inatscn skett (mer eller mindre tillrättalagd efte r sjölaktikl'n s
fordringar).

-
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I bö rjan av augusti 1942 var enligt Sunday Times blolt
3 % av det brittiska flygv apne t insatt för h emor tsb ekämpning
Jl)Ot Tyskl and, medan reslen samverkade med armen och m arinen. Av denna ,samverkan upptogs 7 % aY s k maritima
J.;ustoperalioncr mot Tyskland.
Ä ven om flyg temporärt kon cen lrcrats för betydande insatser Lill sjöss under kortare perioder, kan ifrågasältas om
icke det pitgående sjökriget k arakteriserats mer av brist på
flygsamverkan än på motsatsen.
Dc resultat, som vunnits, bygga dels på en till fulländad
gemenskap driven växelverkan på anfallssiclan mellan flotta
-flyg, där endera försvarsgrenen skapat underlag eller givit
upptakt för den andra alt utd ela slöten, dels p~t bristande växelverkan i ena eller andra avseendet på elen anfallnes sida, vilket i sin lur åtminstone delvis kan förklaras av att o tillräcklig a stridskrafter disponerats för lösandet av föreliggande uppgifter (Ku:mtan) eller på uraktl[tlenhcl alt rält utny tt ja disponibla stridskrafter (PeaJ l IIm·hor, Taranto).
Medan de japanska bcgynnelsefra m g[mgarna yllerst b erodde p:'\. allmän allierad un de rläg~enhet , torde sedermera inträffade motgångar bl a få tillskrivas svårigheten alt skap3
erforder i ig flygöverhigsenh e L
NOlru eföretag et möjliggjordes genom en på tysk sida perfeJd samverkan mellan alla lre för ,.varsgrcn arna. Flyget tryggade sjötransporterna under det farligaste skedd, överförde
trupper lill de viktigast e positionerna, angrep den allierade
expcditionskåren, som saknalle flyg , samt räddade s!ulligen de
~ Narvik isolerade trupperna genom tillförsel luftvägen.
Under Norgcopernlionen hind rade icke det tyska flyghot et den brittiska flottan a lt föra trupper dit och hem, men
dessa YOro för sYaga O(: h illa utrus tade (med bl a luftYärn)
för att kunna m olstå lul'llryckct i land och där operera.
Då företagel igå ngsattes svävade britterna i okunnighet
om den tyska opera tion ens allmänna för lopp och var den
tyska flottan befann sig. Om någorlunda säkra flygspanings-
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rapporter förelegat torde britterna vidta git helt midra di spll"itioner än vad nu blev fallet.
Vid Punto Stilo bombarder ade italienska flygare LY å gang er egna kryssare och dc ilali enska slagskeppen undgin go llll'cl
nöd ett 'i talienskt flyg anfall. Den 9/2 1941 bombskad ades dc n
italienska kryssar en Pola av egna fpl.
I Sicilienkanalen (11/10 1940) förlorade italienema flera
fartyg i onödan, därför att flygspaningen indikerat brill islq
jagare i stället för kryssare n1ecl påföljd alt alldeles för SYaga
italienska styrkor sattes in i nattstriden.
P gr a förvirrade rapporter från RAF (Malta) klarade si c;
el en italienska flottan relativt helskinnad i slaget vid ](ap Teu lada. Före Gibraltanflottans angrepp mot Genua skuggade:;
den allifr~m utlöpandel av italienskt flyg, men trots upp rPpacle försök under flera dagar kom detta icke till anfall p g :1
lågdimma (typisk för årstiden) och brisHälliga dispo sitioner.
Brittisk flygspaning kunde icke omtala axelmakternas för stärkningar och förberedelser för Libyenoffensiven våren l \JJ 1,
trots att \Vavell .stod vid Syrtenbukten.
Varken vid Kreta eller Dunkerqu e förelåg någon egrnllig
cpcrativ samverkansuppgift för den brittiska flottan utan fastmera att uneler utomordentligt ,svåra förhållanden evak urra
trupper, som förlorat sin utrustning och ej längre h ade na gon stridsuppgift Aven i Libyen (Tobruk) ha brittiska svagheter till lands och i luften väsentligt försvårat flotlan s uppgifter.
I många fall ha flottorna i för dem kriliska flygsit u ationer genomgående varit hårt engagerade i det totala krigels
tjänst; härvid t'imade fartygsförluster (se bil A 4) h ade S:lllnolikt blivit mindre, om flottoTna varit operationsfria och
blott haft att tänka på eget ~. kydd.
1

Flygets taktiska användborhet mot fartggsmål.
Fartygsbekämpning är en av flygets ständiga upp gifter
-- ett led i kampen om herraväldet Lill sjöss . Inom det fil·nt-
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liga flygets porte måste fartygen vara heredda p~1 e tt konstant
Juf th oL Dc risker, fartygen kunna utsättas för Yid t:>o·enomförandc av en operation, måste noggrannare än tillförne v~lgas
mo t det utbyte, som därmed kan vinnas, vilket skärper kraven på ledningens kva lifikation er och ökar denuns ans var.
En k lok ~:tralegi b estår dock icke enbart i alt undvika varje
fa r a utan i att icke taga s törre risker iin vad som ,är obe tingat
nödvändigt.
Vid bedömandet av krigsfartygens motslåncl~kraft, som
står i direkt proportion till deras storlek , bör beaktas att Slorbritannien och Italien till en början använde bomber av otillräcklig storlek, men däremot väl utnyttjat torpeder, medan
Tyskland redan tidigt anvånde tung a bomber, men först långt
sen are torpeder.
A v krigserfar en heterna (t ex från Finska Viken och
En gelska Kanalen) framgå r , att fartyg med liten målyta, hög
fart och god m a növerförmåga ha stora möjligheter a tt härigen om undandraga sig verkningarna av flyganfall.
Högbombanfall, företrädesvis mot s törre fartyg med starkt
luftvärn, ha visat otillfr edsställande träffsannolikh et. Särski lt
gäller detta mot mål under gång i fritt vatten.
Långanfall ge god träffsannolikhet men kunna med fö rdel användas endast mot mindre fartyg med sva gt luftvärn .
Mot dessa kunna jaktflygplan vara farliga genom. aulomatvapencld. Jaktflyg insättes även för nedhållning av luftvärn
å större fartyg . I Stilla Havet har eld från kanoner (75 n:nn
kal) börjat användas vid flyg anfall mot lätta fartyg. Flygartilleri har sålunda gjort sitt inträde i sjötakliken. Den väpnade spaningen riktar sig i första hand mot handelsfartyg och
ubåtar (sjukbombcr).
Störtbombanfall, som anvbindes mot alla slag av fartyg,
har givit dc bästa resultaten, speciellt i kombination med torpedanfall.
Torpedflyget b esitter ett högt offensivvärde och har i regel s.törre träffverkan än :bombflyget. Då träffprocenten dessutom nedgår med mållängd och målfartens ökning, avses flyg-
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torpeder i första hand mot tyngre stridsfartyg och tran sportfartyg .
För att bli en Yerklig stridsfaktor måste torpedflyget insällas i förh[lllanclevis stort ::m lal (samtidiga och koncentriska
gruppanfall). Eljest bliva riskerna för de enskilda fl ygplanen s tora, liksom möjlighelerna till motmanöver hos m ålet.
Genom alt torpedflygplanen äga stor frihet intaga 1i.impliga anfallsutgångslägen kunna de lält anpassa uppträdandet
efter santverkande sjös tridskrafter.
Värdet av torpedflyget ökas i samma mån som farldiffel enscn mellan torpedfartyg och l yngre enheter mins.k as (från
15 knop 1918 till 7- 8 knop 1940).
Toq)cclflygplancn kunna även med fördel utnyttjas för
väpnad E,paning samt minfällning.
Mct en genom flyget kraftigt ökad materiell förstörebeförmåga i sjökriget E.tår en i många fall anmärknings-värd seghet och uth åHighet i luftförsvaret (Kanalpassagen, Ishavs - och
JVIedelhavskonvoje rna, Malta, Kronstadt, Dunkcrque, Svar ta
Havet, Narvik, Corregidor, Salomonöarna etc). Visserligen
har flyghotels inflytande på flottornas uppträdande visat sig
betydligt större än luftvärnshotets på flygförbandens, xnen hiir
har jaktflyget inträtt som en utjämnande faktor. Det nya i
luftkriget, som Douh e t icke räknade med, är defensiven, icke
minst av värde ur marin synpunkt. Är lufthcrnw~ilcl et bestritt kunna fientliga flottor icke kontinuerligt hållas. bort a
från egen kust. Inom begränsade sjökrigsskådeplatse r m ed
tillgång till eget landb aserat jakt skyd el kunna förutsättningarna för sjökrigsoper::!lioner med tyngre enheter mot fiend ens
kus t t o m bliva gynnsammare än på oceanerna med jaktskydd från dc sårbara hangarfartygen.
Vad som sänkts av fartyg (se bil A 4) tm·cle endast utgöra
en bråkdel av vad som anfallits för att icke tala om dc anfall, som förebyggts genom åtgärder av teknisk-taktisk art
såväl till sjöss som i hamn.
I ~-istnämncla avseende har ur krigserfarenhetern a vuxit
fram en alltmer fulländad basta klik , närmare utvecklad i föl·
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j ande kapitel om »Marint luftförsvan. Det är emeller tid möjli gt att flygets vidare utveckling kan reducera örlogsbasernas
f 11 vid flera tillfällen dokumenterande motståndskraft och
skyeldande förmåga.

Marint luftförsvar.
(Jaktskydd, luftbevakning, luftvärn, luftskydd.)
sjöta klik ens främsta strävan alt anfalla och förstöm fiendens fartyg gäller numera även hans. flygstridskrafter när och
var de kunna nås. Det är icke endast fråga om hur man skall
skydela sig mot flyganfall ulan även och fastmer hur många
flygplan, som kunna förstöras i varje anfall. Detta är en nytillkommande princip i sjökriget, där vapenbärarna i luften
Hl b etrakl as och behandlas på samma sätt som de på ytar•.
De ökade tekniska möjligheterna för blixtangrepp över
havet ha i hög grad skärpt kraven på elen marina kuppberedskapen, som numera kanske främst bör inriktas på överraskande flyganfall (luftlandsättning).
Det är a lltid svårt att hålla jaktflyg i erforderlig bercdskap för kustortsförsvar, dir man a lltså mer än eljest blir hänvisad till luftbevakningens. och luftvärnets vaksamhet och
säkra funktionerande även före ett krigsutbrott (Pearl Hm·bor).
Vid anfall mot kust från havet blir förvarningstiden i regel
myck et kort. Det har därför flerstädes blivit nödvändigt att
komplettera det terrestra Juftbevakningssyst emet med rörliga
Is till sjöss i form av fartyg (Vorpostenboote). Under alla förhållanden m åste såväl den lokala sjö- och flygspaningen ,som
operationsområdets övervakande i stort ägnas ständig omsorg
även m ed hänsyn till luftförsvnret.
Liks om vid anfallet mot Pearl Harbor torde en anfallande sträva efter alt först slå ut försvarsflyget (flygbasbekiimp-.
ning) . I en kritisk s:itualion kan det därför bliv~ osäkert om
jak tskydd kan s tällas till mnrincns förfogande i erforderlig
Ti dskrift i Sj öväsenclet.
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utsträckning. Detta framhäver ytterligare vikten a\" h l·,g beredskap hos det marina luftvärne t i bas och å farty~ .
För att bestämma riktning och avstånd till fly;jpl an Ynr
man tidigare hänvisad till lyss!1ar apparater och a vsti!mlslll;itare. Tack vare en av radioteknikens. senaste land ,;inni ng~H·
står numera en betydligt säkrare metod till buds, nämligen
rad'iolocation (enligt ·ekoprincipen), som ä r obcroend~ a Y miir.
ker och dimma och således användbar under alla J'örhi1ll andt·lL
Enligt utländska uppgifter kan flygplan lokaliseras inlill
150- 200 km (i den amerikanska undersöl;;ningskm nmi .. ,,j.,_
nens rapport efter Pearl Harbor anges att en stor flyges kader
upptäckts på 130' avstånd i god tid före anfallet). Vad Lletla
betyder för luftbevakningen ligger i öppen dag. Först på hig-,t
40 km anses det emellertid möjligt all följa flygplanen nwd
sådan precision att jaktplan direkt kan ledas med hjälp a v
radioeko. Särskilda apparater ha konstruerats. för mwiind.
ning ombord å flygplan, dock med väsentligt kortare riickvidd, (uppskattningsvis 2-5 km). Den praktiska gränsen f ii r
lvelclledning torde ligga vid omkring 10 km.

niti onsförråd, d v s luftvärnet mås.tc disponera större del av
deplacementet i fartyget ;
b) hög utgångshastighet för att få stor skottYidd och liten flygtid ;
c) godo riktningsmöjiigheter (följsamhet);
d) god verkan au det enskilda skottet för att kunna utny ttja precisionen i eldledningen (prickskytte i ,stället för spärrskytte) och övervinna flygplanens ökade motståndskraft, som
delvis f ramtvingat införande av pansarbrytande a mmunition.
Uneler kriget har allt större omsorg måst ägnas splin tskyddet för lvbetjäningarna. Sålunda förses lvkanoncrna numera a llmänt med sköldar, vilka ytterligare öka luftvärnets
krav på deplacement.
I fråga om kolibervalet ha olika vägar beträtts. I flera
m ariner experimenterade m an till en början med att inom det
medelsvåra kaliberområdet (12-15 cm) få fram en s. k allm ålspjäs, men här s tött e man bl a på stahiliseri ngssv~1righ eter
och torde därför ganska genomgående ha gått in för speoiella
lvkanoner med härför lämpad kaliber. 10,5-12 cm torde
var a m aximal kaliber för snabhriktning och manuellt langnings- och laddarbe te (enhctspatron). För att få ett ungefärli gt mått på olika kalibrars prakt i ska räckvidd kan man grovt
räkna med att kalibern , uttryckt i mm, f n motsvarar skoUvi elden i hektometcr.
Automatvapnens disponering har i grund omgestaltats som
en erfarenhet aY kriget. Till en börj::m voro de grövre, t ex
å brittiska fartyg , placera de i ett fåtal lave ttage (med ända
till 8 pipor ), varigenom de samtidiga skjutriktningarna in~;kränktcs .
De lättare däremot voro spridda i mån ga enkla
ell er dubbla lavettage. I stället går man nu in för :~tt sprida
ut de grövre automatvapnen (40 mm) på clubbellavettage, medan dc lätt:~ - av vilka 20 mm kalibern domin erar - vanligen sammanföras till kvadruppellavcttage för att få erforderlig eldkraft under elen korta eldtid, som m ed dessa vapen
~tår till buds i varje anfall.
Inom brittiska flottan förekomIna närstridsvapen med ända upp till 16 pipor p er lavettage.

Luftvärn.
Mellankrigstiden företer en kraftig utveckling av fj iirrluftvärnet (8,8-13 cm kaJiber) mot horisontala bomb anbil
på hög höjd. Denna fjärrlilftvärnels utveckling i förening me d
en .strävan hos flyget att nå bättre träffresultat och träffverkan framkallade nya anfallsformer, nämligen torp2d- och störtbombfällning, vilka gynnades. av det alltför fåtaliga och föga
ändamålsenligt uppställda närluftvärnet hos dåtida fartyg. El'ter 1939 föreligger emellertid en tendens att kraftigt ti1lgodm~
närluftvärnet, stundom på fjärrluftvärnets bekostnad.
På grund av bl a flygplanens högre fart och oregelbundna
uppträdande, ofta rfrån flera håll på en gång, har en genomgående strävan för allt luftvärn varit:
.
a) ökad' eldhastighet (automatisering) med därav föl pnde krav på snabb ammunitionstillförsel och rikligare anunn-

-
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Trots att luftvärnet kommit att upplaga en allt större a ndel av farlygsarl illeriet har antalet pjäser i flera fall Yisat sis
otillräckli gt för att täcka fartygets hela däcksyta mot störtbombanfa ll. Under krigels lopp har antalet lvkanoncr per
m ~ däcksyla ökat från l: 500 till l: 150, och antalet automat2
kanoner per m från l : 200 till l: 120. Utländsk a cxp<'rler
ha angivit förhålland et l: 50 som önskvärt för a. utomalkan oner och mot torpedanf all en kan on på var 6:le meter av fartygslängd en.
Efter torpedflyg ets genombro tt torde kunna s~iga s, all det
icke längre är möjligt att i samma grad skydda clt slagfartyg
med dess egna medel (pansar, undervatt ensskydd och luflviirn)
mot torpedanf all som mot bombanfa ll. Det är framför alll
svårare att skydda unden·att cnskroppe n mot torpeder än däcket mot bomber (horisonta lpansar) .
Flyget har hillills knappast varit miikligt n ågra organiserade nattanfall mot sjöstyrkar under gång med dc krav pil.
precision, som dylika förela g ställer. De t har niirmast rLirl
sig om sporadisk a insatser med hjälp av falljus. För fart ygsluftvärnet har därför nattskjutn ing i slort sett inskränk ts till
a tt biträda vid avvärjand e av basanfall som led i nötning skriget, vilket huvudsak ligen skett i fonn av spärrskyt tc.
I jåmförels.c med jaktflygel s insatser k an luft värnets result at syn:1s blygsamm a. M:m får eme1lcrtid komma ihåg ::1ll
j a kten uppsöker sina mål, m cdan luftvärnet är bundet til1
.skydclsför emålct, för vilket det genom sin blotta existens har
m oralisk beiydelse och för ebyggand e verkan. L uftvärnet avl:lstar det egna jaktflyget och ökar dess insalsn'löjligh c tcr samt
km'l försvåra eller förhindra anfallens genomför ande, obc·
roende av den direkta nedskjuln ingseffekt cn.
En del statistiska uppgifter av intresse föreligga. lJuder
1939- 40 års finsk-rysk a krig bidrogo lv och jaktflyget med
vardera 40 % av nedskjutn a flygplan, med an 20 % föll pa
flygbasbe kämpning cn. Det tyska luftvärnet anses h a bi dragit med i mecldtal 22 % av förslärda flygplan. Av genom

tyska luftvärnet nedskjutn a 10,000 flygplan komma 1,263 på
marinens konto (intill 1/9 1942).
I början av 19.J l förlorad e britterna 3 % av dc över tysk l
område insa tta flygplane n. "Cnder senhösten steg medeltale t
till 8 % och uppgick under Yissa nätter ända till 20 % av in satsen , elt bevis för de t tyska luftförsva re ts. cffd:tiYitet även
under mörker.
Det beräknas alt 10 % av brilliska flygplan, som förlorats i hemortsk rige t m ot Tyskland , skjutits ned redan vid inflygning en över Europas kust, och vid anfall m ot h amnamn .
De sis.tnämnd a utgöra en väsen!lig del av henlOrtsb ekämpnin gen (Hamburg , Bremen, Emdcn , Kiel , \Vilhelms hafen) i syfte
att bl a desorgani sera kustsjöfar lcn för att därigenom ytterligare belas ta landkomm unikation erna. I T ysk a Bukten ha
särskilda luftvärnsf artyg utplacera ts ända till 70' från kusten.
Dessa ha visat sig så hindersan lina för britterna, a ! t dc m åste
bekämpas genom omfattand e operation er m ed sjö- och flygstridskraf ter. Anmärkn in gsvärt ä r ä ven hurusom förpostb :\tm· och trål3re i Engelska Kanalen skjutit n ed e tt icke obetydligt antal flygpl an med finkalibri ga kulsprutor och t o m.
gevär. Numera lära dc u trusta s m ed 20 mm akan.
Ur mar in synpunkt h a r lufLYärnet särs.kild betydelse för
försva r av så jämförels evis begr änsade mål som örlogsbas er.
Sommare n 1942 h ade \V ilhemshaf en på ett år haft 121 flyganfall, varvid 37 flygpl an nedskölos, och Kiel 33 anfall a v
1,183 bomplan. AY dessa kommo blott 222 , el v s mindre än
20 %, fra m till fällningslä ge. 40 neclskötos . I Tyskland finn es ett särskilt » ~I3rine-Fl akarlilleri e», en rörlig organisati on,
som h andhar luftförsva re t icke blott av baser och hamnar utan
även av h andelsfart yg (1\Iarine-B ordflakabt eilungen) och dess u tom vid b ehov förstärker krigsfar tygens luflvärnsb emanning .
Sålunda insk epp a des i Bres.t före den berömda Kanalpass agen
i februari 1942 exlra m arint lY å dc tyska slagfartyg en för alt
bättre kunna avslå torped- och stö rtbomb anfalL Vid erövringen av Norge sändes för basernas försYar avsett lv per ub åt
1

1
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till Trondhjem (ubkanonerna utbytles härunder mol lvkanoner).
Enli gt Briti sh Air Niinistry skulle flottans Juftvä rn och
flyg tillsammans skjutit ned 57 O flygpla n t o m år 194 1, motsvarande 4 % av axelförlusterna i luften över samtlisa k rigsskådeplatser. Då Ark Royal sänktes den U /11 194 i a y l'll
ubåt hade dess flyg skjutit n ed 100 axelflygpla n.
Enligt ett Re utermeddelande (8/7 1943) skulle sedan krigets början 1,004 a xelflygplan ha förstörts av luftvärnselden
från brittiska örlogs- och handelsfartyg eller i luftstrider nwrl
marh1flyget. Dessutom ha 321 axelflygpl an troligen förs lörh
och 593 skadats av handels- och krigsflottan.

höjder, clär Iv och strålkastare lättare kunna fånga dem.
}3allong,.pärrar utgöra icke blott ett irritationsmoment för anfallande flygplan utan kunna även användas i vilseledande syfte. Tillsammans med närluftvärnet ha de skapat nya taktiska problem för flyget.
Ballongerna äro emellertid ganska sårbara, besvärliga att
)llanö vrera och kräva stor betj-äning. Det har hänt, att flygplan vid mörkeranfall skjut it i brand ballongerna för att i
deras sken fälla s,ina bomber.
Handelsfartygen utrustas även med drakar, vilka dock
icke kunna användas på lika stora höjder som ballongerna
och därför m ~thända verka mindre hämmande på flyganfallens
genomförande .

De allierade använda en slags raketapparat - >> Th e Holmed vilken en tunn stålwire, uppburen av
två fallskärmar och vanligen försedd m ed en mindre sp rä ng·
laddning, skjutes ut fr ån fartyg till sjöss mot anfalland e fl yt;plan. Liknande anordningar finnas även till lands, vilka Yisat sig vata värdefulla, särskilt för skydd mot låganfalL Den na apparat är icke a tt förväxla med den egentliga rakel kanonen, en fö'l·eträdesvis i land anY~ind a pparat för uppsändn ing
av raketer med en laddning, som exploderar vid 'direkt t räff
i målet (s k luft torpeder) . Fördelen härmed anges bl a Yara
frånvaron av röjande mynningsflam.

Luftskydd.

man Projector >> -

Spärrhallong e r och drak a r.
Som skydd mot låg- och slörlanfall användas ballon ger
- vanligen en per fartyg i konvoj - till sjöss. Till konstruktionen äro dc mindre o ch enkl ar e än elen typ, som : aw än drs
i land (över viktigare hamn a r o ch örlogsbaser ha änd a upp
till flera hundra ballonger utpla cerats). Modern a spä rrballonger för användning p å la nd kunna nå en höjd av G,OOO m
men avses i första h a nd täcka det särskilt farliga anfallsomTådet upp till 1,500 m , var igen om fl ygplanen tvingas upp p[t

M a s k e r i n g m m.

Stora framsteg ha gjorts på detta område. Det är otvivelaktigt tacksammare att passa in fartygskonturer i terängbilden
än att söka dölja stora fasta anläggningar. I första hand inriktas fartygsmaskering mot högspaning (fotografering). Eldfasta m askeringsnät (asbest) äro att föredraga . Vid fartygens
förlä ggning utnyttjas de nautiska förhållandena för att försvåra fl yg torpedanfall och för att fartygen i händelse av svåra träffar sjunka på så grunt vatten, att de kunna bärgas
(Taran to, Pearl Hm·bor, Kronstad t), i och för sig viktigare faktorer än själva maskeringen.
Ett utmärkt exempel på god maskering erbjöclo de tyska
slagfartygen i Brest. Det påstås t o m, att britterna lurades
fäll a 4,000 ton bomber mot attrapper, s k dummyships. I
varje fall har maskeringen verksamt försvårat fartygens identifiering och fastställandel av ev skador.
Den tyska flottans undangömmande i de norska fjordarna ådagalägger vilka möjligheter, som stå till buds att hålla
sjöstridskrafter intakta genom täta basväxlingar inom skärgårdsomrftden, undandragna det värsta lufttrycket.
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Ubå tar och lätta övervattensfartyg, so1n repliera p:\ baserna för vila eller översyn, undanföras liksom brännbara förråd i skyddstunnlar (insprängda i berg eller byggda av het 011 .,)
b •

Flygmaterielen har förhällrats hän mot ökad stridsdug ligh et. Den snabba utvecklingen kännetecknas av högre far ter,
bättre lastförmåga och längre flyg sträcka, större topphöjd,
kraftigare beväpning och bepansring.
Fartökningen beTor på tillkomsten av starkare motorer ett av aeroteknikens svåraste problem - och p<l aerodynamiska förbättringar i flygplanens form. Genom speciella höjdmotorer (kompressorer) kan farten ökas vid flygning på större
höj der.
stratosfärflygning (över 11 ,000 m) är av militär betydelse
främ st för att kunna spana och anfalla ostörd av Iv och mera oberoende av fientlig jakt samt användes företrädesvis i
molnfria regioner t ex Medelhavel men även annorstädes..
stratosfärflygning är mycket påfrestande för personalen (inh alering). Det mest kända stratosfärplanet är f n Ju 86 P 2
- spaningsversionen av högbombplanet Ju 86 P l. Enligt
br i ttisk uppgift har ett dylikt flygplan varit i strid med elt
jak tflygplan av typ Spitfire IX på 14,000'--15,000 m höjd över
Medelhavet.
Utgående från principen att för framdrivning utnyttja den
vid förbränningsga sernas expansion uppslående reaktions.kraften har i Ilalien konstruerats ett propcllerlöst, reaktionsdrivet
fl ygplan (typ Caproni-Campini); måhända innebär detta ännu
ej praktiskt användba1·a experiment en möjlig väg till ytter ligare farlut veckling.
Det har framför allt g~illt att få fram flygplan med s törre
slagkraft (vapenveTkan) och räckvidd. Slagkraflens utveckling framstår måhända såsom mest påtaglig belriiffande bomboch jaktplan (se diagram 1- 2).
Bombflygplan nå längre, komma snabbare, säkrare och
m era överraskande. De enskilda flygplanen medföra flera och
tyngre bomber, som fällas med allt s törre precision. Slörtbombflyg har visat sig särskilt verksamt mol punktmål, ehuru förlustri skerna mol starkt lvförs.v arade örlogsfartyg stundom visat sig stora. Motsvarande gäller även a nfall i svaga
dykvinklar (mindre än 45 ° ) och låganfall (bomberna kunna

Dimbildning mot flyganfall har i allt större ulslräcknin"·
b
kommit till användning, särskilt av ryska flottan i Kronsla dt.
Man utlägger numera även horisontell dimma (på l 00-200 111
höjd).

C.

Den flygtekniska utvecklingen.

Krigsutyecklingen kräver ökad tillförlitlighet, förhiilt r:tde
prestanda och högre operativ beredskap (blixtkriget).
Tack vare oöm och tillförlitlig materiel ha landflygplan
med i och för sig bättre flygegenskaper än sjöflygplan kunnat insättas i sjökriget utan särskild risk för överväldigand !:'
förluster och i elen utsträckning, som betingas av baseri ngsmöjlig'heter i kustområdena eller å hangarfartyg. Begreppe t
marinsmpvcrkande flygstridskrafter har därigenom vidgal s ti ll
att omfatta .snart sagt alla flygplanslag. Sjöflygplan användas
numera egentligen blott för längre överhavsflygningar (flyg båtar för långdistanspatrulleringar), kust raider oc:h omedelbara sjöstridsuppgifter (katapultflygplan). I samma mån som
det sjöburna landflyge t utvecklats kunna sjöl;:rigsoperationer
utföras mera oberoende av egna landflygbaser.
Prestanda ha förbättrats i en oanad takt och omfattning.
Diagram 1-4 avse att ge ett mått på utvecklingen såväl mrllan världskrigen som under det nu pågående. Mer än p tt n:'\got annat rustningsområde gäller det här att malericlen snabb t
föråldras. Eftersom dessutom fö rlustprocenten är hög (l 020 % per anfall anses maximalt för offensivpotenlialen) spela möjligheterna till förnyelse av materielen (elen industriella
kapaciteten ) en avgörande roll. Delta talar för stand ardisering
(enhetlighet i typval). Materielfaktorn kan även tvinga ti ll
produktionsomläggning t ex från metall till trä (typ :\Iosquito) ·
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numera bringas alt så att säga »studsa >> mot va linet in mot
fartygssidan ) .
Jaktflygplan synas förlora något av sitt fa rtöverskoll Yisavi bombplan men h a i stället erhållit allt kraftigare bc,·iipning: före 1942 i fonn av större anta l pjäser (Spilfire) och därefter huvudsakligen genom grövre kaliber (Airacobra). l )e
kunna radiolokali sera bombflygplan till avs tånd och anfl ~ gningsriktning.
I tablå nr 5 har exempel angivils på flygplanbeväp ningen-;
utveckling. För jaktflygplan gäller det att få bev ~ipnin gen
framåt så s tark som möjligt, meda n bombflygplan böra giva-;
god avvärjand e beväpning. Kalibern, som utvecklats från 7, 7
till 40 mm, anpas.sas efter luftstridens krav. En viss standardisering eftersträvas, svarande mot det sto ra flertalet a,· lu ft-

En m ångald ofta oförenliga egenskaper kunna icke inr ymmas i ett och samma flygplan. Liksom fartyg hyggas
därför flygplan för vissa uppgifter och indelas i särskilda flygplanslag. Denna indelning kan givetvis göras på olika sätt
och sker stundom ganska godtyckligt. Här nedan följer en ur
dagspressen hämtad i och för sig ganska vältalig gruppindelning (med exponenter från båda de krigförande).

krigets uppgifter.
Amunitionen utgöres av spräng- , brand- och pansarbrytande gra nater eller kombination härav.
Ur viktsynpunkt står valet mellan b eväpning och bepansring. Numera är ett pansarskydd för p ersonalen av 6- 20 m m
vanlig t, motsvarande en vikt av 50- 75 kg för ensitsiga jak tflygplan och 200~300 kg för ett medeltungt bombplan. .\v
övriga defensiva skyddsåtgärde r kan nämnas införaHel e under
kriget av självtätande bränsletankar. För att öka aktionstith·n
kunna jaktplan förses med extra, kastbara bränsletank ar.
Ur sjökrigets synpunkt erbjuda eljest torpedplanen sii rskilt intresse. För dem betecknar 1942 ett genombrotts~'lr. Tidigare kunde i regel blott en (specialdimens ionerad) torped
av 45 cm kaliber m edföras mot numera tv<t ±5 cm torpede r
eller en av större k aliber (53 cm). Farten och räckvidden h <l
väsentligt ökals.
För alla flygplan i sjökriget är aktionsiiden ay s.Lörsta lwtydelse med hän syn till uthå lligh e t i samverkan. I innanhaven
och kustzonerna m ed där föreliggande krav på snabb insah
mot överraskande företag och rörlighet (operaliv följsamhet)
spelar flyghastighete n stor roll, [t oceanerna räck vidden pa
grund av därmed minskat behov av mcllanlandnin gsplatser.

1.

Kortdis tansjaktplan, avsett för ortsförsvar (inlerceplion):
a) högsta höjd: Spitfire IX - Mc 109 G.
b) meclelhöjd: Typhoon - Focke-\Vulf 190 A.

2.

Nattjaklplan:
Junk ers 88 B.

Beaufighter 3.

Snabb dagbombare:
Mosquito - Me 210.

4.

Kraftigt bestyckad dagbombare :
>> Flygande fäs tning >> - Dornicr 217 E 2.

5.

Tung natrbombare:
Heinkel 177 .

Lancaster 6.

Spaningsplan :
Mustang Spitfire.

7.

Me 109 F.

Trupplranspor lplan :
Commando -

8.

Junk ers 52/3 1\L
Junkers 90.
Me 323.

Landbaserad torpedbombare :
Marander - Heinkel 111.
Junkers 88.

-

9.

.:\'litsubishi G 97.

.:\Iarin jak tplan:
Corsair -

11.
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Fartygsbaserad torpedbombare:
Avenger -

l O.
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.:\Ii lsubi shi S 00.

Marins törtbombar e :
Helleliver -

Aichi K 99.

As o vans lående får man måhända lätt in tryck av nmgt
gående typspecialisering. I själva verket bör gränsen flygplanslagen emellan icke dragas för snäv, enär elt och samma
flygplan ofta k an användas för olika uppgifter och lämpas för
elen ena eller den andra genom alt avväga faktorerna : b cviipning, bränsle, last (Mehr zweckflugzeu ge; all-purpose-planes).
Härigenom uncleTlättas .s tandardisering i tillverkningen. Utvecklingen synes snarare gå mot mindre antal olika typer m en
i huvudsak tyngre flygplan. Till jämförelse meddelas följande
~chematiska tablå, som bygger p å antal motorer.
Motorantal
_____::_:_--,
l

2

J

Lätt

Tnngt

1

L ätt

Medeltungt

J aktflygp lan -- · ·-- ·--·--·- -... -·- .. . __ _

lBombflygplan

·-·----·- .. -- .... · ---- ..

3

T n ngt

Ett lält bombflygplan mot svarar u ngefär ett tungt jaktflygpl an, det s k eskortjaktplanet Med ett jaktbombplan m enas el t jaktflygplan som k an fälla ett ton bomber. I b rist pf1
störtbombplan använda britterna jaktplan härför (Hurribombers). J a ktbombplan kunna ej farlyg~basera s . Nat tj aktplan,
som framkallats av nallh ombningarna, h a större aktion slid
än dagjak tplan och utgöras ofta av för ändamålet ombygg da
snabb a bombplan. ~a tlb ombplan kunna givas större last, dagbombplan kraftigare bestyckning och bepansring. Snabba och
högtflyg:mde dagbombplan frigöras alltmera från jakteskorl.

I regel kunna större, långsammare flygpl an insättas nalletid,
då motverkan är mindre. Med fj~irrstridsplan fö rst ås bomb flygpl an, vars b estyckning förstärkts på bomblastens b ekostnad och vilk a därför äro lämpad e för esk or t Yid bombanfall.
Ett tungt bombplan k an p å motsvarand e sä lt mwänd as för
fjärspaning genom att utbyta bombla;, ten mot ex tra bränsletankar. Oft a l:"tter man jaklen närspana. Till sjöss kräver
dock spaningstjänsten alltfort större sp ecialis ering ~i\viil beträffande flygplantyper som p erson alens utbildninc;. ~'yn3re
fl ygplan kunna i r egel utan s törre anstalter användas för tunspor ter av olika slag . Glid- och segelflygplan torde hittills i~ke
h a förekommit i sjökriget utom vid Kreta och behandlas ej
h är. Flygtekniskt b eröras ej heller aulagiros (helicoplersj eller blimps, vilka f unnit b egriinsa d a n vändning i sjöh:mdelss.kyddet.
För alt mot b ak grunden av vad som här framh ~lllil s klarlägga vilka flygplantyp er, som_ företräd esvis användas i sjökriget (häri inbegripet flyganfall mot baser och h a mnsläder
m m ), ha dessa landvis smmn::m s.tällls i s~irskild bil aga (bil
C l) med ang iva nde a v m odernitet (första tjänsteår), baserings.säll, viktigare presta nd a och huvuduppgift (biuppgi fter inom p arantes). Vid d enna samm an ställning ha experte r från
fly gförvaltningen benäget medverkat.
Slutli gen skall ett för sök göras att ge en kortfattad j ~i mfö
r andc k arakteristik av dc k r igförandes flygvapen.
Det tyska flygvapne t, som vid krigsutbrotiet va r avsevärt
ö verlägset såväl k valitativt som kvantitativt, had e uppbyggts
m er med tanke på e tt snabbt a vgör an de p ft k ontinen ten än på
långva rig k a mp m ot sjömaklerna. I den s tarka tyska l ufl makt,
<>om delvis skull e ersätta den relativt svaga tysk a flottan, sakn ades sålunda bl a torpcdflygpl::m, en b r ist, som ännu icke helt
avhjälp ts, sannol ikt beroende på svårigh eter med lorpedtillverkningcn. Tyn gdpunklen låg på ett för flygb asb ekämpning
och rörliga ope rationer till lands lämpat b omlJ\'apen av lättar e slag (1 - 2 m o toriga flygplan) än västmakternas u~-4 mo-
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toriga flygplan för offensiva operationer, främst und er miirker, mot hemorten).

Tablå nr 5.

_ Dc alliemcle hade i början mycket få n1.odcrna flyg plan .
Ar 1939 utgjorde jaktvapnet Royal Air Force's. främsta slyrk.t.
Kustflyget (Coastal Command) och flottans flyg (Fleet .\ir
Arm) voro mindre väl tillgodosedda.

Exempel å flygplanbeväpningens utveckling.
Flygplantyp

l 9 3 9
aka11

l

ksr)

~rricane ... .. ...... . ......

1 9 J 2
l sert·e Il,--~--.,.-~-- .,-1~-.;sp
a ~;an
sene

l

8/7,7

1

Till sin struktur liknade det ryska flygvapnet närm ast det
tyska.
Det japanska flyget karakteriserades av flygplan m ed stor
räckvidd, väl lämpad e för operationer över Stilla Havels v~il
diga områden.

Italiens flygvapen var kvan tita tivt väl utbyggt, m en typerna omoderna och den industriella kapaciteten bristfällig.
Italiensk överlägsenhet i torpedtekniskt avseende neut raliserades a v bättre brittisk tak lik.
Sedan USA:s flygproduktion på allvar kommit igång inträdde först balans i luftrus tningen (dc s k flygfärjtrafik cn; l
över Atlanten) och därefter under 1942 ett alltmer markerat
utslag till allierad förmån, som tvingat Tyskland över p å dt>fens.iven i luften (ökat jaktplanhygge på bombflygets bekostnad). Vid b omboffens iver börjar den anfallande redovisa lika
många nedskjutna jaktplan som förut den försvarande b ombplan.
*) UbåtsJuran framtvingade oceanfärjning av flygplan lu ftledes
i stället för sd öledes. Fö·r detta ändamål bildades ett särskilt Air
Corps F errying Command, senare omdöpt till Air Transport CommaH<l.

12, 7,7

I~

l
4/20
2/40

Spitfin ...... ...... ........ .

8/7,7

1/7,7

.Messerschmitt Me 109

2/7,9

Junkers Ju 88

3j7,9

2j20

E

no
UD

v

2f20
4J20
3j20ev

2j7,9

Il

IX
G

~ / 23

.

Dornier Do 17
}
Do 217 .........
Boeing B 17
Flying Fortress .........

6-8/7,9

5j7,9

}l

1j20

7/7,9

lj20

A 6

l j20

E

l

c

7/7,7

J /7,7

112/12,7 E & F

Anm: I brittisk fackpress (Flight, november 1942) skisseras
följande utvecklingsalternat iv för jaktflygplans beväpning:

~·

\'

l

2

3

4-6 st
20 mm

8- 10 sL
12,7 mm
mm

2 st
30-40

4

n

1-motorigt ..... ............

l
2-motori gt ......... .........l

l
50

°/o tillägg

illlll

l

2 st 20
mm+
4 - 6 st
19.7 mm

till ovanstående

-

-
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den t ek:nisk1. flygutvecklingen.

den tekniska flygutveckliril{en.
Bomb flygplan.

J aktflygp lan.

10-14000 m

(Nr 2)

(Nr l)

914 ( 1200) m/min

stigtid
St4;t id

500-650 km/t illl
8 min
3000-4000 km

Topphöjd

8 ton/1000 km

Jlaxhaetighet

610 (670 ) km/tic
St4;haotighet
(till }000 m)

12500 (1 5000) m

Hulu>otighot
Fl;rgaträcka
(normal )

3000 m/2! min
?opphöjd

Ls.etförmåga

L----------------------------------------r~l020

1, 5 ton/1000 km
Flygs träcka
(norm..l )
1918

1939

49 0 (585) km

( 1320)

1918

1939

143 0 ( 1850) km

1942
1942

Uppgifterna. a.v se medel värden. Siffrorna.

Uppgifterna a"TSe medelvärden utom beträffande 1942, då typ-

ir::om parentes äro maximumv6..rden.

differentieringen 1 lätta, medeltunga och tunga bombflygplan
omöjliggör enhetliga angivelser.

Sjöväsendet.

32

-
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över

räckvidder för olika flygplanelag
med normal s tridsutrustning.
utvecklingen

.!W.:.
(!!r 3)
Lj\pl

t - - - - - l 450 km (500 km, Me 109 E )

tbfp1

1 - - - - - - - - - - - - - < 1000 km (1200 km, llaronder )

flygplans
( ~liber

be v~

mm och bombstorlek i t on )

( Nr 4)
T j fp l

1 - - - - - - - - - - - - - - - ; 1200 km ( 12 07 la!!, Beo.ufi<;hter )

Tf p l

1-------~--------' 1200 km ( 1700 km, He lll )

Mtbfpl

l-- ' - -- - - - - - - - -- -----ll500 km (2 130 km, l!itchell )

Tb fpl

1 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ; 1975 km (2413 km, B-17 E)

40

lrull

3, 7 ton

Bombetor lek
0,5 ton

1918
500

1000

1500

2ÖOO

Uppgifterna avse medel värden. Siffrorna inom parente s
äro maximumvärden inom resp flygplansla&.
Räckvi d~en

• ak tionsradien - ~ normala flygsträckan •

1/3 t e oreti s ka flygsträckRn.

2500 km

19 3~

1942
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D.

Diverse.

I ntenwtioncllrättsl iga synpunl..:ter.
Vark en genom stalspraxis. eller konventioner h ade man
före krigsutbrottet lyck a ts skapa några allmängiltig a folkrä tl~
liga r egler för luftkrigets fö rande. Dock syntes a llm änt erkänt, att flygbombanfa ll enelast fi nge riktas m ot militä ra m al.
i full analogi med sjökrigsreglerna .
Ett uttr yck för denna uppfattning tir bl a en av USA ar
1939 u tfärd ad förordning om att hensin eller ämnen för tk'<-;
tillverkning en dast finge exporteras till sådana krigförande
som b egränsade flyg anfall till mili tära mn Hel a det totala
krigets k arak tär försvår ar emellertid mål distinktionen och ,·idgar målu rvalet. Till mili tära mål hänföras sålunda bl a h ~•m
nar och industrier, Yarför Yarje m era betydande samhälle sY:i.rligen k an u ndgå a tt b eröras av luftkriget.
Till en börja n undYeko brilterna bombfällning m ot fasLl
mål på tyskt område. Först seda n tyskarna fällt mtgra bo mber i land på Orkneyöarna i samb a nci med et t anfall 1;å flo tian
i Scapa F low svarade Bomher Command med ett anfall pi\
sjöflygstationen Yid Sylt den Hl m ar.s 1940. Della anfall Ti1kna tyskarna som inledning pa dc engelska anfallen mo t h em orten och anse a tt britterna fö rst tillämpat denna krigföri ng,,metocl, som alltså skulle h a sin upprinnelse fr å n med sjökri get
sammanhängande flygoperatio ner.
Icke desto mindre kan man konstatera a lt i n~i stan sa mtliga kommunikeer om luftang repp framhåll es atl de riktat sig
mot >> militära » eUcr »krigsYik tig a>> mål, tydande ]:;.å, alt de
krigförande alltfort äro angelägna Yisa, att dc trots a llt siikt
omfatta regeln i fnlg a.
Till sjöss deltogo flygplanen till en hörjan i h andelsöwrvakningen genom spaning och tillk alland e av örlogsfartyg fiir
visitering. I vissa fall nedkastade flygplanen s k prejnings~
bomber, innehållande en påse med skriftlig order att styrJ
mot viss punkt till sjöss, där örlogsfartyg skulle mö ta för y jsi tering. Flygplanen visade '.ig sålunda i viss utsträckni ng kt t:l·
na iakttaga de folkrättsliga bestämmelserna ang[tende prej ning.
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Flyganfall med bomb er och kulspruteeld mot sjöfarten
vintern 1939~4 0 i K ordsjön ledde emeller tid till att Storbritam1ien luftyärn sbe st~·ckade sin a handelsfartyg . Det är att
märka att dessa därigenom folkrättsligt sett icke förlorade sin
karaktär a y handelsfartyg. Så småningom övergick man till
flyganfall mot konvojer och uh·ecklingen gick snabbt mot ett
oinskränkt luftkrig i fu ll ana log i med det oinskränkta ubåtskri get .. Aven i andra aneenden (flygmineringar och torpedflyganfall) h a r flygkriget inlänkais i samma folkr~itlsliga hanor som sjökriget, fullt naturligt med tanke pa att det icke råder någon egentlig s killnad mellan vapenbärare ovan, på eller
under vattnet i berört avseende. Detsamma gäller flygplanet
som blockadinstrument i handelskriget.
Ett särskilt kapitel är frågan om kri!rförande
flv"olans
v
J b
överflygning av neu tral stats territorium. Enligt den internationella luftfartskonventionen (Paris 1919) är luflen ovanför
statsterritoriet underkastad statens suveränitet. Slatens herraväld e över luften ovanför sjöterritorie t är i pri ncip t o m mera
oinskränkt än över sjölcnitoriet självt. såtillYida som i luften
motsvarighet saknas till regeln om oskadlig genomfart av det
yttre terrilorialYattnet för främmande fa rlyg.
Beträffande krigförande militärflygplan har Sverige genomfört överflygningsför bud över hela sitt territorium m ed
und antag fö r territoria lYatlnet över Öresund, där passagen alltså under vissa förutsättningar är fri. E tt betydande antal
n eutralitetskränkningar ha förekommit genom 'i nflygningar,
varav huvuddelen över kuslen. För a lt öka möjligheterna alt
komma till r~i.ltrr härmed h a skärpt a beslämmelser efter hand
utfärdats.
Den moderna höjdflygningen samt en alltmer utveckl ad
nattflygning för5Yåra självfallet kont roll aY lufttcrritoriet.
<J

_t:

·-

F tygbilds pnning.

Erfarenhet en från skil da fronter under nu pågående krig,
även ifråga om Sverige närliggande Yalten, h ar visat, all visuell
flygsp aning mot farlyg lill sjöss ofta ger felaktiga eller på an-
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nat sätt vilseledande resultat. I en del fall synes detta hero
på bristande kunnighet eller vana hos flygspanaren atl bediima siktade fartygs karaktär, i andra [tter på ogynnsamma viiderleksförhållandc n, so m försvårar bedömningen. Som cxe 111 _
pel kan nämnas alt spanare förväxlat slagskepp rnecl kryssare
och kryssa re med jagare o s v. Men även när fartyg b efunnit
sig till ankars eller varit förtöjda, ha allvarliga misstag begatls.
Så till exempel rapporterades vid ett tillfälle, all tre ubalar
siktats i en hamn, där bevisligen enelast övervattensfartyg da
voro baserade.
Den operativa ledningen har därför ofta svårt all siilla
tillit lill flygrapporter, som ej åtföljas av bildbevis, el ,. s spaningsbilder. Bildspaningen, som ifråga om landfronter lå ngt
tidigare visat sig oumbärlig för a lt avslöja mål av olika slag,
fastställa pågående fientlig verksamhet, s tridskrafters gru pp l·ring, förändringar i kommunikationsvä sendel m m sam t all
klarlägga ve rkan av egen eld e tc, har därmed framträtt sasom ett synnerligen betydelsefullt hjälpmedel även för m arin
flygspaning.
Geno.m a tt motståndarens. fartygsbascringar och varvsverksamhet kontinuerligt kunna följas har precisionsbombnin g av
marina mål i dagsljus uneler krigets lopp väsentligt utveckla h.
Utmärkta spaningsbilder över örlogsbaser och varv -i ski ld a d Plar av världen ha då och då även publicerats i dagspress och
tidskrifter, ej sällan i sa mband med kommunikeer rörande u tförda bombanfall mot platserna ifråga. I allmänhet visas endast enkelbilder, men bildspaningen utföres så gott som U ll·
danlagslöst såsom s.eriefotografe ring med tillräcklig överläckning bilderna emellan för att materialet skall kunna studer a~
i stereo. Genom goda stereoinstrument utföres sedan m ålbi ldläsning, varigenom dc olika fartygen i bildparen kunna id entifieras, dimensioner uppiniilas samt reparations- och nybyggnadsstadier ävensom bom:bverkan etc fastställas.
På grund av fientlig molverkan måste dylik spaning som
regel utföras på stor höjd , vanl ig en mellan 7,500 och 10,000
m. Men ännu myck et större höjder ha förekommit, enli gt
uppgift ända upp till 15,000 m. Della har framtvingat an-

vändn ingen av kam eror med långa brännvidder, sC1som 50 och
75 cm ifråga om böjder intill 10,000 m och mer än 75 cm
beträffand e höjd er däröver. i\Ien även bildformalet måste vara stor l, enär luftvärnselden och hotet från det f ien 11 iga jaklflyget sällan medge mer än en överflygning av det aktu ella
området.
Vid bildspaning fl"Ctn mycket stora h öjder, mellan 10,000
och 15,000 m, har enligt uppgift infrarödkän slig film kommil
till användning.
De ofta mycket låga temperaturer, som förekomma på
s tor h öjd vintertid, medföra betydande svårigheter för materi elens funktionerande. Genom elek trisk uppvärmning av ka mer orna har dock fotografering med seriefilm kunnat utföra s
med gott resultat tiven vid - 65 ° C.
Önskar man dölja till skärgå rd a r, hamnar eller varv förlagda fartyg för upptäckt från luften, måste dessa maskeras
med hänsyn tagen till såväl fientlig ögonspaning som bildspaning. Vid maskeringen användas vanligtvis nät av hamp a
men även träd av olika slag för att fartygen i möjligaste mån
skola likna närliggande holmar eller sammansmälla med
strandtenängen. Skarpl markerade relingskanter och dylikt
elimineras geno1n oregelbundn a konstruktioner.
Allt maskeringsarbele bör kontrolleras från luften sftväl
gen om ögonspaning som medelst bilclspaning. Härvid måste
Dbserveras, att maskeringsarbeten ofta framträda på olika sii Il
i bilder tagna med vanlig flygfilm, infrarödkänslig film och
tillhörande färgfiller eller färgfilm. Först när vana mfllbild läsarc ej kunna upptäcka fa rtygen i sina stereoinstrument bör
maskerin gen goclkiinnas.
V iiderlekstjt"insl.

Den allmänna lendensen lill överraskande men samtidigt
a lltmer omfattande operationer över vidgade områden - ick f;
lllinst flygoperationer över hav, bergs-kedjor och moln - h ar
ställt krigföring en i ökat beroende av meleorologien.
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l krig m·belar emellertid denna ofla under betydlig t wi\.
rare förhållanden än under fred.
u lan den helhetsbild av väderlekslägct, som bloll det nor.
mala internationella utbytet kan ge, begränsas givetYis den ll< ttionc1la väderlekstjänstens dckvidd lill tid och rum. De krigförande söka dessuiom på allt sätt undandraga varandra mii jlighcterna till uppgifter och förutsägelser om väderleken. J >e
efter förra världskrigel avscYärL fullkomnade prognostekni'i'a
metoderna ha ökat betydelsen av iiven enstaka obserntlioncr,
särskilt från områden i ,, prognoslovvar b cm aktuella orwratiomnnradcn. De t är därför förklarligt att även neutrala staLer 7.unna behöva pålägga sig Yissa restriktioner, ick e C'ndasl
bet, Mfandc synoptiska observationers bekantgörande ulan jiimYiil hcl6iffande utsändning av prognoser m m för allmänh ckn ,
vilka även dc i vissa situationer för en skicklig progn oslil,\T
kunna vara av stort värde.
För kriget i E11ropa och >> S1aget om Atl::mten>> h a dc
anglosaxiska makterna ell gynnsamt prognosläge i fi.i rha ll:wcle till a xeln. Ockupationen av Frankrike och Norge h ar doc k
i någon mån utjämnat denna olägenhet. I vi,;s ulsträcknin[!
kunna tvskarna äYen erhålla >> markobservationen fran utevarande "ubåtar och patrullfartyg samt höjdobservatione r fr:~n
fjärrspaningsflygplan, av särskild betydelse för Gpcration er. i
farv attnen kring det dimhöljda England , och möjliggöralllie
prognoser i god tid för egna flygbaser i väster. under slagd
om Slorbritannien förlorade bril. ~erna dubbelt sa många flyg plan genom nödlandningar som i luftstrid, företrädesvis pa
grund av dimma. Sjötaktiskt sett vill det synas som om de
tyska slagskeppens >> kanalpassagc >> från Brest väl avpas sals
med hämyn till Yädcrleken. Detsamma gäller även det tysl,a
föret: 1gc t och de brittiska commandoraidcrna mot :\orgc.
I Fjärran Östern torde Japan under tillcn från krig söppningen till april 19-12 med hänsyn till härunder radande
derleksförhållanden dragit fördel av sitt prognos.läge rel attd
sina mol s låndare till sjöss. Det är emellertid icke uteslute t at t
dessa ii.ven varit illa ruslade med avseende på vi1derleksljiinsleiL

':ll·

I dc a rktiska fan-aliucn - :t\ordoslpassagcn och kom·ojyägarna till :.Iunmmsk - sp elar sjii!Yfallet Yiidcrl cksljiimlen
en avgörande roll bl a för samordnandet aY sjö- och flygopcra lionerna .
Det kan vidare vara Yärt erinra om alt ~ordallanlcn, diir
flygtrafik en före Yicirldskrigct Yar skäligen obe tydlig på grund
av svåra Yäderlcksförhållandcn under stora delar a v året f n
bli vi t det 111~1 bända mest trafikerade vattenområdet.
Bland flygmeteorologiska problem torde isbildningen alltjämt spela en stor roll . Ehuru isbildningens principer rent
vetenskapligt äro re1atiYt välkända äro förutsägels ern a beträffand e delta fenomen i hög grad beroende av disponibla
aerologiska underrättelser. Det är därför förklarligt att isbildningen synes haYa erbjudit allvarliga svårigheter t ex vid
de britti ska bombanfallen över Alperna mot norra Italien och
vi d inflygningar vinterlid över Tyskland, clå britterna vid vissrr
tillfällen lära ha förlorat flera flygplan genom isbarksbi ldn ing
än genom fientlig motYerkan.
Det är icke bekant hur dc krigförande organisatoriskt
cmsalt sina erfaren heter på Yäderleksomnldct. l\linst lik a Yikti gt som alt tillgodose krigföringens krav p[t Yäderlekstjänstens
ren t tekni ska ut,·eckling torde mcllerlid varrr alt fastare anknyla denna verksamhet till det militära i ·yfte att uppnå ett
effek tivare operativt utnyttjande av densamma (inom försYarsgrcns- och förbanclsstaher). Sålunda böra bl a dc olika försvarsgr en arnas meteorologer och deras Yerksamhct på en intimare stitt inordnas i det övriga stabsarbeteL
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A.nm. 2: Exempel

Flygoperativ översikt.
sjöTillgängliga pub lik a uppgifter om flygoperatione r
krigeL 1939- 1942 h a sammanställts kronologiskt-r egionalt en Ngt följande:
1.
' 2.
3.
4.
5.
6.

Atlanten, Nordsjön, Engelska Kanalen.
Östersjön.
Norra Ishavet.
:M edelhavet.
Svarta Havet.
S till a Havet, Indiska Oceanen.

An m. 1: De uppgifter, som stått till buds och wderhörl i~en
granskats av flygdetaljen i försvarsstaben s utrikesavdeln inf.\,
iiro of ta all tför fragmentarisk a och motstridiga för att sammans tällningen skall kunna göra anspråk på alt ge en fnll ;;ländig bild av flygkrigföring en till sjöss. Avsikten med cl en Y.amma är endast, atl söka ge en allmän uppfattning dels o lll
flygels mångsidiga och utvecklade användning i sjökriget och
dess inflytande på systemen för det opera liva uppträdandet
till sjöss, de ls om arten och omfattningen av dess insatser plt
o lika områden och inverkan på inom skilda sjökrigsskåde platser timade händelser.
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tt förkortningar :

=
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brittisk.
italiensk.
tysk.
kryssare.
jagare.
slagskepp.
h andclsfarlyg.
bombflygplan.
jaktflygplan.
torpcdflygplan .
stör tbomb.
flottilj.
från.

