
1941.
104:e årgången.

Häfte N:r 12
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlings:: 
ämnen för år 1942. 

1. Vilka uppgifter böra vid svenska kusternas försvar mot 

fientliga angrepp tilldelas försvarets olika grenar. 

2. Taktiska tendenser inom sjökrigföringen med ledning av 

hittills kända erfarenheter från nu pågående krig. 

3. Aktuella problem i den moderna ubåtslaktiken och deras 

tillämpning på svenska förhållanden. 
4. Sjöslyrkas skydd mot luftanfall på framskjurten och till

bakadragen ankarplats. 
5. Rikllinjer för torpedbålars utnyttjande i vårt sjöförsvar. 

6. Riktlinjer för torpedflygförbands samverkan med kust

fJollan. 
7. Vilka krav har artillerimaterielens utveckling under de se

naste åren uppställt med avseende på personalen, och vilka 

förändringar kunna med anledning härav vara nödvändiga 

beträffande artilleripersonalens organisation och utbild

ning? 
8. Knslartilleriels krig<>bcredskap san1t därmed sammanhäng

ande organisali,ons- och personalfrågor. 

9. Rörliga lmstarlilleriförbands uppgifter, betydelse och an

vindning i det svenska Piksförsvaret 
10. Ultrakorta och mikroradiovågors användning inom mari

nen. 
11. Radiotekniken<; ulnylljande och utvecklingsmöjligheter 

inom kustarlilleriförband. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 47 
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12. Vilka ångpannetyper bö1·a lämpligen ifragakomma vid ny
byggnad av lätta kryssare och jagare. 

13. Hur bör en utspisningsstat sammanställas för att, med be
aktande av näringsfysiologiens krav, i slörsta möjliga ut
sträckning tillmötesgå personalens smak 

14. Hur bör allmänheten på ett effektivare sätt än hillills hl
bringas kännedom om mar~nen? Plan för sjöförsvarels 
upplysnirigs'verksamhet. 

15. Fritt val av ämne inom områdel för Kungl. örlogsmann ::~
sällskapels verksamhet. 
Tävlingsskrift bör, åtföl~cl--aN förseglad sedel upplagande 

författarens namn och adress eller ock elt valspråk, vara in
given till Kungl. örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls. 
krona, Synas{ de.n l nästkommande september. 
, __ Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris. 
tildelas författaren Sällskapels medalj i silver. Simlie inläm
nad skrift vara av synnerligen utmärkt förtjäns:L, kan Sällska
pet besluta alt tilldela . författaren samma medalj i guld. 

Sällskapet har dessutom anslagit en summa av högst 
500: - kr. att ulde1as till prisbelönad författare, som enligt Säll
skfl_pels bedömande gjort sig därav fö·rtjänl. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris, men likväl 
anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtids
dagen hedrande omnämnande. 

Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som bli 
vit prisbelönad eller erhållit hedrande omnämnande, endast 
innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälftten av 
november månad i »Post- och Inrikes Tidningar >> med anhål
lan, att författaren ville till Sällskapet uppgiva nanm och adress. 

Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkän
nagiver motsatt önskan, förbehåller ~g Kungl. örlogsmanna
sällskapet rätt att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Karlskrona i december 1941. 
SEKRETERAREN. 
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Årsberättelse i sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria år 1941. 

Avgivt>n Yid L::ö~'LS: s högtids.sannmauträde den 1!-5 november 1941. 
Av l•ec\amoten, kommendörkaptenen av 2 gr. R. C'mneborg. 

Slormaklst:rigct har nu pågått i mer än Lvå år. Från att 
ursprungligen ha utgjort en konflikt mellan europeiska stater 
har kriget under det gångna året alltmer gripit omikring sig. 
Till lands har krigföringen redan nått tre världsdelar och om
fattar väldiga operationer av hittills oanad slagkraft. Till sjöss 
omspänner maktkampen de flesta av jordens hav och står inga
lunda landlu-igfö,ringen efter i världsavgö,rande betydelse och 
oerhörd omfattning. 

Ett framträdande d~ag i det pågående kriget är otvivelak
ti crt flvgstridkrafternas ökade inverkan på krigföringen. Kriget b -' 

till sjöss föres nämligen såväl på och under vattnet som även 
över vattenytan. Sjöl<'rigföringen omfattar därfö,r såväl flottor-· 
nas som flygets verksamhet, varigenom svårighet uppstår att 
draga en bestämd gPäns mellan sjökrigskonst och luflkrigskonst. 
Flygvapnets självständiga verksamhet i sjökrigets tjänst berö
res emellertid i föreliggande årsberättelse endast i den utsträck
ning så erfordras för att sjökrigföringen i dess helhet sl<all bliva 
någorlunda fullständigt belyst. 

Arsberättelsen behandlar tiden fr. o. m. oktober 1940 t. o. 
lll. september 1941. Under denna tidrymd ha sjökrigshändel
ser förekommit i utomordentligt stor omfattning, somliga av 
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epokgörande betydelse. Mångfalden av strider och andra till
dragelser till sjöss gör det ytterligt vanskligt all inom årsbe
rättelsens begränsade ram åstadkomma en ens någorlunda full
ständig sammanfattning och analys av sjökrigskonstens senaste 
utveckling. Det är emellertid ej endast änmels omfattning, 
som utgjort en betydande svårighet. Tillgängliga underrättel
ser äro ännu ofullständiga, motstridiga och färgade av propa
ganda. Saklig och vederhäftig litteratur rörande del pågående 
kriget h~r tillsvidare icke sett dagen. Ännu saknas perspektiv 
på händelseutvecklingens verkliga innebörd och inre samman
hang. Den följande berättelsen måste därför lämnas med stör
sta reservation, oaktat uteslutande officiella källor anlitats. 
Helt värdelös behöver ändock icke den gjorda sammanställ
ningen vara. Sjökrigets huvuddrag äro givetvis med säkerhet 
kända, och det är nödvändigt att så snart ske kan försöka dra
ga de rikLiga lärdomarna av vad som inträffat. 

r-. Marinpolitisk öve·rsikt. 

Slilla Oceanen. 

Undanskymd för våra blickar av de 1111äkhga k.rigshändel.: 
serna i Europa och därtill angränsande hav och länder pågår 
på Stilla Oceanens vida vatten en maktkamp, som på lång sikt 
är av kanske lika världsavgörande betydelse som det europe
iska kriget. Den marinpolitiska utvecklingen domineras i dessa 
farvatten av Japans expansj,onssträvanden och därav framk al-
lade motåtgärder. 

Den japanska expansionspolitiken hade högkonjunktur un
der sommaren och hösten 1940, då efter Frankrikes fall Eng
lands svaghet var uppenbar. A vslutandet i september av tre
maktspaklen Tyskland-Italien-Japan, som riktaide sig särskilt 
mot Förenta Staterna, uppkallade emellertid detta land till att 
alltmer stödja de brittiska intressena i Fjärran östern. Ett ]Je
vis på att engelsmännen för sin del icke vmo hågade fö·r ytter
ligare eftergifter för Japans aspirationer utgjorde öppnandet av 

. l 
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den s. k. Rinnavägen till Kina i mitten av o·ktober. Brittiska 
förstärkningar sändes därjämte under vintern 1940- 41, trots 
de i Främre Orienten pågående operationerna till Singapme 
och Malacka. Aven i Australien vidtogos försvarsåtgärder. 

Det senaste 1nålet fä>r den japanska politiken har utgjorts 
av franska Indo-Kina, där Vichy-regeringen tvingats till upp
repade eftergifter för J apans med vapen i hand framställda 
krav. I Bortre Indien ha japanerna erhållit en bunds1förvant i 
Thailand, med vilken en icke-angreppspakt slöts i december 
1940. Ungefär samtidigt utbröt en öppen konflikt mellan Thai
land och Indo-Kina. Efter krigiska förvecklingar, omväxlande 
med stilleslåndsförhandlingar, slöts i maj 1941 under japansk 
förm edling fred, varigenom Thailand tillerkändes värdefulla 
områden av Indo-Kina. Ur marinpolitisk synpunkt avsevårt 
mera betydelsefulla v-oro dock de efLergifler, som Vichy -rege
ringen sedermera måste finna sig i, genom att i juli 1941 till 
Japan uppEtta Camrahn- och saigonbukterna samt åtta flyg
baser i södra Indo-Kina. Däm1ed har Japan ytterligare fram-
skjutit sin örlogs- och flyghasc-ring i riktning n1!ot Malackah.alv·
ön. Särskilt Camralmbukten, känd från amiral Rosjestsvenskis 
märkliga färd, kan säkerligen iordningsJSLällas till en värdefull 
örlogsbas . 

·Med undantag för de marinpolitiska fmmg~mgarna i Indo
Kina synas de japanska expansionssträvandena under år 1941 
överallt ha mött ett allt hårdare motstånd. De brittiska posi
lianerna i Fjärran östern och Aus tralien ha förstärkts, framför
allt gäller deUa nyckelpositionen Singapore. Med Nederländ
ska Indien har Japan fä>rt långvariga handelsförh.andlingar, vil
ka dock icke lära ha fört till något tillfredsställande resultat. 
Ehuru .Japan förklarat sig endast ha ekonomiska avsikter gent
emot de holländska kolonierna, ha även i dessa omfattande 
försvarsanordningar vidtagits. Kriget mellan J apan och Kina 
pågår därjämte alltjämt och tär mer och mer på Japans kra:Jf
ter. Kina understödjes av såväl Storbritannien som USA, och 
Chang-kai-sheks och Chunkingregeringens kraft är ännu långt
ifrån bruten. 
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l'r marinpolitisk synpunkt lwnNner det starkaste molsta11 _ 

det mot den japanska expansionen från Förenta Staterna. 
Stödd på ett vidsträckt och väl försvarat bassystem i Stilla Oce
anen och på Filippinerna utgör den amerikanska Hotlan för 
narvarande det viktigaste hinch·et för den japanska drömmen 
om ett ostasiatiskt storrum. Frågan är därför, hur pas,s all 
Yarligt den japanske utrikesministerns Matsnokas uttalande var 
när han i deceniber förklarade, att om Förenta Statema skull~ 
förklara Tyskland krig, Japan i enlighet med tremaktspakten 
kommer att omedelbart inträda i kriget på axelmaktemas sida 
.Den latenta spänningen mellan Japan och USA sl(Järptes ytler ~ 
ligare i slutet av juli och början av augusti, d. v. s. i saniband 
med del japanska fram_träng,ande t i Indo-Kina. Dock har Ja
pan ej vidtagit n~lgra åtgärder för att hindra de amerikanska 
underslödstransporterna till Ryssland över Vladivostok, vilka 
alltjämt torde pågå. Detta står också i överensstämmelse med 
den rysk-japanska neulralitetspakt, som i april avslutades av 
Matsnoka i Moskva, men dä'H~mot knappast med dennes n ågot 
1idigare i Berlin lämnade utfästelse ,om, att Japan i nöd och 
lust skulle stå vid Tysklands sida. 

Händelseutvecklingen i de oslasiatisl(Ja farvallnen har un
der det gångna året icke varit av fullt samma dynamiska karak
tär som tidigare. Japans kraftresurser ha synbarlig~n minskats 
genom det låi1gvariga kriget i Kina och de anglosaxiska stater
nas ekonomiska tvångsåtgärder. Sannolikt ägde även en ut~ 
rikespolitisk fmntförändring rum genom den i juli tillkomna 
nya regeringen under fursts Konoyes ledning, där sjömilitä
rerna synas ha fått ökat inflytande. Man kan sålunda skymta 
en ökad japansk benägenhet att genom underhandlingm: komma 
till samförstånd med Förenta staterna. Såsom en mäktig och 
hittills oförbrukad bricka i spelet står clock den japanska Hot
lan, som kring h emlandet och långs Kinas kuster utö,var ett 
praktiskt taget obestritt henavälde till sjöss. 
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Inclislca Ocewi.en'. 
~ ~ 

P å Indiska Oceanen är Storbritan,niens maktställning i h~-
vudsak orubbad. De tyska kryssare, som här . ha uppträtt, ha 
i avsaknad av operationsbaser icke kunnat fikändra bget. . Där
.emot ha dc visserligen svaga italienska sjöstridskrafter, som 
varit baserade i Röda havet och på Ilalienska Somaliland, ut 
gjort ett kännbart hot m ot de brittiska sjöförbindelserna via 
Aden och Suez. De succesiva brittiska erövringarna av Moga
discio i ILalienska Somaliland i februari, av Berbera i Brittisk'l 
Somaliland i mars, av Massana i början av april samt av Assab 
j milten av juni tillförsäkra emellertid engelsmännen fullstän-. 
digt herravälde i Röda Havet och farvattnen syd därom. Den 
.12 april kunde därfö~- Förenta Staterna föflklara, att Röda Ha
vet och Adenbukten upphört att vara krigszon och sålunåa 
finge befaras av amerikanska fartyg, som därefter kunde ut., 
nyttjas för underhållstransporter till de brittiska stridskrafter
!1-a i Egypten. Denna åtgärd besvarades den 13 maj genom en 
tysk förklaring, att stridshandlingar från tyska stridskrafters 
sida kunde förväntas äYen i Röda Havet ned till Kräftans 
vändkrets. 

Indiska Oceanen har vidare berörts · av krigsutvecklingen i 
östra Medelhavs0mrådet genom brittiska trupptransporrter i 
april till Inak för att där betvinga en tys1wrienterad regim samt 
i augusti likaledes,. till Irak för att därifrån utföra den gemen
samma brittisk-ryska inmarschen i Iran. 

Slutligen må antecknas, att Madagaskar och Reunion efter 
de ovannämnda italienska hamnarnas besättande praktiskt ta
get utgöra de enda besittningar vid Indiska OceanCill, som äro 
~1:Jgorlnnda oberörda av brittiskt inflytande. 

M12delhavet. 

Sedan hösten 1940 har östra Medelhavet varit skådeplatsen 
för en 1<rigisk händelseutveckling av våldsamt slag. Axelmak~ 
terria ha under våren 1941 gjort ett allvarligt försök att där 
tillt\7inga sig en avgömnde framgång mot den brittiska makt~ 
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ställningen i östra Medelhavet. Hela Balkanhalvön har konunit 
under axelmakternas välde, men den brittiska makts tällningen 
i östra Medelhavet på Asiens och Afrikas kontinenter har h ållit 
stånd och kunnat ytterligare Jwnsolideras. 

Krigshändelserna i östra Medelhavei. började med Ilali ens 
angrepp i slutet på ok lober mot Grekland, som beskylides för 
oneutral hållning särskilt genom alt britti ska flottan påstods 
ha tillåtits använda grekiska hamnar och territorialvatten. I 
enlighet med avslutad garantitraJdal erhöll Grekland omedel
bart milibrt understöd frön Slorbritmmien, som samtidigt er
höll förm ånen a tt framskjuta sin örlogsbasering till Krela. Tur
kiet förklarade visserligen sina "'änskapliga känslor för grann
landet Grekland men förbleY neutralt. Anfallet nwt Grekland 
blev emellertid en besvikelse för italienarna, vilka bland Alba
niens bergstrakter tvingades att h ålla sig på defensiven . När 
sedermera i januari och februari den brittiska offensiven m ot 
Cyrenaica resulterade i fullständigt sammanbrott för ma1~skalk 
Grazianis arme och engelskt framträngande till Syrlenbukten, 
syntes den brilliska maktställningen i östra Medelhavet varra 
säkrad. Pet var först efter tyskt militärt ingripande, som eng
elsmännen tvingades att slå till reträtt i östra Medelhavet. 

Den tyska expansionen på Balkanhalvön började redan i 
november 1940 genom Rumäniens och Ungerns anslutning t ill 
tremaktspaklen, vilket förorsakade stor oro i Turkiet, där be
lägringstillstånd proklamerades i de europeiska delarna av lan
det. Turkisk-brittiska militära överläggningar ägde mm i ja -· 
nuari. En viss avspänning syntes dock inträda genom en mel·
lan Turkiet och Bulgarien i febrruari avslutad vänskaps- och 
icke-angreppsförklaring. Den l mars anslöt sig Bulgarien t ill 
tremaktspakten, samtidigt som tyska trupper intågade i landet. 
Det tyska hotet mot Englands intressen i Grekland blev därige
nom allmer kännbart. Den brittiske utrikesminislem Eden be
sökte Ankara och Athen för att organisera motståndet. Nästa 
steg i händelseutvecklingen lät icke länge vänta på sig. Den 
25 mars anslöt sig även Jugoslavien till tremaktspakten. Två 
dagar senare in träffade den sannolikt pft tyskt håll oväntade 
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statskuppen i Belgrad, samtidigt som jugoslaverna börj ade mo
bilisera. Den 6 april vow de ty ska stridskrafterna klara aU 
l
.C1åne1sälla den vänlade offens iven mol Jugoslavien och Greko o 
land. Händelserna följde därefter slag i slag. Den 17 april 
l{apitulerade den jugoslaviska b·igsmaklen. Den 2-l nedlade 
den grekiska huvudarmen i E pi rus och iVIacedon i en vapnen, 
och den l rnaj lämnade de sista brittiska trupperna Peloponne
sos. Endast Kreta var ännu kvar i bri ttisk-grekiska händer. 
I slutet av maj kunde del tyska flygv ap net där inregistrera sin 
hitintills kanske n'ärkligasle frmngång och den l juni J[mmade 
de sisla brittiska trupperna Kreta. Samtidigt med denna h ö.n
delseulveclding h ade tysk-italienska s tridsvagnsförband i slutet 
av mars och början av april på endast lre veckor återerövrat 
Cvrenaica och trängt tillbal<a engelsmännen till Egyptens gräns. 
D.en hr i ltiska m aktslällinngen i östra Medelhavel hade genom 
dessa framgångar för axelmakterna belänkligt n.1bbats. Det 
brittiska inflytandel på Balkanhalvön var slut. Tuvkiet och 
Egypten kvarstodo dLiremot alltj ämt som Englands hundsför-
vanter. 

Under tiden hade nya svårigheter uppkommit för engels-
männen i länderna kring östra Medelhavet. I början av maj 
utbröt l<rig mellan England och lrak, där en lyskorie:nLerad re
gering bildats. Tyska flygplan började samtidigt begagna flyg
baser i det franska Svrien. Dessa h ändelser utveeklade sig så 
småningom till det h~·ittisk.a angreppet n1:ot Syricn den 9 juni . 
Efter en m~mads s trider nedlade dock fransmän n en va p u en, 
varefter engelsmännen helt behärskade kusterna vid del östli
gaste Medelhavet. I samband med den Lysk-ryska konflikten 
ha vidare vissa betydelsefulla tilldragelser inlräffal vid Medel~ 
havet. I början av juni synes sålunda den tyska flygkåren på 
Sicilien: ha dragils tillbaka. Vidare förklarade :Mussolini i ett 
tal den 10 juni alt G~ekland hörde till del ilalienska livsrum.
met och komme att helt besättas av italienska trupper. Några 
dagar före det tysk-ryska higels början underteclmades slut
ligen ett vänskapsfördrag mellan Tyskland ooh Turkiet, dock 
med förbehå ll för de bägge ländernas dittillsvarande förplik-
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telser. Därigenom synes det politis.ka läget vid Egeiska havet 
ha tillsvidare stabiliserats. Genom inmarschen i Iran i slutet 
av augusti har å andra sidan den brittiska maktställningen i 
länderna öster om Medelhavet ytterligare konsoliderats. Slor
brilannien intager därför nu en relativt stark defensiv ställning 
i östra Medelhavet. 

Före Tialiens angrepp mol Grekland utgjorde otvivelaktigt 
Mellersta Medelhavet brännpunkten för sjökriget mellan Eng
bnd och Italien. Här korsa nämligen de brittiska förbindelse
Ii n jerna mellan Gibraltar ·Och Alexandria de italienska trans
portena mellan hemlandet och Afrika. Sedan kampen om sjö
viigama till och från Grekland och Kreta tillsvidare upphört, 
11tgör återigen :Lvlellers la Medelhavet den viktigaste sjökrigs
skådeplatsen i delta hav, där bägge parter trots motåtgärder av 
olika slag söka fmmföra sina för den fortsalla J{rigföringen 
nödviindiga konvoj er. 

I Västra Medelhcwel har s·edan Frankrikes sammanbrott 
och det hrilliska anfallet mol den franska flottan i Oran som 
maren l 940 det marinpolitiska lägel i stort selt varit oförändrat. 
Frankrike har oberoende av de krigförande upprätthållit sina 
sjöförbindelser med sina afrikanska kolonier. Sjöfarten genom 
Gibrallarsund konll··olleras däremot av engelsmännen. Den 
under Vichy-regeringen lydande franska örlogsflottan utgör en 
betydelsefull maktfaktor, som •skickligt utnyttjas av den franske 
vice konseljpresidenten och utrikesministern, amiral Darlan. 
Det genom inhö·rdcskriget utarmade Spanien och dess svaga 
flotta är däremot knappast av större betydelse i det nu p§ugående 
krigel. Ett framträngande av tyska stridskrafter på den Py
reneiska halvön skulle innebära en utomordentligt betydelsefull 
marinpolitisk framgång för Tyskland. Hösten 1940 syntes en 
dylik framstöt ingalunda osannolik och föranledde engelsmän
nen alt förstärka Gibraltar. Spanien synes emellertid numera 
vara alltmera her-oende av England, som kontr-ollerar dess oce
ana sjöförbindelser. 

A v fundamentål betydelse för det marinpolitiska läget i 
Medelhavet är slutligen, att Stornritannien alltjämt behärskar 
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jnfarlerna vid Gibraltar och Suez, varigenom Italien utsättet' 
för en forllöpande och kännbar fjärrhlockad, ett led i den stora 
Nockaden av den europeiska l«onlinenten. Under kriget mel
)an Itali en och Grekland var därjämte genomfarten till Svarta 
Havel ·spärrad för italienska handelsfartyg. Denna vikliga far
led är visserligen numera åter öppen för axelmakternas han
delssjöfart men det ekonomiska värdet av denna sjöfö.rhindelse 
lgtr väsenlligen minskats med det lysk-ryska krigets början. 

A llcmt is l-: a Oceanen. 

Allan tiska Oceanen har utgjort och utgör alltjämt skåde
platsen för en av historiens våldsammaste och mest förödand e 
haftmätningar till sjös·s, det s. k. slaget om Atlanten. Della 
har 11ndcr våren 1941 nått sin hitintills största intensitet och 
möjligen även en avgörande vändpunkt. 

Atlantslaget har framförallt påverka l s av den tyska bas 
framskjutningen till Norge, Holland och Belgien samt Frank
_rikes Atlantl.;:ust under sonm1aren 1940. Härigenom l«om kam
pen om andra baser vid Atlanten alt under hösten träda i för
grunden. Såväl brittiska som tyska försök att utnyttja franska 
baser i Marocko och Väst-Afr1ka avvisades emellertid av frans
männen med vapenmakt. Längre · soderut besatte däremot av 
-engelsmännen understödda de GaJUlle-trupper under senhösten 
hamnarna i Franska och BelgisJm Kongo. ·Betydelsen därav var 
främst, att dessa hamnar icke kunde · ut~1yttjas för tyska in
tressen. En betydande olägenhet för den engelska sjökrigfö;:. 
ringen på Atlanten var, att några baser på det neutrala Irland 
icke mot irländarnas envisa nekande kunde disponeras. 

Ur marinpolitisk synptmkt har Föi·enta Statemas alltmet 
<Oreserverade uppslutning på Storhritanniens sida i kampen mot 
axelmakterna utgjort det mest framträdande draget i slaget om 
Atlanten. Visserligen äro genom neutralitetslagarna ameri
kanska fartyg alltjämt förbjudna att befara en vidsträckt risk·~ 

zon runt de krigförandes kuster, men isolationismens styrka 
är numera i stort sett bruten. Maktikampen på Atlanten domi-
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neras därför i h ög grad av Fören ta Slaternas interventionspoli
tik. Presiden t Ro-osevelt framlade redan i oktober 1940 riktlin
jerna för sin marinpolitik genom förklaringen, att Förenta Sta .. 
temas floll::t och flyg skulle försvara h ela det västra halvklo tet. 
Delta begrepp definierades samtidigt på följande säll: »Då vi 
Lala om 3_ Lt försvara det västra halvklotet, tala vi icke endas t 
om Nord- , Mellan- och Sydamerikas territorier samt angrän
sande öm ulan innesluta däri även clt fredligt u tnyttjande av 
Atlantiska och Stilla Oceanerna». Dä1med var deL tydligt, a ll 
slaget om Allanten icke gällde endast Tyskland och Slorbrilan
n ten . 

Den fi november valdes B.oosevell för tredj e gången till F ör
enta Staternas president. Därmed började en mnfatlande poli
tisk l<ampanj för ökad amer ikansk hjälp till demokratierna, d. 
v. s. i främsta rummet Slorbritannien. Den tidi gare mellan 
England och USA träffade överenskommelsen enligt vilken till 
Storbrilann ien skulle överlåtas femtio jagare mot att till Fö
renta SLalem:1 ularrendcr::tdes ett an l:ll för baser lämpade om-· 
råden , huvudsakligen i Mellan-Amerika, bekräftades formell t. 
Kampanj en för den amer ikamim hj älpen underlätlades säker
ligen genom det intryck, som den amerikanska opinionen erhöH 
av Hitlers förklaring i slutet av j anuari om sikärl? t ubåtskrig 
och de tyska slagskeppens härjningar på Atlanten något senare. 
I början av mars kunde Roosevelt genomdriva antagandet av 
den s. k. ullånings- och uthyrningslagen eller hjälplagen. Ge
nom denna erhöll presidenten vidsträckta bo!Cogenheter. En
ligt lagen få alla -s lags försvarsmedel tillverkas inom Förent<J. 
Staterna för sådana kri gförande länder, vilkas försvar anses 
vara av betydelse för Förenta staternas eget fö,l'SV':l l'. D)rlik 
krigsmateriel f:lr ställas till vederbörandes förfogande genom 
utlån ing, by te, överlå telse, för.s,äljning eller uthyrning. Vidare 
f~~ repara tionsarbeten för ifrågavarande länders räkning utfö
ras p:l amerikan<;ka varv. Däremo t innebär lrugen intet med
givande för amerikanska flottan att använda korliVojer för sjö
fartens skyddande. 

Genom hjälplagen möj li ggjordes en serie åtgärder till Stor~ 
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britanniens stöd, varom mera i det följ ande.. En f6ljdverkan 
av lagen blev den överenskommelse, ,som träffades i april mel
lan den ameril,anske utril•esministern och Danmarks minisler 
i ·w ashington, varigenom Förenta Slaterna an.s-ågo sig erhålla 
rätt att på Grönland anlägga baser m. m. över huvud taget 
innebar hj älplagens antagande, a lt mycke t krafliga amerikan -· 
ska Mgänler vidlogos för a tt förhindra en tysk seger i lmmpen 
·om Slorbritanniens transoceana förbindelser. 

Nästa steg i ulvecldingcn av Förenta Staternas interven
tionspolitik utgjorde president Roosevelts proklamation den 27 
maj om obegränsat nationellt undantagstillstånd. I si tt s. k. 
bra<;Lal samma dag förklarade han bl. a., aLL »Om axelmakterna 
icke lyckas få herraväldet över haven, komma de att med viss
het besegras». Förenta Stalema avsåge därför att aktivt mot
stå alla Hitlers försök att förvärva kontroll över haven. Delta 
tal kan i SJälva verket tolkas som elt slags krigsförldaring mot 
Tyskland och Italien. Enär vissa av presidentens uttalanden 
lmnde tolkas, som om. Förenta Staterna ville erhålla inflytande 
över några av Atlantens öar, framhöll portugisiska regeringen, 
alt a lla till buds slående medel använts för a lt sätta Azore:rna 
,och Kap V erdeöarna i effektivt försvarslillslånd, varför deras 
neutralilet kunde anses fullständigt tryggad. Med anledning 
av vissa antydningar om al t Förenta Staterna skulle ha för av
sikt att besätta Dakar, förklarades vidare från fransk sida, att 
detta i så fall m åste göms med våld. Det var sålunda icke en
bart från axelmakternas sida, som de amerikanska expansions
strävanaena mötte motstånd. 

Den 7 juli inträffade en synnerligen viktig händelse i makt
kampen om Atlanten. Denna dag förklarade Roosevelt, att 
amerikanska sjö-stridskrafter anlänt till Island, som Förenta Sta
terna lovade a lt försvara 1no t ockupation från Tysklands sida. 

Det gällde sålunda icke längre enbart >>för~varet av västra 
halvklotet», ut.an det gällde att erhålla erforderliga baser· i 
kampen mot Tyskland. 

Denna direkta samverl<an mellan det krigförande Storbri
tannien och det ännu tonnellt neutrala Förenta Staterna bekräf-
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Lades genom mötet i milten av augusti mellan president Roose
velt och premiärministern' Churchill någonstans i Atlan ten. 
Efter m ötet tillkännagåvos vissa gemensamm a principer i de 
båda ländernas nationella politik, innebärande bl. a. anslutning 
till principen om havens frihet. Mötet avsåg sannolikt i sj älva 
verket främst att samordna de gemensanuna krigsansträngning
arna mot Tyskland. 

Förenta staternas marinpolitik har Så<;om framgår av del 
sagda haft et t betydande inflytande på utvecklingen av Atlan l
slageL Vapnen äro dock alltj ämt det viktigaste argumentet i 
denna lzraflmälning. Beträffande axelmaldemas sjökrigföring 
mot Storbritanniens sjöförbindelser över ALlanlen hänvisas t ill 
näs trr lwpi lel. 

Krig,el m?t Ryssland. 

Maktkampen mellan de bägge anglol'>axiska världsväldena 
och tremakl<;pak tens trenne storrnakler utkämpas framför allt 
på oceanerna och i Medelhave t. I Fjärran östern ha de demo
kratiska sta tema därjämte i Kina haft en vapendragare på den 
a·siatiska kontinenten. Genom Tysklandis angrepp mot Sov
jetunionen den 22 juni 1941 har den alltmer världsomspännande 
]\raflmälningen i Europa utökats m ed ett kontinen.talkrig av 
ofantliga mått. Kriget mellan Tyskland jämte Italien, Rumä
nien, Finland m. fl. mot RyssLand innefaltar även tre sjökrigs
skådeplatser, nämligen Norra Ishavet jämte Vita Havet, Öster
sjön och Svarta Havet. Sjökrigföringen på dessa hav spelar 
visserligen en relativt underordnad 11oll i förhållande till l<rig,s
utvecklingen inom det vidsträckta Ryssirund men saknar därför 
ingalunda marinpolitisk betydelse. 

Norra Ish avet jämte Vi ta Havet är sannolikt den mest be
tydelsefulla sjökrig<;skådeplatsen. över dessa hav finnes n äm 
ligen tillsvidare möjlighet till sjö.förbindelse mellan Ryssland 
och Stvrbritannien, . vilka numera äro förenade med varandr a 
genom en allians. Värdet av denna förbindelsevåg har dock 
redan minskats genom att finnarna avskurit Murmanskbanan, 
varjämte isen så småningom ]<Jommer att hindra förbindelsen 

- 7GJ; -

över Arkangelsk. Samtidigt gå de tyska förbindelselinjema 
till fronten mellan Petsan11o och Murmansk företrädesvis sj-öledes 
längs den n orska kusten, varför sjölo·igsoperalioner i Norra Is
havet syftande till öm:sesidig bekämpning av n1.o lståndaroos sjö
förbindelser pågå. Därvid ha bl. a . brittiska å tgärder vidtagils 
för a ll förhindra Lyskl utnyttjande av Spetsbergen. 

Sjökriget i Östersjön h ar varit av säregen karaktär. De av
görande krigshändelserna ha nämligen utspelats till lands. Ös
tersjön synes åtminsLone under krigels inledande skede knap
past ha utnyttja ts av tyskarna för några sjöförbindelser och den 
ryska flottans passiva uppträdande kan därför möjligen födda
ras. De ryska örlogsbaserna ha emeller tid den ena efler den 
midra erövrats från landsidan. Red an den 30 juni fö.Jl Libau, 
några dagar senare besattes \Vindan, den l juli erövrades Riga 
och den 28 juli inlogos Tallin och BalLischporL Den 30 juli 
å.terlogo finnarna Viborg. Alltjämt pågår belägringen av Le
ningrad jämle Kronstadt. Hangö liksom delar av de baltisJ.za 
öarna äro visserligen ännu i ryssarnas händer, men den sovjet
ryska flottan är numera innesluten i Finska Vikens innersta 
delar. Skulle den där gå sin undergång till mötes, skulle det 
innebära en revolutionerande förändril11g av malclförhållandewt 
inom Östersjön. Det är dock ännu för tidigt att diskulera de 
marinpolitiska konsekvenserna h ärav. 

I Svarta Havet ha otvivelaktigt ryssarna från bör jan haft 
den starkaste stä llningen. Jämbö;rdig motståndare till sjöss 
har .saknats. Ej heller ha tyskar eller rumäner här haft något 
större behov av sjö-förbindelser, som kunnat utgöra operations
mål för ryssarna. Även i Svarta Havet har däD.för den rysJ.m 
flottans uppträdande i huvudsal\: varit passivt. Ryska örlogs
baser ha liksom vid Östersjön erövrats från landsidan. Sålunda 
tog-o tyskarna Nikolajev den 22 augusti med där befintliga ör
logsvarv. Belägringen av Odessa pågår däremot alltjämt. Allt
e.fter.som den tyska offensiven till lands rullar framåt, synes 
den ryska flottans öde bli att i huvudsak overksam draga sig 
tillbaka till hamnar i östra delen av Svarta Havet. Så länge 
denna flotta är operationsduglig, har den dock möjlighet att 
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förh indra Svarta Havels ulnylljande för tyska sjöförbindelser, 
i all svnnerhet som crällande trakta ler och Turkiets h ållning lag t " ~ 
hinder i vägen för passage genom Bosporen av italienska ör-
log<>farlyg. 

Underrättelserna från det stora kriget i öster ha i regel va
rit lmapphändiga .och motstridiga. Uppgifter rörande intr~ffade 
sjökrigshändelser giva 'Sålunda endast en mycket oklar lJild av 
den m i l i liira h ändelseutvecklingen. Ehuru otvivelaktigt sär
skilt sjökrige t i Östersjön är av det största intresse ur svensk 
synpunkt, bör ett näm1are studium av detta dock grunda sig på. 
1;1era fullständiga uppgifter än vad som för närvarande :!ltår att 
erhålla ur officiella källor. Det har därför i nuvarrunde läge 
ansetts rikLigt a ll ej på grundval av föreliggande materiel söka 
lämna en redogörelse för sjökrigshändelserna i samband med 
kriget mol Ryssland. 

Slyrkeförhållanden. 

Utgången av den pågående maktkampen till sjöss är givet
VlS beroende på ett flertal omständigheter. Något särskilt mått 
på de str idandes krigspotential gives icke. Värdefulla anvis
ningar skulle dock kunna erhållas vid en jämförels.e mellan de 
olika stormakternas relativa styrkeförhållanden. sekretessen 
kring nybyggnadsprogrammen och uppgifterna om sänkta och 
skadade fartyg gör det emellertid omöjligt att härvidlag anföra 
några exakta siffror. Tillgängliga uppgifter lämna dock en 
ganska god bild av läget i avseende å nuvarande styrkeförhål-
landen till sjöss. _ 

Storbriianniens flotta ingick i kriget med 15 slagskepp och 
7 hangarfartyg. Erkända krigsförluster ha varit 2 slagfartyg 
och 2 hangarfartyg. Flera slagskepp liksom hangarfartyget 
llluslr ious ha därjärnte erhållit allvarliga skador. Mimt tre 
slagskepp av Prince of W ales-klassen samt fyra hangarfartyg 
torde numera ha tillkommit. Därtill kunna l,äggas tre äldre 
franslm slagskepp. Nuvarande styrka kan sålunda uppskattas 
till 16 engelska och 3 franska slagskepp samt 9 hangadarlyg. 

Antalet brilliska kryssare och jagare var vid krigels börj an 
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64, resp. 175. Erkända krigsförluster utgöra 8 kryssare och 55 
jagare. Särskilt i Medelhavet ha därjämte flera kryssare ska
dats. Antalet under kriget färdigställda kryssare har säkerligen 
betydligt överstigit antalet krigsförluster. Även jagarfLottan 
har ökats. FöruLom de femtio an1erikanska jagarna har ytter
ligare jagare tillkommit från de polslm, franska, holländska och 
grekiska flottorna. Förutom kryssa,re och jagare är emelLertid 
antalet hjälpkryssare, konvojfartyg ( corvetter), patrullfartyg, 
uhåtsJagare, minsvepare, m. m. av den största betydelse för det 
brittiska sjöfartsskyddet Utomordentligt omfattande nybygg
nader jämte ianspråktagande av civila fartyg ha förekonunif. 
Några fullständiga siffror kunna dock icke erhållas. De brit
tiska ubatarna, vilka särskilt i Medelhavet spela en betydande 
roll, voro vid krigets början 56 till antalet. Erkända krigsför
luster utgöra 3i5 ubåtar, varav en fransk, två holländska och en 
polsk. Det är därför möjligt, alt del brittiska ubåtsbeståndet 
minskals trots nybyggnader och tillkomslen av ett antal ubåtar 
från nyssnämnda med encrelska flottan samarbetande mariner. • o 

Förenta Stalcrnas flotia di·sponerade vid krigels början 15 
slagskepp och 6 hangarfartyg. Sommaren 1941 ha de två slag
skeppen Washington och Nor/h Garalina färdigställts. Vid 
krigsutbrottet redovisades därjämte 36 kryssare, 213 jagare och 
96 ubåtar. Minst femtio jagare ha sedennera ö'verlärrmats till 
engelsmännen. I vilken utsträckning nya fartyg av dessa slag 
hunnit färdigställas under kriget är icke känt. De vid krigs
utbrottet under byggnad varande fartygen, nämligen 5 kryssare. 
40 jagare och 8 ubåtar, kunna sannolikt nu be1,älmas vara 
färdiga. 

De stora nybyggnadsprogram för den amerikanska flottan, 
<;om beslötos sommaren 1940, ha i avseende å större fartyg 
knappast hunnit verka. I juni detta år uppgavs, att 775 sanno
likt lättare fartyg, vilka beställts för den amerikanska marinen 
sed::tn början :w 1910 då färdigställts. När de nya fartygen äro 
färdiga kommer den amerikanska flottan alt bestå av 32 slag
shpp lR ha tu;arfartyg, 91 kryssare, 325 jagare och 185 ubåtar 
jiim' e l'i OOO fl ygpl an. 

48 
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Tyska flatlem disponerar för närvarande 3 slagskepp, varay 
dock Sclwrnhorst och Gneisenau troligen äro allvarligt skadade. 
Därjämte finnes ett hangarfartyg. Fyra tunga kryssare ( Aclm:
ral Schrer och Liilzow benämnas numera så) och fyra lälla 
kryssare samt ett okänt antal jagare (troligen ett 30-lal) uLgöra 
den tyska fiollans huvudstyrka. A v dessa lämpa sig slagskep
pen, de tunga kryssarna och m6jligen även de lätta kryssarna 
för uppträdande på oceanerna. För detta ändamål disponeras 
även ett antal hjälpkryssare. Tyngdpunkten av den tyska flol 
lans offensivkraft utgöres emellertid av ubåtarna. Inga säkra 
uppgifter om dessas antal stå dook aU uppbringa. Uppskall
nigsvis torde dock omluing 400 ubåtar vara i tjänsl. 

Italienska flottan förfogar sannolikt över 5 slagskepp. Ehu
ruru det icke officiellt erkänts från italiensk sida, ·Lorde man 
nämligen kunna rhlma med att slagskeppet Con/e di Ccwour 
sänkts vid angreppet mot Taranlo. Av övriga slagskepp h a 
några erhållit allvarliga skador. Slagskeppcn Roma och Im 
pero äro troligen ännu icke färdigställda. Av särskild betydelse 
är därjämte, att Italien salmar hangarfartyg. 

Antalet italienska kryssare och jagare var vid krigets bör
jan 22, resp. 134. Erkända krigsförluster utgöra 5 kryssare och 
14 jagare. Jagarfö-rlusterna ha sannolikt ersalls ay nybyggna
der under kriget. - Vid krigsutbrottet disponerades vidare om
kring 100 ubåtar. Säkra uppgifter å antalet sänkta ubåtar sak 
n as. Om br ittiska rappor ter äro r iktiga h a dock de italienska 
ubåts-fädusterna i Medelhavet varit stora. 

Japanska f lottan disponerade vid krigsutbrottet 10 slagskepp 
och 6 hangarfartyg jämte 5 flygplansn1oderfartyg. Två slag
skepp och tre hangarfartyg ha sannolikt hunnit färdigsl,ällm; 
efter krigsutbrottet. - Antalet japanska kryssare och jagare var 
vid krigets början 34 resp. 125 samt ubåtar 61. Sannolikt 6 
kryssare och 14 jagare ha sedermera färdigslällLs. 

En jämförelse mellan de bägge anglosaxiska demokratier
nas sj6styrkor och de till tremaktspakten anslutna tre stor
makternas flottor utvisar en betydande överlägsenhet för de 
förstnämnda vad antalet beträffar. Mot Storbritanniens och 
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Förenta Slaternas 3-1 slagskepp och 15 hangarfa1"lyg kunna tre
maktspaktens stormakter mhllända uppsLälla 20 slagskepp och 
10 h angarfartyg. Ifr{Jga om kryssare och jagare är dock icke 
överlägsenheten lika stor. Att döma av styrkeförhållandena ha 
axelmakterna sålunda även med Japans hjälp långt kvar till att 
behärska världshayen. A andra sidan befinna sig de anglo
saxiska stormakterna i huvudsak på defensiven och ~tro tvungna 
alt med sina Holtor bevaka sjöfartsvägarna på alla oceaner, 
vilket ställer utomordentligt stora anspråk på deras tillgångar 
av örlogsfartyg. 

En styrkejämförelse till sjöss är emellertid icke fullsl~i.ndig 
ulan alt även omn~1mna flygvapnen. Därvidlag äro dock till·· 
cränrrlJ cra uppcrifter betydligt osäkrare och ulsalta för ständiga l) v ;:"'l v v 

förändringar. Därtill kommer, alt icke alla slags flygstridskraf-
ter äro bmpade för uppträdande till sjöss. Det synes ej heller 
nödvändigt att anföra några siffr.or. Det är tillräckligt atl fram
hålla den roll, som det hittills fullständigt överlägsna tyska 
flygvapnet spelat på dc sjökrigsskådeplalser, som befunnit sig 
inom deras räckvidd. 

Ehuru maktkampen på oceanerna tillsvidare ut;;pelas mel
lan de nu nämnda stormaklsmarinerna, bör dook bilden full
ständigas genom att omnämna de franska och ryska stom1alds
flottorna. 

Franska fl olian disponerar måh ända numera ända till 5 
stridsdugliga slagskepp, nämligen, Jean Bart, Richelieu, Dun -: 
kerque, Strasbonrg och Provence. Endast Bretagne gick full ·
ständigt födarad vid Mers-el-Kebir. Hangarfartyget Beam 
torde fortfarande vara internerat vid Martinique. I övrigt dis
ponerar Vichy-regeringen troligen 13 kryssare, 50 jagare och 
omkring 60 ubåtar. Den franska flollan, baserad på franska 
:Medelhavshanmar och örlogsbaser på afrikanska kusten, utgör 
därför en betydande maktfaktor. 

Ruska flolian ingick i kriget med 3 slagskepp, 8 kryssare, 
35 jagare och 146 ubåtar, fördelade med huvudstridshafterna 
i Östersjön och Svarta Havet samt lätta förband i Norra Isha-
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vet och Japanska Sjön. Den ryska ÖslersjöJlotlans öde håller 
för närvarande på att avgöras. SvarlahavsHoLtan har i nuva
rande läge huvudsakligen lokal betydelse och inverikar därför 

icke på den oceana maktkampen. övriga ryska sjöstridskrafter 

kunna däremot ännu spela en ron vid den avgörande kraftmät
ningen om herraväldet på världshaven. 

II. Sjökriget mot Storbritannien och dess transoceana 
förbindelser. 

lJet tyska Lrysarkrigel. 

Världskriget 1914-18 gav tyskarna många värdefulla erfa
renheter beträffande kryssarkrig mot de brittiska sjöförbindel
serna på världshaven. Dessa erfarenheter ha synnerligen väl 

utnyttjats för planläggningen av del kryssad<rig, som omedel
bart igångsattes vid början av det nu pågående kriget. De 
tyska pansarskeppen av Deutschland-typen ,noro också byggda 

särskilt med tanke på en elylik krigföring, vartill den stora ale
lionsradion gjorde dem speciellt lämpade. Aclmiral Graf Spees 

olyckliga strid och sänkning utanför MonLevideo var därför ett 

betydande bakslag för den tyska sjökrigföringen på oceanerna, 

som dock främst synes ha sporrat till nya bedrifter. Då det 
tyska kryssarkriget .omgives med stor hemlighetsfullhet av bägge 

parter, är det ännu omöjligt att få en klar överblick därav. 

Endast spridda uppgifter giva någon ledning för bedömandet 
av denna sjökrigsverksamheL 

Tydligt är, att de bägge åtet'SLående pansarskeppen Liitzow 

(f. d. Deutschland) och Aclmiral Scheer utnyttjats för fl era krys
sarexpeditioner såväl i norra och sodra Atlanten som i Indi ska 

Oceanen och även på Stilla Oceanen. I norra Atlanten ha där

jämle såväl slagskepp som tunga kryssare operer·at. Sistnämn
da ångdrivna krigsfartygs 0perationer ha nämligen varit mera 

begränsade och beroende av samverkan med tankfartyg. Mest 

oberoende härav torde de tyska hjälpkryssare vara, vilka upp
trätt såväl i Atlanten och Indiska Oceanen som i Stilla Oceanen. 
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I Atlanten förekomma under vintennanaderna flera sam

manstötningar mellan tyska raidfartyg och hritlisl<:a sjöstrids
krafter eller konvojer. Sålund:t angrep Aclmiral Scheer den 5 

november i Nordatlanten omkring 1000 dist. min. ost om New

f.oundland en brittisk konvoj, hesl~tcnde av 38 fartyg. Den brit

tiska hjälpkryssaren Jervis Bay (14.000 brLon) upptog strid trots 
underlägset artilleri och lyckades {rlminstone fö-rsvåra del tyska 

angreppet mot konvojens fartyg, vilka skingrades och sökte 

undkomma under skyeld av dimbildning och mörker. Tyskarna 

uppgiva sig ur konvojen ha sänkt fartyg till ett tonnage av 

86.000 hrton. Enligt engelsk uppgift uppn åddes hamn av alla 

fartyg utom sju. Tre av dess•a augrepor av clt tyskt om.bord·

baserat flygplan, fattade eld och måste övergivas. Jervis Bay 

sänktes efter en hj~'tHcmodig slrid med övcrmalden. Dess be
sättning räddades av det svenska motorfartyget Stureholm un

der befäl av kaplen Olander, en för den svenska handelsflottan 

mycket hedrande bragd. 
Aclmiral Scheer synes sedermera ha fortsall på en mer ärr 

halvårslång expedi tion. I hörjan .av april opererade pansar
skeppet i Indiska Oceanen mellan Madagaskar och Seychellerna. 

I slutet av juni meddelade tyska försvarsmaktens Ö·verkom
mando, att fartyget, s·O'J.n därvid benämndes tung kryssare, åter

vänt efter en expedition i Attanlen efter att ha sänkt samman
lagt 152.000 bruttoton. 

Den 5 december utkämpades en sjöstrid i Sydatlanten mel

lan en tysk hjälpkryssare och den brittiska hjälpkryssaren ear
narvon Castle (13.000 brton). Sistnämnda fartyg skadades av 

flera ar tilleriträffar och ingick till Montevideo för reparation. 

Trots sannolikt ganska omfattande hrittisl\a åtgärder för alt 

uppspåra det tyska fartyget lyckades detta undkomma. 
P å juldagens morgon angrep elt större tyskt ödogsfartyg, 

sannolikt den tung·a kryssaren Aclmiml Hipper eUer möjligen ett 

pansarskepp, en brittisk konvoj på Nordatlanten under dålig 

sikt. Konvojen var emellertid av allt att döma skyddad av re
lativt starka stridskrafter, varför det tyska fartyget ej synes ha 

lyckats sänka något fartyg. Däremot skadades elen brittiska 
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Jo-yssaren Bcrwid: (10.000 Lon). Under förfölJandet 'l\' de t 

tyska fartyge t, som undkom under rådande dåliga siktfö.·hål

landen, påträffades den tyska ångaren Baden, son1 sänktes. 

Fartyget tjänstgjorde som förrådsfartyg åt det tyska örlog•;Iar 
Lyget. 

En betydande framgång för det tyska hyssarkrigeL utgjorde 

ett angrepp den 12 februari 1941 av ett tyskt krigsfartyg, möj

ligen återigen Admiral Hipper, i närheten av Azorerna mot en 

nordgående brittisk konvoj, bestående av 19 fartyg. Enligt 

tyska uppgifter sänkles 14 fartyg på i runt tal 82.000 brton. 

Engelsmännen enkänna en förlust av 7 fartyg. Det förefaller, 

som om konvojen varit ganska oskyddad. Vidare synes sam

verkan ha äg t rum med i farvattnen väst om Portugal opere
rande tyska ubåtar. 

Under vinterns lopp rapporterades från Berlin upprepade 

gCmger, att tyska hjälpkryssare i transoceana farvatten sänkt 

Yisst uppgivet fientligt tonnage. Närmare uppgifter om dessa 

tyska hjälpkryssares verksamhet saknas. Känt är, alt tyska 

minor påträffats utanför Tasmanien i november. I slutet av · 

december beskö,ts den lilla atollön Nauru i södra delen 

av Stilla Oceanen av ett fartyg, som gick under japansk 

flagg, men som förmodades vara en tysk hjälpkryssare. Senare 

omtalades, att vid denna tid minst tre kraftigt a~erade tyska 

hjälpkryssare opererat i Stilla Oceanen och där sänkt sex far

tyg. Fartygen medförde störtbombplan och hydnoplan. 

Under mars månad togo tyskarna nästa steg i kryssarkri 

get på Atlanten. De bägge slagskeppen Scharnhorst och Gnd·

senau under befäl av amiral Lutjens började operera på Nord

atJanlen. Enligt tysk uppgift sänktes därvid 22 fartyg om sam

manlagt 116.000 biton, varjämte 800 Umgar togos. En omfat

tande jakt efter de bägga tyska slagskeppen igångsattes av den 

brittiska flottan. Från tyskt håll uppgives, att därunder ~on
takt förekommit dels med slagskeppet Malaya och dels med ett 

slagskepp av NelsOn-klass, ehuru de tyska fartygen synbarligen 

genom fartöverlägsenhet undandroga sig strid. Det talas vi 

dare om effektiv samverkan mellan de tyska s1agSth:eppen och 
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ubåtar. Efter det av allt att döma med stor skicklighet genom

förda kryssarkriget på Atlanten, som tvingade engelsmännen 

alt insä tta slagskepp till skydd av kon vojem1.a, inlöp le de bägge 

slagskeppen i slutet av mars till Brest. 
Det brittiska flygvapnet insatte under hela april nrånad 

upprepade flygbombangrepp mot de bägge tyska slagsl,eppen, 

vilka av engelsm:i.nnen uppgivas ha blivit träffade upprepade 

,,.:lncrer twls- kraftiga motåtgärder från tysk sida. Alt fartygen 
o v "-

skad:tts är tydligt, eftersom de för så lång tid kvarlegat i Brest. 

Vid ett brittiskt bo1nbanfall mol denna hanm den 11 juni UPP-: 
gives äwn kryssaren Prinz Eugen eller Admiral I-Iipper ha be

funnit sig där. Den 25 juni rapporterade det brittiska flyget, 

alt slagskeppet Scharnhorst blivit förflyttad till La Pallice, där 

fartvcret omedelbart utsattes för elt nytt bombangrepp. Scharn-
""' horst har sedermera, i början av augusti, å tervänt till Brest, 

dir de bägge slagskeppen troligen all tj ämt kvarligga. 
Den 13 juni rapporterade engelsmännen, att ett tyskt pan

sarskepp utanför den norska kusten träffals midskepps av en 

flyglorped. Fartyget var på nordgående, men tvingades alt 

' 'ända med nedsalt fart. 
En tysk hj älpkryssare Pinguin oskadliggjordes i millen el

ler slutet av juni av den tunga kryssaren Cornwall i Indiska 

Oceanen efter att ha sänkt omluing 200.000 brton. 

Värdet och betydels·en av de tyska kryssarnas verksamhet 

på oceanerna kan ännu icke bedömas. TydHgt är, att de för

orsakat betydande osäkerhet för de brittiska sjöfövbindelserrna. 

I varje fall måste tyskarnas med skicklighet och djärvhet ge

nomförda kryssarkrig hetraktas såsom sjömansbragder av hög

sta klass. 

Slagskeppct Bismareks ödesd igra färd. 

Atlantkricrets hittills mest dramatiska episod utgöres av 
D 

slagskeppet Bismarcles framstöt mot de brittiska förbindelse-

linj erna över Atlanten och fartygets slutliga besegrande. De 

huvudsakliga omständigheterrna från denna långa jaktstrid äro 

kända från relativt detaljerade officiella brittiska rapporter. 
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Den 21 m~j upptäcktes slagskeppet Bismarck och den tunga 

kryssaren Pnnz Eugen av brilli.skt kustflyg ulanför Bergen . 

Enligt engelsk uppgift kunde sedermera under de närmas te 

följande dygnen ständig känning h [lllas med de tyska fartygen 

medelst flyg. Den engelska sjö>luigsledningen kunde därför i 

god tid vidtaga erforderliga dispositioner för alt möta blockad 
brytarna. 

Under den 23 maj passerade Bismarck nord om Island. 

Samma dag kl. 2030 erhöll den tunga engelska J;:rvssaren Nor

folie och sedermera även Suffolk i Danmarkssund mell-an Is

land och Grönland kontakt med de tyska fartygen. Trots d [1 _ 

liga siktförhållanden kunde kännin.cr bibehållas på svdvästliga 
0 .... \ 

kurser under den följande nallen. Den 24 på morgonen kl. 

0530 mötte Bismarck det engelska slagskeppet Prince o{ 1Valcs 

o~h slagkryssaren Hood. En kortvarig artilleriduell utspelade 

sig nu mellan världens två största slagfartyg. Hood synes h a 

öppnat elden först. Bismarck öppnade eld på 210 hm avstån(l 

och lär omedelbart ha erhållit täckande salva. Det synes icke 

fullt klart, om träff omedelbart erhölls. I varje fall träffades 

Hood av någon av de första salvorna med ödesdiger ve11kan. 

Fartyget utsattes för en våldsam inre explosion och sjönk m.ed 

så gott som hela besättningen. Prince of vVales v.ar under dessa 

omständigheter icke benägen att fullfölja striden utai1 dwg sig 

ur densamma efter att ha erhållit några mindre skador. 

Ehuru slagskeppet Bismarck på ett glällJsande sätt mani 

festerat sin överlägsenhet i striden n1ot Hood, hade farlen ge

nom träffen i försJzeppet nedsatts. De tyska fartygen fortsatte 

emeller tid sydvart, troget bevakade av Norfo lk och Suf{olk sam t 

brittiska och sannolikt även amerikanska flygplan. På aftonen 

den 24 erhöll Prince of Wales ånyo känning med Bismarck, men 

ville icke ensam riskera en avgöTande strid, vilket säkerligen 

ur engelsk synpunkt var fullt riktig. Förföljandet av de tyska 

fartygen fortsatte då11emot. P å nallen gingo torpedplan från 

hangarfartyget Victorious till angrepp mot Bismard·, dook på 

bet~dande avstånd. 27 flygplan delLogo, och en torped träffade, 

vangenom slagskeppets fart ytterligare reducerades. Kl. 0130 
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förlorade Norfolk och Sufrolk till följd av d:Hig sikt l.; änningen 

med de tyska fartygen på omkring 350 disL. min. sydsydos t 

Grönlands sydspets. 

Omfattande å tgärder hade emellertid vidlagils för alt kon

centrera erforderliga stridskrafter mot tyslzarna. HuYudslyrl.;au 

av Home Fleet under amiral Tovey på slagskeppet King George 

V styrde på sydvästlig kurs från farvattnen mellan Sl\!ollland 

och Island. Gibraltareskadern under viceamiral Somerville p:\ 

slagkryssaren R.enown åtföljd av hangarfartyget A r!,: Royal 

styrde från Gibraltar på nordvästlig kurs. Slagskeppen Rodneu 

och Ramillies, vilka eslwrterade konvojer i Nordallanlen, in

sattes även i jaklen på Bismarck. Framförallt: igångsalles emel

lertid en omfattande flygspaning av kusLflyget i England, flot .. 

tans ombordbaserade flyg och det på Newfonndl-and haserade 

kanadensiska flyget. 

Den 26 maj Id. 1030 upptäcktes Bismard: ånyo av cH Cata

lina -flygplan tillhörande brittiska kustflyget omkring 550 dist. 

min. väst Lands End. Bism.arc!.: hade då under omkring 33 tim

mar lyckals undandraga sig känning med brilliska stridskrafter. 

Fartyget var, oaktat en torpedträff och reducerad fart, fullt in. 

takt samt utgjorde alltjämt en fruktansvärd motslåndare för en

skilda brittiska fartyg. Bismarck var emellertid nu ensam. 

Prinz Eugen hade helt lyckats undandraga sig kontalzt med 

brittiska stridskrafter. Denna dag avgjordes slagskeppets öde. 

Efter elt första misslyckat förrsök på eftermiddagen utförde 

omkring kl. 2030 35 fpl från Arlc Royal ell torpedanfall mot 

Bismarcl:, som träffades av två toq)eder. Den ena träffade mid

skepps och den andre träffade akterskeppet , där sannolikt ett 

roder och ena propellern skadades. Detta var avgörande. Slag

skeppet girade runt, farten minskades och fartyget var manö

verodugligt. 

I detta läge omgavs Bismarck av Gibraltareskaderns fartyg. 

l!nder natten angreps det tyska farLyget av jagarna Zulu, Maori 

och Cassack och erhöll därvid ånyo Lvå torpedlräffar, den fjärde 

och femte i ordningen. Omkring kl. 0300 den 27 synles far-
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tyget h a stoppat. Del befann sig då omkring 400 disl. min. väst 
om Brest. Slagskeppen Rodney och King George V anlände 
3narl till valplatsen och tog Bismarck under eld, vilken trots 
lidna skador dock oförtrutet besvarades. Omsider beordrade-; 
tunga kryssaren Dorselshire alt sänka slagskeppet med torpect. 
Enligt elt ögonvittne framkallade de bägge försla lorpedträf. 
farna enelast en skakning i fartyget. Först sedan hyssaren 
gått över på Bismarks andra sida och därifrån skju tit ytterli
gare en torped, den åttonde torpedträffen, sågs slagskeppet lägga 
sig på sidan och sjunka. Med flaggan i lopp gick tyska fiollans 
sloltasle prydnad, ett mästerverk av tyskt skeppsbyggeri, till 
hotten. Chefen för den tyska sjögående flottan amiral Lutj ens 
fartygschefen kapitän zur See Lindemann och större delen av 
slagskeppels hjältemodiga besåtining följde med i djupet. 

Engelsmännen förlorade i samhand med Bismareks slutstrid 
förutom Hood även en j agare, träffad av flygbomb. Jaklen el . 
ler Prinz E ugen misslyckades. Dess enda resultat blev sänk 
ning av ett tyskt förrådsfartyg, Elb,e. 

Slagskeppet Bismareks djärva framslöt i Atlanten och slut 
liga öde därstädes giver anledning till många betraktelser. .~n

damålet med expeditionen har hl. a. diskuterats. Sannolikt är, 
alt avsikten var att hedriva kryssarkrig 1not värdefulla brittiska 
konvojer u~an att därvid alltför mycket behöva frukta brittiska 
kryssare och långsamma!'e slagskepp. Det blev emellertid det 
brittiska flyget, som avgjorde slagskeppels öde. Hangal'farty
gens värde visade sig därvid vara utomordentligt stmt. Tor
pedflygplanen vunno ytterligare en triunrf. Samver,kan mel
lan brittiska sjö- och flygstridskrafter visade sig likaledes vara 
föredömlig. Den märkligaste erfarenheten är kanske dock det 
tyska slagskeppets utomordentliga motståndskraft. Ehuru re
dan skadad av fem torpedträffar visade sig Bismarck vara 
osänkbar med artilleri och mås~e därfö,r givas dödsstöten med 
ytterligare tre torpeder. Gentemot flygbomher hade motstånds
kraften säkerligen varit minst lika stor. 
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Det ty ska ubåtskriget. 

De tyska flygangreppen mol England under augusti och 
september 1940 medförde icke det herravälde i luften över de 
brittiska öarna, s·om ansågs nödvändigt för genomförande av elt 
invasions,företag mot dessa. Den tyska krigsledningen måste 
därför tillsvidare uppgiva tanl<en på elt snabbt avgörande av 
kriget genom invasion av Slorbritannien och i stället med ökad 
kraft fortsätta angreppen mot de brittiska transoceana förbin
delserna. Huvudvapnet utgjordes därvid av ubåtarna. Föru
tom tyska tillå tar insatles även elt antal itaiienska ubå tar, som. 
baserades på Bordeaux. 

Under höstens ubåtskampanj hörjade ubåtarna och flyg
spaning med långdistansplan baserade på franska flygbaser alt 
a lltmera .samverka, var,igenom uh[l tsl.;rigets effektiviLe t avsevärt 
ökades. I milten av oktober synas tyska ubåtar ha åstadkom
mit en särdeles effektiv lwncentralion mol de brittiska konvoj 
vägarna. Den 18 oktober angreps en stor konvoj av flera ubå
tar, vilka under en serie angrepp lyckades sänka åtminstone ett 
20-tal fartyg. Natten till den 20 oklober a111föllo tyska ubåtar 
åter en brittisk konvoj med stor fr.amgång. Enligt uppgift sänk-· 
tes 17 fartyg, varav kaplenlöj lnant Pr i en svarade för åtta. Dessa 
upprepade angrepp mot konvojer av flera ubåtar samtidigt in
neburo elt fullständigt nyll ubåtsta,ktiskl förfaringssätt. Det 
förefaller, som. om dessa lyckade och för den brittiska sjöfar
ten ytterst födusthringande ubålsanfall hittills betecknar topp
punklen av dc tyska ubåtarnas prestationer. Del brittiska ami
ralitetet uppgav, att under veckan 14- 20 oktober 45 fartyg 
sänkts med ett tonnage av 198.000 Lon, vilket var de störs ta för
luster. som förekommit under någon vecka sedan utrymningen 
av Dunkerque. Elt sä1<skilt framgångsrikt ubåtsanfall uLföreles 
<>edermera, den 2 december, rnot en slor konvoj på \ 'äg till 
England. Trots mycket kraftigt sJ.zydd och motvärn uppgivas 
15 fartyg på sammanla:gt 110.000 br. ton samt en till konvojens 
skydd avdelad brittisk hjälpkryssare ha sånkts. 
. Särskilt framgångsrika ubåtschefer voro vid denna tid kap
tenlöjtnanterna Prien, Kretschmer och Schepke, vilka belönades 
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med höga utmärkelser efter att ha sänkt över 200.000 bruttolon 
vardera. 

Den 31 januari förklarade Hiller, alt ubåLskriget skulle 
börja på allvar till våren, då en ena:stående kvantitativ utvidg 
ning och intensifiering av den tyska ubåtsaktiviteten vore att 
vänta. Under januari och februari synes däremot ubåtskrigel 
ha avtagit i lu::tfl, sannolikt ber•Jende på vinterstormar och an
dra försvarande omständigheter. Igångsältandet av det inten
sifierade ubåtskriget torde vidare ha fördröjts av de sällsynt 
svåra isförhållandena vid de tyska örlogsbaserna, särskilt i Ös
tersjön, dit utbildningsverksamheten huvudsakligen varit fö r
lagd. 

I slutet av februari rapporterades flera framgångsrika stör
re tyska ubåtsanfall, såsom mot en starkt skyddad konvoj, varay 
125.000 br. ton uppgivas ha sänkts, däribland en hjälpkryssare. 
Den sista veckan i februari angav också engelska amiralitetet 
fartygsförlusterna till 148.000 ton, vilken veokosiffra var den 
tredje i storleksordning sedan krigels början. 

Under mars synes den tyska ubåtsoffensiven ha kommit 
fullt i gång. Tyska ubåtar uppträdde då såväl utanför Nord
amerikas kuster som ulanför Afrikas västkust. 

Den 25 mars skä11ptes Atlantkrig,et genom a U äet tyska 
blockadområdet utökades att ,omfatta farvattnen kring Island 
och intill Grönlands kuster. Denna utökning avsåg sannolikt 
fr äm st att förhindra amerikanskt skydd av konvojvägarna till 
Islan d och använ dning av amerikanskt Lmmage för sjMar
ten dit, vilket var medgivet enligt neutralitetslagama. 

Ubåtskriget under april synes icke fullt ha infriat de tyska 
förhoppningarna om ett avgörande resultat. Ubåtarnas sänk
ningssiffror sjöniko åtminstone tillfälligt, vartill måhända bi
dragi t, att flera av de skickligaste ubåtscheferna vid denna tid 
torde ha förolyckats. Den britlisJ{e mariruninistern u ppgav så
lunda i slutet av april att Schepke var död och att Kretschrner 
tillfångatagi ts. Den mest berömde av dem ~Ila, Prien rappor
terades i bö,rjan av maj såsom saknad. 
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Enligt den tyska förluststatistiken Yar n11aj månads, sänk
ningssiffra för ubåtarna den hittills högsta. Däremot inlrådde 
en avsevärd avmattning av det tyska ubåtskriget i juli och au
crusti. Den 30 juli inrapporterade dock tyskarna, att 24 fartyg 
~å sammanlagt 140.500 br. ton sånkls av en brittisk konvoj v~sl 
om Biscaya. Den 24 augusti inrapporterades inyo en särslull 
framgångsrik ubå tsoperation. Det uppgavs sålunda, att 21 f~r
tyg på sammanl,agt 122.000 hr. t,on efter flera dagars förföljnmg 
och efter hård strid sänkts ur en från England till Gibraltar 
deslinerad konvoj. Från engelskt h åll erkändes, att 7 fartyg 
blivit sänkta. 

En skärpning av ubåtskriget synes ha ägt rum under sep-
tember månad. Flera framgångsrika anfall mot konvojer ha 
sålunda inrapporterats, däribland elt anfall den 12 september i 
Nordatlanten, varvid 22 fartyg på sammanlagt 134.000 br. ton 
uppgåvos sänkta. 

Del /yslw flyg- och minkriget kring Slorbritannien. 

Enligt den officiella tyska statistiken över de brittiska ton
nacreförlusterna utgöra genom flyget sänkta fartyg en betydande 
def av de totala förlusterna. Ä ven om del är sannolikt, att en 
·viss överskallning kan ha förel<Jommit ifråga om flygvaJpnet~ 
verksamhet i delta avseende, är det tydligt, att de tyska flyg
bom berna innebära ett allvarsamt hot mo t de brittiska sjöföir
bindelscrna. Den främsta förutsättningen härför har varit t ill 
gången till flygbaser i Holland, Belgien och Frankrike liksom 
även i Norge. Från franska baser hotas framförallt Engelska 
Kanalen oeh de västligaste tillfartsvägarna till de brittiska öar
na från Gibraltar och södra Atlanten, d. v. s. huvudförbindelse-, 
leden med imperiets övriga delar i Afrika, Asien och Austra
lien. Med tyskarnas långdistansplan kunna dessutom farvatt
nen väst om Irland uppnås från franska baser och därmed de 
vanliga sjöf::trtsYäg:una från Nordamerilm. Från Norge kunna 
<;lulligen farvattnen norr om Skottland uppnås. Ehunl tyska 
flygbombanfall mot konvojer i dessa mera avlägsna farvatten 
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förekommit i relativt betydande utsträckning, är det framförallt 
mot Engelska Kanalen oeh farvattnen längs Englands os tkust, 
som det tyska flygvapn et främst synes h a inriktat sin verksam
het. I Kanalen ha de brittiska konvoj cma genom hotet fr itn 
luften tvingats alt i möjligaste utsträckning passera under mör
ker. Längs Englands ostkust, särskilt Themsenmynningen och 
farva ttnen närmast nord därom, synas de tyska flyganfallen 
mot de brittiska konvoj erna ha haft sin slörsta frekvens. 

Det bör framhållas, att flygangreppen mot handelsfartyg 
sannolikt åstadkommit, att fl era far tyg blivit sl~adadc än sänkta 
av flygbomber, då dessa visat sig i allmänhet h a propor 
tionellt mindre sänkande verkan än t·orpeden och minan. S:t 
visade sig också vara fallet, dtt den 28 oldoher cll tysk t spa
ningsplan utanfö-r Irland med tunga bomber anföll den brittisk:' 
oceanångaren Empress of Britain ('12.000 hr. ton) vilken dära\ 
sattes i brand. När engelsmännen försök te föra det skadade 
fartyget i h amn hlcv det torpederat och sänkt av en tysk uhå t. 
som tillkallals av flygplanet. 

Jämsides med flyganfall mot hriltiska konvojer har det 
tyska flygvapnet hedrivit en omfattande mineringsverksamhet 
utanfö·r de brittiska hamninloppen, ett slag av krigföring, var
till de relativt grunda farvattnen utanför Englands kuster väl 
lämpa sig. Vilka förluster, som härigenom åsamkats den brit
tiska sjöfarten, är föga känt, men tydligt är, att den tyska mi
neringsverksamheten, vare sig minorna fällts från flygplan el
ler fartyg, förorsakat engelsmännen mång<1 sv~!r.igheter och 
framtvingat en mycket omfa ttande minsvepningsverb;amhet. 

Förutom genom flygangrepp mot konvojer och minfällning 
på sjöfartsvägarna har det tyska flygvapnet genom angrepp pi\ 
de brittiska hamnarna mycket allvarligt försvårat och fördröj t 
lossnings- och lastningsarhetet, varigenom tonnaget icke kun
nat effektivt utnyttjats. Icke minst flygangreppen möt London 
ha i stor utsträckning varit riktade mot hamnanläggningarna. 
Vidare ha flyganfall mot varven försvårat ö-versyns- och repa
rationsarbeten å handelsfartygen. Dylika arbeten äro nämligen 
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särskilt nödvändiga, dä fartygsmaterielen i stor uts träckning ut
e1öres av föråldrad m.a teriel och handhaves av ovan personal. o 

Det tyska flygvapnets verksamhet mot Englands sjöförbin-
delser har sannolikt varit av stor om också ej av krigsavgö
rande betydelse. Dessutom hade man kunnat vänta, att det 
tyska flygvapnet skulle ha utnyttj a ts till effektiva anfall mot 
den brittiska flottans huvudstyrka, Home Fleel. Under åren 
1939 och 19-±0 utfördes visserligen flera anfall mot Rosylh och 
Scapa Flow, ehuru icke med avgörande resultat. Erfarenhe
terna från dessa angrepp synas ha föranlett Home Fleet a tt in
taga en mera tillhakadragen huvudhasering, sannolikt den från 
förra världskriget kända krigsankarplatsen Lough Swilly i nord
västra SkoUland. Då det tyska jaktflyget icke från egna baser 
når fram till dessa farvatten, har tydligen hrilliskt jakt,skydd 
kunna förh indra tySika försök att med flyg allvarligt skada den 
för hela den brittiska krigföringen betydelsefulla huvudstyrkan. 

I början av apri l intensifierades dc tyska flygangreppen mot 
den brittiska sjöfarten och de engelska hamnarna, vilket skedde 
som elt led i den allmänna offensiven mot StorbriLanniens för
sorJnmg. Denna offensiv fortsatte under m aj och bö-rjan av 
juni. När Tyskland vid midsommar gick till angrepp mot Ryss
land måste emellertid en omgruppering av det tyska flygvap 
net ske, varefter flyganfallen mot den hrilliska sjöfarlen Inärk
bart minskats. 

Tyska operationer i En•gelska Kanalen. 

Det tyska besättandet av den franska Kanalkusten somnm
ren 1940 innehar ett utomordentligt allvarligt hot mot de brit
tiska sjö-förbindelserna genom Engelska Kanalen. De med stor 
snabbhet anordnade tyska långskjutande batterierna vid Pas
de-Calais synas delvis ha syftat till ett avskärande av dessa 
förbindelser. De torde dock härvidlag icke ha motsvarat den 
ty ska krigsledningens fönäntningar. Upprepade beskjutningar 
ha utförts mot under Doverklipporna passerande brittiska kon -
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vojer, men avstfmdet har sannolikt varit för stort för att uppnå 
avgörande träffresultat 

En för engelsmännen allvarlig konsekvens av det tyska be
sättandet av Kanalkusten var, att tysk sjötrafik kunde framfö
ras längs den franska kusten under kuslhalleriernas skydd. 
Denna dubbla trafik genom Engelska Kanalen, den engelska 
längs Englands sydkust och den tyska, ehuru i mera hegrånsad 
omfattning, längs den franska kusten, har givetvis framd<.allat en 
mycket livlig sjökrigsverksamhet i dessa farvatten, huvudsak
ligen med lätta sjöstridskrafter och ubåtar. 

Under de mörka höstnätterna omhaserades tyska jagare ge
nom Engelska Kanalen till franska Atlanthamnar, varifrån de 
kunde göra framstötar mot de brittiska sjöförhindelserna. Den 
17 oktol:ler gjorde sålunda fyra tyska jagare, under dålig sikt, 
en framstöt i västra Kanalmynningen och råkade därvid i strid 
med ett av jagare skyddat brittiskt kryssarförhand. Tyskarna 
undkommo, sannolikt på grund av sin högre fart. Ingendera 
parten erkände n[tgra förluster. - En liknande framstöt av 
minst tre. tyska jagare utfördes den 21 november, samtidigt som 
tyska bombplan riktade ett förhärjande bomhangrepp mot Ply
mouth. De tyska jagarna råkade därvid under mörker i strid 
med ett engelskt jagarförband, varvid brittiska jagåren Javelin, 
där Lord Louis Mounthatten fö~de hefäl, träffades av en tysk 
torped. Ehuru svårt skadad kunde jagaren föras i hamn. 

De tyska motortorpedbåtarnas verk~amhet i Engelska Ka
nalen och södra Nordsjön var, att döma av tyska rapporter, 
särdeles framgångsrik under hösten 1940. Under vintermåna
dermJ. synas dock väderleksförhållandena ha begränsat deras 
operationsduglighet. I mars och april rapporterades emellertid 
ånyo relativt betydande framgångar. Under en framstöt den 3 
mars sänktes sålunda åtminstone en brittisk jagare genom tor
pedhåtsanfall. Från sommarmånaderna saknas däremot i stort 
sett uppgifter rörande de tyska motortorpedbåtarnas verksam
het i dessa farvatten, vilket är fullt förklarligt med hänsyn till 
alt de huvudsakligen kunna användas under mörker. 
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Det brittiska konuojskyddet. 

Storhrilanniens f1.1ämsta vapen mot det tyska sjöhandels
krigel utgjordes under världskriget 1914-18 av konvojskyddet 
A ven under det nu pågående kriget ha konvojer - denna gång
en utökade med skyddsmedel mot angrepp från luften - kom
mit till användning som det avgörande medlet mot det tyska 
sjöhandelskriget Den brittiska konvojtjänsten har också på
gått så gott som från krigets första dag. Den frän1sta svårig
heten har därvid varit den engelska floHans vid krigsutbrottet 
skriande brist på lämpliga l(Jonvojfar tyg. Kryssare och jagare 
ha utnyttjats i konvojtjänsten, .så långt tillgången medgivit. 
Hjälpkryssare ha synbarligen i stor utsträckning måst ersä tta 
stridsfartygen. Särskilda konvojfartyg, de s. k. korvetterna 
(omkring 1000 ton, 20 knop), ha nyhyggts i stor omfattning 
och tydligen visat sig vara ett värdefullt motmedel, framförallt 
mot ubåtarna. En annan fartygstyp utgöres av de s. k. mos
quitos, (uhåtsjagare av motortorpedhåtstyp), vilka äro avsedda 
huvudsakligen för konvojskyddet i närheten av kusterna. Kon
vojfartygen ha utrustats med alltmer fulländade apparater för 
ubåtarnas upptäckande. Särskilt under vintern 1940-41 vi
sade sig dock de vidtagna motåtgärderna ofta vara föga effektiva 
inför de samlade tyska ubåtsanfallen. Helt utan verkan mot 
ubåtsfaran har konvojskyddet dock ingalunda varit, vilket fram
går hl. a. av de från engelsk sida inrapporterade tyska ubåts
förlusterna och därvid tagna fångar. 

Konvojernas skyddande mot flyganfall har utgjort en svår
löst fråga. Luftvärnsbestyckade konvojfartyg samt luftvärns
kanoner på handelsfartygen ha icke varit tillräckliga för att 
hindra anfall från luften. Ombord medförda späiThallonger och 
drakar ha i stor utsträckning kommit till användning. Det 
viktigaste skyddsmedlet mot angreppen från luften har synbar
ligen, här som annorstädes, visat sig vara jaktflyget. Det är 
sålunda sannolikt, att konvojerna numera i alltmer ökad om
fattning skyddas av jaktflyg. För konvoj erna längs kusten och 
mellan Skottland och Island torde företrädesvis landbaserat flyg 
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användas, men troligen utnyttjas även hangarfartyg. Gen01n 
effektivt jaktflyg kunna de tyska spaningsplanen hållas undan. 
och därigenom omöjliggöres den fö,r tyskarna så värdefulla sanJ 
verkan mellan flyg och ubåtar. 

Ett ytterligare bekymmer - tidtals kanske det allvarligast<• 
- för det e111gelska konvojskyddet har utgjorts av hotet från 
tyska slagskepp och kryssare på Allanlen. Dessas uppträdande 
på sjöhandelsvägarna synes i regel snart ha blivit känt, men a 
andra sidan har det säkerligen varit omöjligt att åstadkomma 
tillräckligt starkt lwnvojskydd för alt m6la denna fara. I varj e 
fall ha engelska slagskepp måst utsändas :=;om skydd mot ck 
tyska raidfartygen. 

Beträffande den engelska konvojtjänstens organisation h a 
inga officiella uppgifter kommit till synes. Den stora brislen 
på lämpliga konvojfartyg har tydligen åstadkommit, att kon
vojerna ofta uppgå Lill betydande antal fartyg. I{<onvojer på ett 
40-tal fartyg och mera synas icke vara ovanliga. Kraven pa 
konvojfartyg ha samtidigt ökats genom tyskarnas alltmer ut 
sträckta operationer, varigenom konvojerna måste hållas sam 
lade under hela färden tvärs över norra och mellersta Atlanten. 
De viktigaste konvojvägarna gå nämligen n1ellan Nordamerika 
och England samt mellan Sydatlanlen och England, den senare 
innefattande förbindelserna med Afrika, Sydam_erika; Ostindien 
och Australien. 

Arnerikakonvojerna ha, allteftersom den amerikanska hjäl
pen börjat göra sig gällande, alltmera förlagts norröver förbi 
Grönlands sydspets och Island samt därifrån till norra SkoU
land. Denna färdväg torde någorlunda effektivt kunna över
vakas av landbaserat flyg och kan måhända numera anses vara 
relativt tillfredsställande skyddad. Konvojerna från södra At
lanten, vilka sannolikt samlas i Gibraltar eller Preelown, äro 
däremot svårare att skydda, oaktat de säkerligen framgå mycket 
långt ute i Atlanten. De förefaller, som om den tyska krig
föringen under höstmånaderna 1941 alltmera koncentrerat verk 
samheten mot dessa konvojer. 

Konvojskyddet inom de brittiska hemmafarvattnen torde 
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också numera vara någorlunda tillfredsställande tillgodosett. 
Konvojerna i Irländska sjön, Engelska Kanalen och längs Eng 
lands och Skottlands ostkust framgå ju inom nära räckhåll för 
örlogs- och flygbaser samt kunna därigenom lämnas betydligt 
bättre skydd än vad som är möjligt ute på oceanen. En bety
dande olägenhet har dock varit, att någon basering av härför 
erforderliga stridskrafter icl<e ansetts kunna ske på det neutr ala 
Irlands område. 

Föga är i övrigt känt om den brittiska konvojtjänstens 
verksamheL Så mycket är dock tydligt, att det för engelsmän
nen endast med de slörsta uppoffringar och genom hänsynslöst 
insättande av fartyg och besättningar varit möjligt, alt, lrots de 
emellanät fullständigt förkrossande tyska anfallen, kunna föra 
fram de med livsviktiga förnödenheter lastade konvojerna. 
Brittisk seghet och sjömansskap har här otvivelaktigt firat stora 
triumfer. 

övriga britlisl{a molålgärcler. 

Ehuru det direkta konvojskyddet ständigt utgj ort den vik
tigaste motåtgärden mot tyskarnas angrepp på de brittisl<a sjö
förbindelsema, har den engelska krigsledningen ingalunda för 
sunm1at att genom andra såväl offensiva som defensiva motåt
gärder bekämpa den tyska sjökrigföringen. 

Av dessa motåtgärder ha brittiska angrepp mot tyska baser 
av olika slag spelat en stor roll. I början av oktober 1940 syntes 
faran av ett tyskt invasionsförsök mot England alltjämt vara 
överhängande. Upprepade brittiska flygangrepp utfördes där
för mot de s. k. invasionshamnarna vid Engelska Kanalen och 
Nordsjön hela hösten och vintern. Mitt i vintern utfördes ett av 
de våldsanunaste flygangreppen mot dessa hamnar. Det var 
dock icke enbart flyget som utnyttjades härför. Den 12 oktober 
bombarderade en tung kryssare Cherbourgs hamn i dagningen, 
och det uppgives t. o. m. - - ehuru från amerikansk källa - att 
överraskande landstigningsförsök gjorts i Ostende, Boulogne 
och Calais. varvid fångar slmlle ha tagits. 

Vidare ha de tyska örlogsbaserna utsatts för upprepade 
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brittiska flygangrepp. Dessa ha vari t riklade mot de bägge hu

vudbaserna i h emlandet Kiel och 'Vilhelmshafen, av vilka Kiel 

utsattes för etl förhärjande angrepp den 8 april, saml mot Ha m
burg och Bremen med där belägna örlogsvarv. Mot de tyska 

örlogsbaserna vid den franska Atlantkusten, f6i.mst Brest och 
Lorient, ha likaledes upprepade flygangrepp utförts. Lorienl, 

som är tyskarnas viktigaste ubåtsbas vid Atlanten, blev säJ

skilt häftigt angripet i mars. Sedan större tyska övervattens

fartyg baserals på Brest, ha dessa angrepp, såsom förut nämnts, 

salls in med ökad styrka. 
Ftt led i den brittiska sjökrigföringen utgöra också de flyg

anfall, som ulförts mot flygbaser för det över Atlanten och far

vattnen kring Storbritannien verkande tyska spaningsflyget. 
En ingalunda betydelselös del av de brittiska motåtgärderna 

utgöra angreppen mot de tyska sjö,förhindelserna i Engelska 

Kanalen och Nordsjön. Härvidlag synas de flesta av sjökrigets 
vapen kommit till användning med undantag möjligen, för 

tyngre sjöstridskrafter. I själva Dover Strait ha engelsmänn n 
liksom tyskarna försökt att med kuslarlilleri beskjula passe

rande tyska konvojer, sannolikt med lika otillfredsställande 
resultat som fö,r tyskarna. Vid den franska kusten ha engelska 

ubåtar opererat, vilka tillskriva sig ett an tal sänkta tyska tran
sportfartyg. Mot de tyska förbindelselinjerna ha glivetvis även 
mineringar kommit till användning. Enligt uppgift var det 

under ett dylikt mineringsföretag i början av december någ,on
stans i Engelska Kanalen, som den b11iLti ska jagaren Kelly min
skadades. Efter flera dagars skickligt bärgningsarbele under 
befäl av lord Louis Mountbatten fördes dock jagaren lyckligt 
i hamn. 

Mot de tyska konvojerna längs Nordsjökusten ha huvud
sakligen flygangrepp kommit till utförande, men även anfall av 

motortorpedbåtar ha förekommit. Dessa angrepp ha under 
sommaren och hösten 1941 alltmer intensifierats. Sjöfarten 

längs den norska kusten har likaledes anfallits främst från luf
ten, men även bl. a. norska fartyg opererande från England ha 

där gått till angrepp. Särskild uppmärksamhet väckte det 
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engelska anfallet nwt Svolvaer den 5 mars. Detta och liknande 
anfall ha bl. a. åstadkommit en för tyskarna kraftödande be· 
redskap längs den norska kusten. Den brittiska anfallsverk
samheten mot sjöförbindelserna längs den norska kuslen har 

betydligt ökats sedan det tysk-ryska kriget började i slutet av 

juni. 

De engelska sjökrigsoperationerna av olika slag i farvatt
nen kring Storhrilannien ha alla haft sitt y llersta stöd i Home 

Fleet. Denna har emellertid icke mycket låtit tala om sig åt

minstone icke före Bismareks utlöpande och besegrande. San

nolikt ha upprepade framstötar utförts för att försöka infånga 
till Atlanten utlöpande eller därifrån återvändande tyska pan
sarskepp, kryssare och hj älpkryssare. En dylik framslöt om
talas i varje fall i mitten av februari, då de bägge tyska slag
skeppen Scharnhorst och Gneisencm jagades, ehuru förgäves. 

En ingalunda oväsentlig förstärkning har tillföds den brit
tiska örlogsfioLLan från de av Tyskland ockuperade länderna. 
Ett 50-tal till England flyktade franska örlogsfartyg deltaga 

numera i aktiv tjänst till sjöss på engelsk sida. Den flyktade 
norska regeringen har organiserat en särskild flotta, vari bl. a. 

från Nordamerika övertagna jagare ingå. Holländska och pol
ska ölogsfartyg strida likaledes under engelsk ledning. Härtill 

kommer den grekiska örlogsflottan, som i Medelhavet deltager 

på engelsk sida. 

I mitten av oktober tillkännagavs, alt viceamiralen John 

Tovcy utnämnLs till amiral och överbefälhavare för Home Fleet. 
Tovey deltog i Jutlandsslaget som chef på jagaren Onslow, vil

ken ensam utförde tre torpedanfall först mot tyska slagkrys

sare, därefter mot Wiesbaden och slutligen mot de tyska slag

skeppen. Samtidigt med Toveys utnämning tillkännagavs, att 
segraren från la Plata-slaget, lwnteramiralen Sir Henry Har
wood, utnämnts till amiralitetslord och biträdande chef för ma

rinstaben. När den tyska ubåtsoffensiven i mars började bliva 
alltmera kännbar, utsågs amiralen Sir Percy Noble till överbe

fälhavare över de brittiska flottstyrkorna vid de västlig~ste till-
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fartsvägarna till Storbritannien, ett likaledes mycket betydelsc
fullt befäl. 

En mycket viidig verksamhe lsgren för den brillisl<a fiollan 
utgöres av minsvepningen. Den tyska mineringsverksamheten 
lämnar nämligen engelsmännen ingen ro. Mycket är icke känt 
om minsvepningsväsendets verksamhet. Så mycket framgår 
dock med önskvärd tydlighet av de ofla tillkännagivna förlus 
terna av engelska minsvepare och trålare, att denna tjänstegren 
är både nödvändig och förlustbringande. Magnetiska och alms 
iiska minkonstruktioner liksom från flygplan fällda minor h a 
samtidigt sl\apat många och svårlös ta pl'IQblem för minsvep -
ningen. 

En annan betydelsefull gren av det brittiska sjöfartsskyddet 
utgöres av den pa trullering på oceanerna, som framtvingats a' 
de tyska kryssare, vilka där uppträtt. Säkerligen har denna 
verksamhet varit mycket omfa ttande. Endast elt raidfartyg h ar 
därvid oskadliggjorts, nämligen den tysl<a hjälpkryssaren Ping

vin. 

Den amerikanska hjälpen 

Kraften i det tyska angreppet mot de brittiska sjöförbindel
serna har varit så våldsam, att de brittiska motåtgärdE;rna icke 
varit tillräckliga fö,r a lt möta och bemästra svårigheterna. En
dast med stöd av den amerikanska hj älpen ha engelsmä1men 
utsikter at t vinna slaget om Atlanten. 

Så länge neutralitetslagarna förhindrade mera direkt stöd 
~1t England, bestod den amerikanska hjälpen huvudsaktigen i 
krigsmaterialleveranser av olika slag. En väsentlig förändring 
inträdde genom antagandet av hjälplagen i mars 1941. De åt 
gärder till S torbritanniens understöd, som därigenom m.öjlig
gjordes, 1äto ej länge vänta på sig. 

Ett an tal ubåtsjagare, s. k. mosquitos, voro omedelbart ef
ter lagens ikraftträdande färdiga aU överlämnas till England. 
Huruvida även amerikanska ödogsfartyg ha utlånats, är däre
mot icke med säkerhet känt. I början av april omtalades alt tio 
amerikanska sjögående tullbevalmingsfarlyg överlämnats t ill 
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engelsmännen. Vidare ha ett antal snabbgående handelsfartyg 
iordningsslällls såsom hangarfartyg, ett säkerligen mycket vär
defullt tillskolt för sjöhandelsvägarnas bevalming. Ytterligare 
nybyggnad ::tY konvojfartyg, s. k. korvetter, har därjämte igång

salts. 
En måhända utslagsgivande roll i lomLagekriget kan komma 

alt spelas av den oerhört omfattande amerikanska handelsfar
tygsprodu.ktionen. Innevarande år beräknas dock högst l milj. 

ton kunna levereras. 
En ingalunda oviktig sida av den amerikanska hjälpen är; 

att möjlighet heretts brittiska fartyg alt reparera i amerikanska 
hamnar. Den 7 april inlöpte sålunda slagskeppet Malaya efter 
en torpedträff från en tysk ubåt i New Yorks hamn, där farly
gel sedermera reparerades. Sedermera har reparationsarbeten 
utfört :'t fler::t brilliska örlogsfartyg, bl. a . hangarfartyget Illus

lriorzs. 
Den mest direkta hjälpen har säkerligen utgjorts av den 

amerikanc;ka flottans s. k. patrullering i Atlanten. Denna på
börjades redan under år 1940, men omtalades mera officiellt 
först i april 19-11. Till en början synes denna patrullering ha 
omfattat farvattnen utanför Nordamerikas ostkust, men den 
torde sedermera ha så småningom ökat i omfattning. Den har 
utförts såväl av ör1ogsfartyg som av flygplan, vilka haft till upp
gift aU inrapportera alla siktade tyska övervattensfartyg och 
ubåtar. I slutet av april uppgavs, att patrulleringen då ut
sträckts intill ungefär h alvvägs över Atlanten. I slutet av maj 
meddelades, alt 125 amerikanska örlogsfartyg bl. a. hangarfar
tyget W asp, opererade på Atlanten. 

Den amerikanska patrulleringen synes efter utlåningslag,ens 
genomförande alltmer ha tagit karaklären av ett effektivt skydd 
för sjöförbindelserna mellan Nordamerika och Storbrilannieu. 
För att i möjligaste utsträclming undandragas det tyska flyget 
och samtidigt kunna beval'-as av landbaserat flyg ha sjöfarts
vägarna förlagts alltmer nordvart. Denna förskjutning mot norr 
har möjliggjorts genom Förenta staternas besättaJnde av baser 
på Grönland och Island. Huruvida patrulleringen numera ö,ver-
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gått till direkt konvoj ering, är däremot icke med säkerhet känt. 
Starka krafter synas dock vara i verksamhet i Nordamerika fiir 
att taga även detta steg, vilket otvivelaktigt måste anses inne
bära ett faktiskt krigstillstånd med Tyskland. 

Den amerikanska patrulleringen på Nordatlanten har som 
väntat var framkallat flera intermezzon mellan tyska och am e
rikanska fartyg. Det första mera uppmärksammade intermez
zot ägde rum, när en tysk ub~tt den 10 juni i Sydatlanten sänk te 
den amerikanska ångaren Robin Moar . Det hittills allvarligaste 
fallet var dock, när den amerikanska jagaren Grecr den 4 sep. 
tember på väg till Island anfölls med torped av en ubå t, som 
därefter förföljdes med sjunkbomlJcr. Vilkendera parten som 
i verkligheten börj ade krigshandlingarna, är oklart. I ett ra
diotal förklarade president Roosevelt sedermera, att Förenta 
Staternas krigsfartyg hädanefter skola skjuta först. Om axel
makternas krigsfartyg tränga in på an1erikanska försvarsvatten 
göres detta på egen risk. Resultatet härav blir utan tvivel, alt 
den amerikanska patrulleringen antingen kommer leda till öp -· 
pet krig mellan Förenta Staterna och Tyskland eller också a tt 
tyskarna upphöra med sjöhandelskriget i de av amerikanama 
behärskade farvattnen. 

Tonnagekriget. 

De tyska angreppen på Englands transoceana förbindelser 
avse att genom sänkning av största möjliga Lonnage göra för 
sörjningsläget på de brittiska öarna ohållbart. Kampen härom 
står alltjämt hård. Endast med utnyttjande av sina egna oer
hörda resurser tillika med amerikansk hjälp har det hittills 
lyckats England att motstå det tyska angreppet. Att med siff
ror visa, hur det varit görligt att trots de stora förlusterna upp 
bringa erforderligt tonnage, är ännu icke möjligt. Uppgifter 
stå mot uppgifter i avseende å sänkt tonnage. England har 
dessutom sedan juli upphört att offentliggöra några sänknings
siffror över huvud taget. Ej heller är det möjligt att erhålla 
några säkra uppgifter å nybyggt eller i övrigt disponibelt ton-

- 727 -

nage. Endast några antydningar skola därför här göras augå
ende tonnagelu-igels utveckling. 

Till en början må lwnstateras, alt världens totala Lonnage .. 
tillgång vid början av det nu pågående kriget var omkring 68,5 
milj. bruttoton eller ungefär 50 °/o större än år 1914. Vidare kan 
framhållas, atrt utvecldiugen av tonnagekriget intill sommaren 
1940 icke var för England alltför ogynnsam. Efler ockupationen 
av Frankrike i juni stego däremot de av tyskarna månatligen 
och av engelsmännen vecl"ovis redovisade sänkning:-:siffrorna 
och antogo för England oroväckande pl'oportioner. Mot en ton
nageförlust intill slutet av oktober 1940 av mkring 7,1 milj. brut
toton enligt tysk uppgift, vilken i varje fall icke kan anses för 
låg, svarade emellertid en ökning av tonnagetillgången för Eng
land av omkring 7,9 milj. brulloton genom aU tonnage kunde 
disponeras från no~:ska, holländska, grekiska, franska m.fl. han
delsflottor ävensom genom att fartyg erövrats från Tyskland 
och Italien. 

J ämsides med att tonnageförlusterna genom det skärpta 
tyska sjöhandelskriget alltmer ökats har Englrunds tonnagebe
hov väsentligen stegrats. A vs,pärrningen från Skandinavien och 
den europeiska kontinenten liksom konvojsystemet i och för sig 
hade redan tidigare ökat tonnagebehovet, liksom omläggningen 
av sjöfarten på Ostindien runt Kap samt ianspråktagandet av 
ett antal passagerarefartyg såsom hjälpkryssare. Under vin
tern HJ40-41 erfordrades därjämte ett betydande tonnage för 
trupptransport till Egypten och underhållstransporter till där 
förlagda trupper. Understödet av Grekland och sedennera 
trupptransporter såväl dit som därifrån har även fordrat ett 
betydande tonnage, som dessutom delvis gick till spillo. Som 
motvikt mot det ökade tonnagebehovet har man emellertid i 
England vidtagit de mest drastiska åtgärder för att minska im
portbehovet 

Därest man godtag,er de månatligen tyska uppgifterna å 
sänkt fientligt tonnage såsom en värdemätare på tendensen i 
tonnagekriget, skall man finna, att förlusterna under oktober, 
november och december 1940 höllo sig på ungefär samma, ehu-
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ru för engelsmännen mycket o1;oande höjd, vilket i slutet på 
december föranledde den brilliske blockadminislem Lill ett 
ganska pessimistiskt uttalande. Under januari 1941 inträdde 
dock en markerad vilopaus i det tyska sjöhandelskriget, möj 
ligen en förberedelsens Lid för den sedermera skärpta krigfö
ringen mol dc hrillisl<a sjMörbindelscrna. Med februari månad 
inlrädrle nämligen en kraftig ökning av siinkningar-na, vilka 
sedermera vad beträffar Atlantkriget höllo sig nagorlunda oför
~indrade under mars, april, maj och juni. För april månad 
tillkännagåva visserligen tyskarna en rekordarLad ökning av 
motståndarens tonnageförlusler, men denna ölming berodde 
huvudsakligen på av det tyska flygvapnet under operationer 
Jn·ing Grekland inrapporterade sänkningar. Med juli månad 
inträdde emellertid en tydlig minskning av- det sänkta tonnaget, 
sammanfallande med det tysk-ryska krigets igångsättande. I 
~lutet av juli kunde därför Churchill förklara, att »slaget om 
Albnlen - trols alt det Ungtifrån vunnits - förlöper gynn
samt, delvis tack vare amerikansk hjälp>>. Anledningarna lil l' 

nyssnämnda minslZning synas vara flera. Förutom den ameri 
kanska hjälpen må nämnas, alt ubå tarnas uppträdande sås,Oil11 
ii.r allmänt känt försvåras, då nätterna under sommaren äro 
korta. Vidare förefaller det, som om tyskarna i sa111band med 
det tysk-ryska kriget hemkallat på oceanerna opererande krys
sare. Under augusti och september ha däremot sänkningssiff
rorna ånyo börjat att ökas. 

Kampen om tonnaget har otvivelaktigt varit utomordent
ligt hård. I mars meddelades från Amerika, att 25 °/o av en 
veckas transporler därifrån till Storbritannien sänkts. I sitt 
s. k. brastal den 26 maj meddelade Roosevelt, >>att tyskarna 
sänka elt antal handelsfartyg, som är tre gånger större än det 
anlal, som de brittiska varven äro i stånd att bygga för aJLt er
sätta dem, och mer än dubbelt så många fartyg som de, vilka 
nu byggas av Storbritannien och Förenta Staterna tillsammans ''· 
De stora amerikanska nybyggnadspl'ogrmnmen ha såsom föru t 
antytts knappast ännu börjat resultera i färdiglevererade far
tyg. Däremot har relativt betydande tonnage kunnat ställa:s till 
Englands förfogande, dels genom beslagtagandet av i ameri-
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kanska hamnar upplagda tyska, italienska och danska fartyg 
oeh dels genom rekvisition av femtio amerikanska tankfartyg, 
vilka därvid uppgåvas vara avsedda alt »transportera olja till 
en hamn vid Nordatlanten, där oljan skulle överföras på bri L
tiska fartyg >>. 

De stora tonnageförlusterna ha även inneburit stora förlus
ter av utbildade sjömän. En av engelsmännens största svårig
h eter är därför att bemanna disponibelt tonnage med utbildade 
besättningar. Härvidlag har man n1.åst vidtaga de mest dras 
tiska och hänsynslösa åtgärder. Ändock Lorde i trafik på Stor
brilannicn gående fartyg åtminstone delvis vara relativt under
haltigt bemannade, varigenom Lonnagels effektivitet givetvis 
minskas. 

Resultatet av axelmakternas tonnagekrig mot Storhritan
nien intill slutet av september 1941 anses enligt tyska uppgifter 
overstiga 13 milj. bruttoton. Av engelsmännen erkända brit
tiska, allierade och · neutrala krigsförluster intill den l juli 1941 

utgöra 7.118.000 ton. 
Tonnagekriget är emelleTlid ingalunda ensidigt. Axelmak

temas handelsflottor ha också fått lämna sin tribut. Enligt 
brittisk uppgift i mitten av augusi 1941 ha omkring 4 milj. ton 
tyska och italienska fartyg eller av axelmakterna begagnade 
fartyg gått förlorade för dessa genom uppbringning eller sänk
ning eller genom att fartygen sänkt sig själva. Oaktat bägge 
de krigförandes uppgifter om motståndaren av propagandaskäl 
äro bertydligt överdrivna, har det hittillsvarande resultatet av 
tonnagekriget blivit en förfärande tonnagebrist för bägge parter 
och över huvud taget i världen. 

Kontinentalblockaden. 

Gentemot Tysklands sjöhandelskrig mot Storbritanniens 
transoceana förbindelser står den brittiska blockaden av det 
tyska riket jämte stora delar av den europeiska kontinenten. 
Denna blockad sträcker sig från Petsruna i norr till den fransk
spanska gränsen i söder, varjämte Medelhavets portar l<Jontrol-
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leras vid Gibraltar och Suez. Den europeiska kon tinenten med 

undantag fö·r Hyssland är såhmda i huvudsak avstängd från 

sjöförbindelser från den övriga världen. Flera luckor finnas 

dock i denna oerhört omfattande blockad. P etsamotrafiken är 

visserligen numera stoppad, men den icke ockuperade delen ay 

Frankrike upprätthåller alltjämt sjöförbindelser med oceanerna 

genom Gibrallarsund. Detta gäller natudigtvis även Spanien 

och Portugal. Frankrikes, Spaniens och Portugals sjöförbin

delserna i Atlan ten torde dock vara rela tivt effektivt kontrolle

rade, varför några för Tysldand värdefulla importvaror lmap

past torde inkomma över dessa länder. Däremot har sannolikt 

då och då ett eller annat tyskt fartyg från utomeumpeiska län

der lycka~s n å hamnar vid den ockuperade franska kusten eller 

tyska Nordsjöhamnar. Några varukvantiteter av för Tysklands 

försörjning avgörande värde ha dock sannolikt ej h ell er på 

detta sätt tillförts den europeiska kontinenten. Kontinentalbloc

kadens h änsynslöshet framgick för övrigt tydligt genom de t 

brittiska avslage t på förre presidenten Hoovers förslag till hu 

manitär hj 2Jp åt det nödställda Belgien. 

En lucka i kantinentalblockaden utgör den s. k. Göteborgs-. 

h-afil~en, varigenom Sverige ka n lillför.as begränsade men för 

landets försörjning utomordentligt värdefulla varuJ<vantiteter. 

Trafiken pågår med såväl brittiskt som tyskt medgivande och 

under statlig svensk kontroll samt avser givetvis uteslutande 

varor, som för:Orukas inom landet. Något inflytande på konti

nentalblockaelen orsakas sålunda icke härigenom. Å ven Schweiz 

har för övrigt erhållit liknande medgivande. 

Kontinentalblockadens verkningar, , the silen t p ressure of 

the british navy», skola icke här närmare beröras. Att de äro 

ytterst påfrestande för många europeiska länder, är endast allt

för tydligt. Det brittiska försörjningskriget mot den europe

iska kontinenten är sålunda minst lika effektivt som motsva

rande tyska krigföringsmetod mot de brittiska öarna. Vilket

dera som i längden blir avgörande, får framtiden utvisa. 

(Forts.) 
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Blodtransfusionens stälining i sjökrigets 
kirurgi. 

överföring av blod från en individ till en annan är ingen 
sentida nyhet. Resultaten ha dock tidigare ej varit tillfreds
ställande och det teoreti:slza underlaget uppklarades först med 
Lanclsleiners uppläckt av blodgrupperna. Genom upptäckten 
att man kunde indela mänskligheten i fyra grupper med olika, 
~irflligt betingade och oföränderliga sea·10logiska egenskaper hos 
blodet, blev det småningom klart, att 6verföring av blod från 
en människa till en annan måste ske under hänsynstagande 
till denna gruppindelning. Blodöverföringen var dock lknge en 
sällsynthet, som egendomligt nog först slog igenom under det 
spanska inbördeskriget 1937. 

Under krigsmässiga förhållanden prö,vades blodstransfu
sionen emellertid redan i det preussisk-österrikiska kriget 
18Ei6, då fyra resultatlösa transfusioner utfördes. Från fransk
tyska kriget 1870-71 rapporleras 37 lyckade transfusioner. 
Under världskriget 1914--18 var blodstransfusionen ännu ej 
särskilt känd, på franska sidan ulfördes enl. uppgift endast 
117 transfusioner med tre dödsfall. Enligt Franz bäirjade man 
redan 1918 fö,rsöka med konserverat blod som försatts med 
citratlärsning för att motverka koagulationen. 

Man rälmar numera med fyra olika blodgrupper, som be
tecknas med O, A, B och AB; ur transfusionssynpunkt betyder 
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denna gruppindelning i lwrlhet, att individer tillhörande grupp 
o kan ye bloc/ till vilken som helst blodgrupp, medan A, B ~ch 
AB-blod endast kan överföras till en persm1 tillhörande hk
nämnd _ homolog - blodgrupp. O-gruppen betecknas så
lunda som universalgivare. Vad beträffar fördelningen av de 
olika blodtyperna må här endast nämnas att O och A äro i 
vårt land de vanligaste, ungefär 40 Ofo vardera, medan reslen 

utgöres av B och AB. . 
Emellertid har den fortsatta medicinska forskumgen ut-· 

rönt, att A-gruppen ytterligare kan uppdelas i tvenne, kallade 
A, och A", varav följer att även AB-gruppen måste uppdelas i 
två: A,B -och A"B. Hela antalet blodgrupper kommer sålunda 

att uppgi't till sex (Oelecker). " 
Om man tillför olämpligt blod framkalla~· man en svar 

chock med stark allmänpåverkan, alltså raka motsatsen till vad 
man i allmänhet åsvftar med ingreppet. Dödlig utgång före

kommer. 
S[t länge mm1 håller på en homolog blodöverföring är det 

nödvändigt att känna till såväl givarens som mottagarens blod
grupp. För krigsbruk betyder detta, att hela försvarsm,~ctens 
personal måsle grupperas och exakt kännedom om v:derbman
des blodgrupper vara lätt att få i det givna ögonblicket. Ac · 
cepterar man begreppet >>det totala kriget» måste denna .grup
pering utsträckas att omfatta praktiskt taget hela befollmm~en. 
Genom att gå på denna linje blir eN stort, kostsamt och tids

ödande arbete nödvändigt. 
Nu visa emellertid erfarenheterna från det spanska inbö>r

deskriget och finsk-ryska kriget 1939-40 att homolog transfu
sion ingalunda var nödvändig, utan att man redde sig bra n:ed 
universalblod, O-blod (Ellis; Duran; cle Blasio; Brofelt; Unomus 
och Schröder; m. fl.). Från svenskt håll hm· bl. a. av Palmer 
och Schubert framhållits fördelarna av att för frontbruk inrikta 
sig på uteslutande universalblod. Under det hektiska arbetet. i 
de främre sjukvårdsformationerna behöver man sålunda aldng 
tveka om kontrahenternas blodgrupp och inte bekymra slig om 
eventuella fel på eller avsaknad av etikett på blodflaskan. 
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Det ur krigskirurgisk synpunkt väsentligaste framsLeget på 

blodtransfusionens område är uppfinningen av flaslcblodm elo

den. Puder förra världskriget visade det sig oftast svårt alt 

hastig t få tag på en lämplig givare man använde sig av lätt 

sårade, sjukvårdsmanskap och dylika. Under spanska inbärr

deskriget började man i större utsträckning experimentera med 

överföring av blod, som förvarats i köld en längre eller kortare 

tid. l\Ien fann att blod, som förvarats på flaskor i kylskåp vid 

en temperalur av + 4° a + 10° C, bibehöll sina terapeutiska 

egenskaper intill 2-3 veckor. Fördelarna härmed var att man 

kunde ha blodinsamlingsplatser lång t bakom linjerna; transpor

ten till frontsjukhusen verkställdes med speciellt inredda bilar 

utrustade med kylanordningar. Därmed hade blodet blivit ett 

»medikament, som kan köpas på apotek» och tillföras en män

niska som vilket inj ektionspreparat som helst. 

Den senaste tidens medicinska undersökningar har kommit 

blodstransfusionsproblemet ytterligare ett s teg in på livet. Man 

anser sig kunna påstå a tt det väsentliga vid blodtransfusionen 

icke är att söka i tillförseln av blodeLs korpuskulära element 

u Lan i tillförandel av vätska och blodäggvita. Genom isolering 

av dessa speciella beståndsdelar, som äro oberoende av blod

grupperna, kan transfusionen av >> blod >> ytterligare fö·renklas. 

* * 
* 

Det råeler delade meningar om blodtransfusionens betydelse, 

flera förfaltare hävda att den mycket väl kan ersä ltas med 

transfusion av koksaltlösning, tutofusin, glykoslösning, o. dyl. 

J\Jod transfusionen torde dock alltjämt få betraktas som en syn

neri igen värdefull om också ingalunda nödvändig eller suverän 

behandlingsmetod. 

lndilw lionerna för blodtransfusion motsvara varandra täm

ligen väl evad det gäller fred eller krig och torde kunna sam

manfattas sålunda: 
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f 
l) blodfödus:L 
2) chock 

akuta . . 'l . h Il .. . f l t' 
) 3) mLox1 mlwner oc ~ m~m~ e'- wn_er 

l (brännskador; bukhmnemflammatwn o. s. v.) 

1
4) för stimulans av blodnybildningen 

ej akuta 5) » » » blodstillningen 

6) vid svåra och långdragna varbildningar. 

Vad förs t blodförlusten beträffar, måste man medge att 

m ånga sårade alltjämt dö på slagfältet på grund av direkt 

förblödning, ej sällan heroende på a tt man helt enkelt inte kan 

ta hand om dem, alla moderna transportmedel till trots. Det 

är dock inte alllid den första stora blödningen som får letal 

följd, en redan starkt ulblödd sårad är utonwrdentligt känslig 

för de tyvärr ej sällsynta, upprepade efterblödningarna. För 

ersättande av den lidna blcodförlusten är blodöverföring av stor 

betydelse, även om man på sina h åll ställer sig skeptisk; som 

ersättning för en blodförlust på kanske lj3 av kroppens hela 

mängd tillföres 500 a 600 cc. Blodöverföringen kan i många 

fall ersältas med och skall alltid kombineras med riklig till

försel av fysiologisk koksaltlösning. Ersättningen gäller i första 

hand nämligen inte blodels fnrmade beståndsdelar utan fram

för allt den cirkulerande våtskemängden och i någon mån ägg

viteämnena. Det är mot denna bakgrund man får betrakta de 

substitutionspreparat som alltmer börja komma i bruk, Hämo

dyn, o. s. v. 
Den jämte blodförlusten vanligaste indikationen för blod

transfusion är chocken. Vid föorblödning förlorar kroppen blo

det ulåt, vid chock sker »en förblödning inåt blodbanan», d. v. s. 

a tt vissa områden av blodbanorna utvidgas så kraftigt att en 

mycket slor del av blodet kommer att samlas där och sålunda 

undandrao-as cirkulationen· i båda fallen kommer hJ. ärtat att 
t:> ' 

arbeta med för liten blodmängd med ty å tföljande katastrof. 

Chock är ett mycket vanligt tillstånd hos krigsskadade, 

deras antal blev under förra världskriget så imponerande att 

man på ententesidan tillsatte en stor vetenskaplig l\'ommission 

Tidskrift i Sjöväsendet. 50 
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enbart f6r studium av chockproblemet Praktiskt taget varj e 

grövre kroppsskada får en mer eller mindre påtaglig chocl'-, 
den förekommer som direkt livsholande komplilmtion vid 

brännskador, bukhinneinflammationer, efter större operativa 

ingrepp, i samhand med gasförgiftningar, o. s. v. 
Nian har numera en rik erfarenhet som kontraindicerar 

operativa ingrepp på ehoekade patienter, även om vederbömndes 
skador äro av den naturen att de under vanliga omständigheter 

skulle kräva mm·delbar operation; prognosen vid operation i 

chock är nämligen så mycket s-ämre. Del gäller alltså alt sft 

snabbt som möjligt söka häva chock,tillslåndel. Om blodtrans

fusionens betydelse härvidlag är man icke h elt överens, n1ånga 

f6rorda i stället för blodtransfusion intravenös tillförsel av stora 

mängder lwksalllösning, helst i form av permanentdropp, 2-:1 

}iter pr dygn, stundom i kombinUJlion med glykoslösning. 
För de icke akuta indikationerna för blodöverföring torde 

man i della sammanhang icke behöva redogöq·a. 

* * 
* 

De skador man har a tt räkna med i sjökrig skilja sig vad 

terapin beträffar på intet sält från dem man s'er till. lands. 

Indikationerna avvika sålunda ej vad det medicinska beträffar. 
Men hur skall man tänka sig blodtransfusionen och över huvud 

taget transfusionsfrågan organiserad i sjökrig? 
~;[edan de publicerade erfarenheLerna från landkrigels 

skiftande faser äro i legio, äro de vad sjökrig angår påfallande 

sparsamma. Måhända skulle man kunna göra vissa slutsatser 

genom att jämföra de lanlmilitära sjukvårdsorganisationernas 

struktur och arbetsuppgifter med de s~tridssjukvårdsmöjlighete'r 

som erbjudas flottan, att skissera upp blodtransfusionens an · 

vändningsmöjligheter vid olika formationer till lands och för

söka tillämpa dessa på sjökrigets speciella fordringar och för

utsättningar. 
Armens mest framskjutna sjukvårdsformation benämnes 

bataljonsförbandsplats oeh betjånas av en läkare, fyra läkar-
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bilräden samt sex sjukvårdare. Dess uLsalLa läge strax bakom 

själva stridslinjen inom räckh åll för den fientliga elden anses 
icke medgiva någon mera komplieerad sjukvård, endas t primär 
blodstilining med förband, smärtlindring och transporlfixalion 
av skelettskador; blodtransfusion torde - trots del klara önske

målet -· vara utesluten. Först vid nästa etapp bakå t, vid 

lwuwlförbcmc/spl(l/sen, torde dc militära förhållandena medge 

dylik behandling. Huvudförbandsplatsen betjänas av tre lä

kare, två tandläJ<are, fyra läJ<arbiLrädcn var till komma apote

kare och -biträden samt sj ukvårdare; här finnes förläggnings~ 

möjligheter för 25 sårade. HuvudföJ·bandsplatsen brukar för 
läggas 10--15 km bakom själva fronten. Inslrumentulruslnin

gen är mycket riklig och för blodtransfusion är väl sörj l. Det 
förefaller s-om om man pft ledande håll bland armekirurgerna 

var inställd på användning av flaskblod , och förutser en om

sorgsfull organisation fö[· a Ll h ålla huvudförbandsplalscns för

råd av steril koksaltlösning och flaskblod välförsett genom stän

dig tillfö,rsel bakifrån med ambulanser och särskilda skåpbilar. 

På frontens nästa sjukvårdsformation, [ördelningssjul..:huset, 

är personalen än rikligare; här arbela - på ett avstånd från 
stridslinjen av 15- 30 km - en stab på tio läkm:e, sex tand
läkare, åtta läJutrbiträden, sjuksköterskor och sjukvårdare. Här 

finnes sålunda fullt sjukhu<;mässig vård för ett hundratal inne
liggande patienter och möjligheter för en mycket omfattade 

amhulant verksamhet. Det är självfallet alt de transfusoriska 

önskemålen här kunnra till alla delar tillfredsställas. 

Stridssjulwårc/en ombord på ett fartyg får på grund av de · 

säregna yttre omständigheterna en alldeles särskild prägel. 

Varje fartyg utgör sin egen lilla värld med en stark begräns
ning av utrymmen, personal, ersä ttnings- och skyddsmöjlighe
ter. Vidare måste man även som läkare fastslå, aU elt ödogs

fartygs första uppgifter äro militära och aU sjukvårdens önske
mål, hur behj är tansvärda och trängande de än kunna vara, 

under strid (krig) måste komma i andra hand. Till sjöss finnas 

inte samma möjligheter som till lands att separera sjukvårds -
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formationm· och stridande trupper, ombord löpa alla samma 

risker. 
På våTa större örlogsfartyg finnas konunenderade tvenne 

lä:kare, vilka till sin hjälp födoga över en sjukvårdsdivision, 
sammansalt dels av någorlunda sjukvårdskunnigt folk (sjuk
vårdskorpraler och sjukvårdare), dels icke sjukvårdskunnigt 
manskap (hovmästare, kockar, ekonom5ster). Utrymmet är 
starkt beg11änsat och förbandsplatserna upprätlas på trossbottnar 
eller mässar, utan något betryggande skydd vare sig för fientligt 
flyg eller artilleri. stridsförbandsplatserna omboird befinna sig 
sålunda i själva eldlinjen. Utrustningen med instrument med
ger en kirurgisk verksamhet nänTlast motsvarande armens hu
vudförbandsplats, och arbetet torde få ungefär samma kvalita
tiva omfattning, alltså smärtlindring och b1odstillning, sårbe
handling, fixation av skelettskador, preliminär behandling av 
chockfall och de i sjökrig vanliga brännskadorna. Huvudför
bandsplatsens verksamhet går i stort sett ut på aU göra de 
sårade transportabla, ombord kan emellertid bakåttransport icke 
ske när som helst, mera stationär vård ombord kan bli nöd
vändig beroende på det aktuella militära läget, även om en 
evakuering av de sårade skulle innebära en stor lättnad för 

fartvget. · . Hur ställer sig under dylika förhållanden möjligheterna för 

transfusionsbehandling? 
Att möjligheter för transfusion av såväl blod som vätska 

måste finnas ombord torde vara klart. Flaskblocl torde därvid
lag vara att föredraga, och helst av universaltyp (O-blod), i de 
fall blodöverföring överhuvudtaget är indicerad. Som av det 
tidigare resonnemangel torde ha framgått, kan man nämligen i 
ganska s'tor utst1räckning reda sig med enbart transfusion av 
koksaltlösning eller glyl"os. Såväl det i Haskor förvarade blodet 
och koksaltlösningen som den på ampuller förpackade socker
lösningen måste emballeras utomordentligt omsorgsfullt för att 
inte krossas vid de kraftiga skakningarna i skrovet under stri
den (jfr. bombardemanget av Deutschland!). Stadig inpackning 
i exempelvis wellpapp torde vara att rekommendera. 
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Den mängd blod och transfusionsvätska som behöver med
föras får beräknas i proportion till del anlal sårade som kan 
komma ifråga, och här möter man en mycket svårhestämbar 
faktor. 

För att hålla fartygets beredskap hög även på denna punikt 
måste en s,tändig föirnyelse av blodkonserverna äga rum; efter 
utgången av garantitiden måste flaskorna bytas ut. En sådan 
cirkulation kan måhända förefalla dyrbar och gränsa till slöseri . 
Dessa blodförråd tillverka vi dock själva inom landet, och, för 
att citera Napoleon, »blod är det son1' koster minst i ett lmig!» 

Före avgången från hasen måste fartygets förråd av blod 
kompletteras, ett 30-tal liter O-blod på flaslwr tas ombord och 
stuvas på skilda ställen i fartyget. Fön·ådet av steril koksalt
lösning måste hållas på ett maximum. ·Man torde under och 
efter strid knappast kunna påräkna att få disponem någon av 
den överlevande besättningen för direkt blodöverfölring och för 
framställning av steril l~oks.altlösning finnes icke tid, även om 
apparaturen mot fö-rmodan skulle vara nskadad. Under den 
mest brådskande perioden av stridssjukvården tm~de det för 
övrigt knappast bli tillfälle till så tidskräv.arl.de behandlingar 
som blodtransfusion eller permanentdropp av koksaltlösningar. 
Här torde injektion av tutofusin eller glylws komma till sin rätt. 
En viss arbetsfördelning torde bli nödvändig med tanke på de 
rel. många chockfall man måste 11äkna med; medan fö·rsle far
tygsläkaren bö,r vara en driven faokkirurg med poliklinikvana 
för att vara kapahel att ta sig an de svå·ra traumatiska skadorna, 
hör andre fartygsläkaren vara internutbildad för att med sak
kunskap kunna ägna sig åt ohockfallen och de gasskadade. 

Transfusionsterapin torde lämpligen kunna schematiseras 
sålunda: 

l) under och omedelbart efter strid ges glykos, tulofusin 
el. dyl. 

2) under längre stridspauser och på väg hem från strid 
transfusion av flaskblod eller koksaltlösning i penna
nentdropp eller lmmibinerat. 
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På de mindre fartygen torde del kunna ifrågasällas om 
blodtransfusion bör ifrågakomma. Fö·rbandsp1atsen 01nbord på 
dessa fartyg med en enda läkare (exempelvis jagare) blir väl 
närmast jämförbar nled armens bataljonsförbandsplats och be·
handlingen måste här inskränka sig tiH blod- och smärtstill
ning. Ombord pä dessa fartyg torde transfusion av glykos eller 
tntofusin vara att rekommendera. 

Armens fördelningssjukhus har inom marinen dels en fly
tande motsvariahet i lasaretlsfarlyg, dels i de redan i fredstid 

t> 

befintliga civillasaretlt>n i våra kus•tstäder. . 
Inom vissa av flott.ans basmnråden kan ell flytande SJUk

hus vara av ett visst värde. Då planer finnas på att upprusta 
ytterligare lasarettsfartyg fömtom det nu i tjänst befmtliga, 
kan del vara berälligat aU i delta sammanhang beröra trans
fusionsdetaljen ombord på dessa fartyg. 

Enli crt nu cräJlande organisationsplan för lasarensfartyget '::::') h v 

Prins Carl tjän~lgöra ombord tvenne lälcare, en tandläkare, fyJ·a 
sjuksköterskor samt ett antal värnpliktiga sjukvårdare, en me
dicinsk bemanning som. under krigsförhållanden torde vara all
deles för liten. •När lasarettsfartyget går ut för att övertaga 
sårade från stridsfartygen måsle ytterligare minst två l·äkare 
medtagas, därav en driven internist som. enbart bör avdelas för 
vården av chockpatienlerna. Antalet sköterskor måsl·e i samma 
n1ån fördubblas. På lasareLtsfartyget skall finnas goda ntöjlig
hetcr för transfusion av såväl vätska som blod, i ungefär sam
ma utsträckning som på ett fördelningssjuJdms. Men da även 
här ornhord tillgången på blodgivare torde bli staå.t begränsad, 
bör man även för lasarettsfartygets vidkommande ställa in sig 

. på att så gott som genomgående använda universalblod P~ 
flaskor. 

Flottans andra, landfasta sjukhusorganisation kan utbyggas 
från lasaretten i kuststäderna. Med den utpräglade lmstbe
byggelse som karaktäriserar Sverige är det naturligt att så 
många lasarett ligga vid kusten; på vår 270 mil långa kust 
kommer icke mindre än 37 läns1asarett, ailtså ungefär ett var 
sjunde miL Det torde kunna ifrågas·ättas, om icke ett på dessa 
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kustlasarett baserat system av smäne, rel. snabbgående fartyg 
skulle på ett ganska billigt sätt kunna användas för iniransport 
av sårade från stridsfartygen, som en sorts flytande ambulanser 
(ev. skiftesbruk som bevakningsfa1iyg), vilka temporärt utrustas 
med läkare vid det aktuella behovet. Den medicinska utrust
ningen behöver icke vara vidlyftig och möjligherter för trans
fusioner behöver icke förekomma. 

* * 

* 
Av vad som ovan anförts torde fran1gå att blodgruppering 

av den sjögående personalen kan inbesparas. Donatorer i den 
centrala blodgivarorganisationen registreras med särskild hän
syn •till O-gruppen. Undersökning av blodet med hänsyn till 
lues måste göras obligatorisk; Burke anser att min~t ett JO-tal 
fall av lues överförts vid blodtransfusion och Votrg!wn uppger 
sig ha registrerat en positiv WassermannreaMion på varje 50-
tal i och för nlodgivning undersök~a personer (i England). Det 
är ju å andra sidan alldeles klart alt man inför en omedelbaPt 
överhängande förblödningsdöd hellre tar den rel. ringa risken 
av en lues, men när avsikten är att denna blodundersökning 
skall va·ra verkställd redan under fred, bör man icke underlåta 
denna säkerhetsåtgärd. 

Vetenskapen synes tendera åt ytlerligare eliminering av 
blodgrupperna genom utfinnande av specifika tr:ansfusionssub
strat. Dessutom ifrågasätter man på sina håll värdet av själva 
blodöverföringen och föreslår infusion av stora mängder kok
saltlösning. Men tills vidare torde dock en i fredstid utbyggd 
blodgivareorganisahon av spec. O-grupp vara av stor betydelse . 
Flottans fartyg måste få möjligheter att regelbundet och särskilt 
när strid kan väntas förse sig med förråd av flaskblod. Likaväl 
som krigsmakten måste garanteras ammunition måste den ga
ranteras tillgång till blod. 

F. Koch. 
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Sjökriget i Östersjöbäckenet. 

Östersjön uppvisar som sk[tdepla ls för sjökrigsopera tioner 

vissa drag, som ställer omr:{det i särklass bland jordens innan

hav. Gränsdragningarna efter del förra världskriget medförde, 

att det till ytinnehållet tämligen begränsade innanhavets kuster 

kom att uppdelas på ej mindre än tio skilda sta tsbildningar, 

vilkas intressen i större eller mindre ulsträclming konm1<o alt 

korsas över Ös tersjöns vattenyta. I sjöfartshänseende kommo 

därigenom östersjöhamnarna att få betydelse för ell upplands·· 

område med sammanlagt ej mindr.e än 100 milj människor eller 
1/, av Europas 500 milj innevånare. Som trafikområde för han 

delssjöfarten kunde östersjötbäckenet, sedan förhållandena i 

världen stabiliserat sig efter fredsslutet 1919, uppvisa ett stor

artat uppsving. För området i sin helhet kunde handelstrafi

kens ökning från 1913 till 1936 berälmas till ·omkring 60 °/o. 

Hand i hand med sjöfartens tillväxt fö,Jjde uppbyggande eller 

utveckling av de fl es ta östersjöstaters örlogsflottor. Vid krigs

utbrottet 1939 blåste allt som allt nio länders örlogsflaggor in 

om östersjöbäckenet 
Östersjöns ringa bredd, på intet ställe överstigande 30 mil , 

skänker hela området en utpräglad karaktär av ett lmstfar

vatten, som med örlogsfartygens nuvarande farter och flygpla

nens aktionsradier ger möjlighet att inom detsamma utnyttja 

praktiskt taget alla de stridsmedel, som under s,en,are tid tagits 

i bruk vid sjökrigföringen. Djupförhållandena medgiva utläg

garrdet av minor inom praktiskt taget varje del av vatten-
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området. De ringa boltendjupen försvå ra inom Yissa delar 

ubå tars operationer men vallnets ringa genomskinlighet, bl. a. 

beroende på a lt bottenslammet läU röres upp vid s torm och 

sjögång, gör å andra sidan ubåtar i undervallensläge sv:hupp

täckta även från luften. 
Det nordliga läget gör a lt ljusförhållandena bli mycket 

växlande. Under somma:rm.ånaderna ä ro de mörka timmarna 

få eller inga, under vin tennånaderna däremot råder m.örker 

under en övervägande del av dygne t. Väderlek.sförhållandena 

verka under sto.ra delar av året försvårande på sjöfarten. Storm, 

tj.ocka, snö- eller regndis ställa mången gång fartygen inför 

svårbemästrade navigeringsproblem, varom den periodvis höga 

olycksfrekvensen i handelssjöfarten bär ett tydli gt vitlnesbörd. 

Vin terperiodens isläggning medför slutligen a ll sjöfarten 

inom vissa områden h ell m:lsle upphöm eller endast kan upp

rätthållas med hjälp av isbrytare. Drivisen under islossnings

perioden erbjuder stora faror för fmi:yg med tunna skrov. Un

der de senare årens hårda vintrar har isläggningen medfört en 

formlig blockad även inom Ös tersj öns södra de1ar och i dess 

inlopp. 
Östersjöns karaktär av i1manhav mai:keras ytterligare av 

de trånga inloppen från Atlanten och Kordsjön. Som. trafik

stråk spelar Öresund i fredstid en ledande roll. Tr.afikil1Jlen

siteten i detta sund ö.verl11äffa de år 1935 såväl Panamakanalens 

som Suezkanalens. Med undantag för Sverige, Tyskl·and och 

Danmark, som äga tillgång till hanmar vid Simgerrak eller 

Nordsjön, ligga ös tersjömakterna, med undantag för den inre 

varutrafiken, i sjöfartshänseende helt i händerna på den makt, 

som behärskar inloppen. 
Ovan antydda fö,ffiållanden ha alla i större eller mindre 

utsträckning övat inflytande på elen sjökrigföring, som efter 

krigsutbrottet i september 1939 ägt rum i Östersjön. 

Sjökriget i ö stm·sjön under åren 1939- 41 kan, historiskt 

sett, i stort sett uppdelas i tre skeden: det tysk-polska, det 
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finsk-rysl.;a och det tysk-ryska. Sinsemellan uppvisa de tre 

skedena betydande skilj.all.tigheter, och represenlera var sin typ 

av sjökrigröring. 
Det lysk-polska sjökriget känneleolmas av den ena partens 

Tysklands - dominerande överlägsenhet i materiel. Den 

polska staten uppges visserligen ha hyst planer på alt utbygga 

-;in nyskapade flolla till s~tormaklsmåll, innefallande såväl krys

sare som slagskepp, men dessa intentioner hunno aldrig genom

föras. Vid krigsulbroUel uppgick det polska örlogsfartygsbe

ståndet till fym stora, moderna jagare, en minläggare och fem 

ubåtar förutom ell antal minsvepare och andra småfartyg. Del 

slrategiska läget för den polska fioLlan var synnerligen ofördel

aktigt. Dess enda örlogsbas, Gdynia, 1åg inklämd på en smal 

kustremsa mellan de tyska stalsområdena. Den polska sjö

krigsledningen synes även för·e krigsulbrollet ha bedömt 1äget 

vara förtvivlat och den 29. augusti avsändes jagarna, Grom, 

Blyskawica. och Burza genom Öresund till England för att för

ena sig med den brittiska flottan. Den fjärde jagm·en, Wicher, 

var ej gångklar och sänldes tillsa1111mans med m1nläggaren Gryf 

i Gdynias hamn. Av de fem ubåtarna sökle tre inLernering i 

Sverige medan de övriga i nutten av september lyckades la sig 

igenom östersjöinloppen och undkomma till England. /)..v det 

polska sjöförsvaret återsilad därefter endast vissa kustbatterier 

samt minfält i Danzig-bukten och runt Hela. Den tyska ma-

rinens uppgifter kommo dirigenom att inskr.änka sig till ned

l<ämpandet av befästningsanläggningarna iland och aJlt undan

röja minfälten. Den l. september kl. 4.45 öppnade det gamla 

slagskeppet Schleswig-Holstein eld mot f.äslel vYeslerplatte, som 

först efter ett hårdnackat motstånd kunde bringas till under

kastelse. Sedan befästningarna på Hela den l. oktober kapi

lulerat var sj.ökriget mellan Tyskland och Polen avslu tat. Hän

delseförloppet under detta krigsskede belyste på det mest över

tygande sätt den betydelse baseringsförhållandena utöva i sjö

higeL 
Tyskland hade den 4. september 1939 minerat delar av 

östersjöinloppen varigenom ingripande av >> utomstående>> ö,r-
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logsfar tyg i Östersjön r1edan från början sl,arkt försvårades eller 

helt omöjliggjordes. Tyska örlogsfartyg kunde sedermera o

störda kon trollera sjöfarlen på Östersjöns fria vallenomr~1den. 

För Sveriges del medförde detta krav på upprällandet av en 

neutralilelsled, genom vilken den svenska sjöfarten kunde i 

skydd av internationellrättsliga beslämmelser framföras h elt 

inom svensl't terrilorialvallen. 
Den följande tidens händelser i Östersjön karail.;.teriserade-; 

av den ryska basframskjulningen. Redan den 28. september 

1939 hade Sovjetunionen av Eslland Lilllvingat sig räl,len all 

utnyttja flyg- och örlogsbaser på es tländskt territorium, den 5. 

oktober underteeknades >>bis tåndspakten >> mellan Sovjetunionen 

och LeUland, den 11. i sarruna månad följd av en lilmande 

pakt med Litauen. Härmed var ryss lands framträngande l i \l 

Östersjön<; stränder ett faktum och ett av de tYå grundvillkoren 

fö,r å terupprättandet av >> Peter den stores fästning>> fön·crkligal. 

Del nästa s tegel i denna expansion kunde lätt förutses, och 

innan ok tober månad hade nått sitt slut presenterades för Fin

land de sovjetryska kraven, som bl. a. innefattade rätt för Sovjet 

alt anlägga en örlogsbas vid Finska vikens mynning i Hangö. 

Den ryska hasframskjutningen kunde tolkas sås·om. en följd

riktig utveckling ay den uppbyggnad av ry-ska flottan, som äg t 

rum under det senaste år tiondet. De båda kryssanna av Kirov

klass, torpedkryssarna och jagarna av -Leningrad- och G-klass 

samt utbyggnaden av ubåtsflottan lälo ana en ldart offensiY 

linje i de nya ryska sjökrigsföri11gsprinciperna. AU Kronsladt 

med sitt .starkt tillbakadragna läge i Finska vikens innersta del 

med därav följ ande taktiska och strategiska olägenheter ej lät 

inpassa sig till den offensiva linjen var uppenbart. Lika klart 

s tod det att det stolta Finland ej frivilli:gt skulle låta sig s tympas 

och vid månadsskiftet november-december 1939 blev Östersjön 

för andra gången skådeplats för aktiv sjökrigföring. Den finska 

flottan var uppbyggd för huvudsakligen defensiv sjökrigföring 

i samverkan med de fasta kustförsvarsa:nläggningarna. Sjöför

svarets huvuduppgifter under vinlerkriget voro tre, nämligen 

all skydda Finlands sydkust mot invasion och härjning, 
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att förhindra ryska sjöstridskrafter aLt intränga i Botbniska 

viken och sålunda trygga de där framgående livsviktiga sjöför

bindelserna med yttervärlden, samt slutligen 
alt bestrida ryssarna h ermväldet på Finska viken genom 

offensiv sjökrigföring med ubå tar och lätta sjöstridskrafter. 

Det finsk-ryska sjökriget utspelades huvudsakli gen i fonu 

av du eller m ell an de ryska sjöstridskrafterna och de finska 

ku<>tbatterierna. Redan den l. december inledde ryssarna kriget 

med ett anfall mot Russarö varvid en kryssare, sannolikt !Grov, 

oeh tre j agare dcllogo. Det finska försvaret kunde inregistrera 

en framgång därigenom att kryssaren tillfogades så allvarl iga 

skador genom kustbatteriernas beskjulning, a tt den mås te in

föras till Tallinn och sedermera till Libau för reparation. U n

der de följande månaderna upprepade~: anfallen, varvid bl. a. 

»Oktoberrevolutionen» den 12. december blev så svårt skadad 

att far tyget måste dras ur striden . Isläggningen hämmade svårt 

alla rörelser med lättare fartyg och särskilt ubåtarna berövades 

sin a chanser att göra en effektiv insats i sjökriget. Några ryska 

ubåtar lyckades emellertid taga sig in i BoUniska viken, där 

bl. a. den svenska ångar,en Fenris den 6. januari säDJktes genom 

artillerield vid Sydostbrotten. Några sjökrigshändelser av vikt 

ut<>pelades emeller tid ej ulanför Finska viken. 
Den finska flottan lyckades trots de ogyn1I1samma styrke-

förhållandena att lös,a de uppgifter, som åvilade densamma, och 

trots upprepade anfall från det övermäktiga ryska flygvapnet 

förlorades under hela la·iget icke något egenlligt stridsfartyg. 

Den 13. mars hade Finland kämpat sin hjältemodiga kamp 

till slut. De h årda fredsvillkoren innefatlade bl. a. rått för 

Sovjetunionen att på 30 år arrendera Hangö, där en örlogsbas 

skull e upprättas. 
Sovjetryssland hade nu nått sina stra tegiska mltl i Ö:iter

sjön. Fästnings- och basanlä1ggningar på norra ooh södra 

stränderna av Finska vikens mynning utgjorde de eftersträvade 

nyckelpositionerna i det framskjutna försvarssystemet framfö·r 

Kronstadt och Leningrad. Reval kunde nu utbyggas till en 

örlogsbas av första ordningen, varigenom de tidsödande och 
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riskfyllda förfly ttningarna fram och åter till Kronstadt kunde 

elimineras för de fartyg, som avsågas operera i Finska vikens 

mynning och i Östersjöns fria vallen. Smärre, men delvis ut

byggda baser i Baltiscbport, Riga, Windau och Libau crbjödo 

kryssare, jagare och ubå tar goda möjligheter till framstötar över 

hela Östersjön ända ned mot den tyska kusten. örlogsbasen i 

Hangö intog därjämte eU flankerande läge i förhållande till den 

nord-sydgående trafiken genom. Alands hav. Sovjetunionen 

hade hänsynslöst utnyttjat konjunkturerna i det s tridande Eu

ropa .för att skapa sig ett fördelak tigt läge fö·r eventuella vidare 

politiska förvedd ingar inom östersjöbäckenet 
De ryska framgångarna på Balticum ,och i Finland hade 

medfört att del sjös trategiska läget i Östersjön fullst ändigt för

ändrats. Ur tysk synp1,mkt måste fmmflyllandet av ryska ör

logsbaser till Riga, vVind::m och Libau ha känts mycket be

svirande. För tyskarna hade södna Östersjön tidigare spelat en 

betydande roll som en välskyddad utbil dningsplats och ett ut

märkt övningsområde för nyuppsaUa sjöstyrkor och nybyggda 

fartyg. Ingen av de övriga krigförande stannakterna hade kun

nat till godoräkna sig en motsvarande förmån : en 1.000 km lång 

kust. innefattande ett flertal utmärkta hamnar och varvsan

läggningar, praktiskt taget fullständigt oåtkomlig fö,r fientliga 

sjöstridskrafter och beläJgen på så stort avstånd från fiendens 

flygbaser att anfallshotet från luften var starkt reducerat. Den 

ryska flottan, som trots allt bildat en oviss faktor i det militär-; 

politiska systemet, hade tidigare legat inklämd i sitt trånga 

basområde vid Kronstadt på omlu·ing 1.000 km avstånd. Deri 

närmaste ryska örlogsbasen, Libau, låg nu, efter Sovjetunionens 

basframskjutning, knappa 100 km från den närmaste delen av 

tysk kust! 
Vid det tysk-ryska krigets utbrott vid midsommartid 1941 

hade den röda flottan nått upp till en ganska beaktansvärd 

styrka, där tyngdpunkten utgjordes av de visserligen överåriga, 

men väl moderniserade två slagskeppen av Marat-typ. Två 

moderna, slagkraf tiga och snabba kryssare - Maxim Gorld och 

Kirov - två torpedkryss,are samt ett rikligt bestånd av medel-
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stora och smärre jagare och slutligen en ubåtsflotta, som på 

sina håll uppskalbals till ett 100-tal enheter, syntes möjliggöra 

för ryssarna alt skaffa sig en ledande ställning inom Östersjön, 

särskilt som huvuddelen av den tyska flottan var hårt engage

rad av huvudmolståndaren i väster. De ryska slagskeppen hade 

baserals på RevaJ, medan kryssare och jagare som regel voro 

Jörlagda till Libau, ubåtar och torpedbålar i slor utsträckning 

till Hangö. 
Konturerna kring det Lysk-ryska sjökriget i Östersjön äro 

alltjämt diffusa, varför n ågon fullsländig bild av händelseför

](lppel ännu ej kan lämnas. Härmed få anslå till en senare 

Lidpunkl. Del är emellertid uppenbart, aLt den ryska strategien 

i ännu högre grad än under världskriget dominerats av defen

siva tankar, där försvaret av Finska vikens mynning blev det 

centrala problemet. Det ryska minvapnel, som under tidigare 

år ständigt tillmätts elt högt värde, synes i detta krig ieke i 

någon nämnvärd grad ha utnyttjats i offensivt ändamål. 

Den ryska sjökrigsledningen föreföll redan från början ha 

b!ivit hell paralyserad av de i samband med krigsulbro~let av 

tyskarna ullagda mineringarna mellan Öland och ;y;;;k-li lauiska 

kusten, ty några offensiva operationer i österSJÖns ~ödra del h'l 

veterligen ej konunit till utförande. Nedkämpandel av Jen 

ryska östersjöflollan kon< från tysk sida all La formen av ett 

framgångsrikt samarbete mellan de Lre försvarsgrenarna. Den 

tyska armen intog i tur och ordning de ry<;ka iirlogsba:;erna 

Libau, Windau, Riga, Baltischporl och slutligen Reval allt un

der det atl läHa sjö- och flygs tridskrafter stödde: den vänstra 

flanken genom angrepp på ryska örlogsfartyg och lransp;)rt

fartyg utanför de baltiska kusterna. Alltetlersom dessa ~enare 

föllo i tysk hand blev det den tyska marinens sak ~Lt rensa de 

utanförliggande farvattnen och öppna dem för sj ötrafik från 

hemlandet, vilket bl. a. innebar en omfatlandt> minsvepnings-' 

tjänst. För de framstötande tyska armeernas unelerhåll spelade 

helt säkert dessa nyöppnade sjö-transporter en viktig roll. Sjö

transporterna längs den balliska kusten torde dock i del längsta 

ha irriterats av smärre ryska förband - ubåtar och motor-

j 
l 
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torpedhålar -- s·om baserat sig på ösel- Dagö. En Lysk rens

ningsaktion mol dessa öar blev därför nödvändig och den ge

nomfördes som en säraktion, denna gång med utgångspunkt 

från fastlandet, varvid ön Moon användes som spr~mgbräda 

mot ösel och med Dagö som sista mål. 
Evakueringen av Ileval synes ha varit en för ryssarna myc

ket dyrhar opemtion. Formerade i Läta kolonner löplc evaku

eringsfartygen in i nyutlagda och för ryssarna okända nlinfält. 

Förutom ett antal mindre örlogsfartyg uppgives från finskt håll 

att 20 transportfartyg med ell sammanlagt tonnage av omkring 

120.000 ton därvid gingo förlorade. Den finske amiralen G. von 

Schoullz anger som sin uppfallning, all krigshistorien icke ti

digare kunnat uppvisa sådana massförluster enbart genom 

min<;prängning. Han anser alt förlusterna i döda vid Revals 

evakuering måsle ha övreskridit dödssiffrorna från såväl ska

gerrakslaget 1916, Tsushimaslaget 1905 som från slaget vid 
Lepanto 1571. 

De egentliga sjökrigs·operationerna under det Lysk-ryska 

kriget kommo att utspelas i terrängen kring ösel och Dagö och 

i Finska viken, där den finska flottan fi ck tillfällen a ll i större 

ulslräclming än under vinlerkriget med framgång dellaga i ope

rationerna. Finslm viken är ur geografisk synpunkt särdeles 

väl lämpad för nötningskrig. Den norra ~trandägaren har där 

goda möjligheter att för flankerande anfall mot ut- och in

löpande fientliga fartyg ulnyt·tja hela det skärgårdsband, som 

sträcker sig ända från Hangö in mot Viborg. Den södm kusten 

salmar däremot praktiska Laget skärgård, varför de ryska far

tygen vid förflyttning i osl-väsllig riktning och omvänt o bön

hörligen voro ulsatla för hot från fiendens minor, som utlades i 
slora mängder, och från hans ubåtar och motortorpedbalar. 

Vikens ringa bredd och nårbeten till flygfält skänker flygvap

net gynnsamma betingelser för ett ingripande i sjökriget. 

Detaljer lu'ing det »Småkrig», som utspelats i Finska viken<; 

starkt begränsade vattenområde, ha h ittills i mycket ringa ut

sträekn in~ offentliggjorts. Efter Revals fall återstod för de 

ryska fartygen intet annat än att söka sig in mot Kronstadt-
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vikens skyddande beiäsln ingar, varifrån allt mera sällan några 

framslötar kommo tili utförande. Allteftersom den tyska fron

ten sl<öts fran< längs v1ikens södra strand mot öster blev den 

ryska flottans läge allt mer bekymmersamt, och del stod snarl 

klart aU endasl två alterna tiv stodo öppna för den ryska sjö

higsledningen: en utbrytning ur Finska viken för att söka 

internering med farlygen i svensk hamn eller deltagande i 

striderna ln·ing Leningrad och Kronstadt. Det senare alterna

tivet valdes och krigsrapporterna ha givit vid handen att de 

ryska slagskeppen och hyssarna från ankarplatser vid Kron

stadt eller under gång i den s. k. "sjökanalen" in mot Leningrad 

ingripit i landstriderna kring den forna huvudstaden. De ha 

därvid varit utsatta för beskjutning från finskt och tyskt arme

artilleri på de omgivande stränderna samt för anfall från luflen, 

e tt i sanning föga avundsvärt öde för örlogsfartyg, avsedda för 

strid på det fria havet. Några fullt säkra uppgifter om resul

tatet av dessa anfall förel igga ej. Det torde i varje fall kunna 

förutsättas, a tt slagskeppen därvid erhållit sådana skador, att 

de ej kunna vidare operera under gång. Åtminstone Marat 

torde ha tillfogats allvarliga skador genom fullträffar i för

skeppet. Om och när Leningrad och Kronstadt en gång falla, 

koneentrerar sig ur sjömilitär synpunkt intresset hu~dsaldigen 

kring frågan om Marats, Oktjabrsl<ajas, K,irovs, Maxim Gorkis 

och minkryssaren Martis slulliga öde. 

Det är föga känt i vad mån ryssarna utnyttjat de möjlig

heter, som s tått öppna att föra undan de mindre fartygen på 

det inre kanalsystemet. De ryska vattenvägarna ha en högst 

betydande omfaHning. Två huvudvägar ha stått till buds. Vita 

havs-kanalen har givit möjlighet att under höslen föra upp 

fartyg av storlek motsvarande ubåtar och jagare till fritt va lten 

i norr. över flodsystemet i rikets inre delar ha mindre fartyg 

kunnat föras över .hela det europeiska Ryssland såväl fram till 

trakten av Moskva som ned till Kaspiska havet. Den vid no

vember månads början inträdande isläggningen i Sovjetunio

nens norra delar torde nu definitivt ha stängt kanalvägarna för 

vidare förflyttningar. 
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Den enda ~llerslacndc Yi . f .· . 
var vid november m '" d nslen Ian 19J9 ars ryska expansiOn 

.. . .. ~na s slut Hangö. Vid m ånadens börJ·an 

utforde ryska SJoslndskrafter n '"' .. 
. . . . . a,ra utbrytninerar crenon< de 

fmsk-tvska mmermgarna 1 Finska vil·er A "' t> 

." . . ~ 1 · v~ikten med dessa 

operationer Lorde dels ha vant att evakuera n å o. .. . 

. . . .. ""ta av utoarna 1 

Fmska v1kens mre del, dels att undsalta den allt n1.er· · 1 1so erade 

Hangögarnisonen med persona,l, ammunition och livsmedel 

Trols fartygsförluster i minfälten synes undsättningsexpeditio~ 

nen ha kunnat genomföras oeh Hangö avses uppel11bar1igen att 

försvaras in i det sista trots den nackdel som isläggnia:l!gen in

nebär för försvaret. I och med alt isen lägger sig i F ,inska 

vikens inre del, vilket som regel äger r um under slutet av no

vember månad, torde det tysk- ryska sjökriget i Östersjön kunna 

anses vara ett tills vidare avslutat kapitel. 

Med undantag för stödaktioner vid ösels och Dag.ös ocku

pation, varvid tyska kryssare beskö-Lo ryska kustbefästningM, h a 

ve terligen ing.a slörre tyska örlogsfartyg aktivt deltagit i krigs 

händelserna i Östersjön. Genom att etablera en samverkan 

mellan armen, marinen och flygvapnet blev det mö}Ligt fö,r den 

tyska krigsledningen att nå det sjöstrategiska målet - herra

väldel till sjöss i Östersjön - genom att först från landsidan 

heröva fienden h ans framskjutna baser och sedan, med utnytt

jande av Finska vikens geografiska förutsätt111ingar, med mine

ringar och lätta torpedförband successivt sluta inne elen fient

liga Holtans större enheter inom del begränsade vattenområdet 

ost Hogland. Den tyska krigsledningen har på detta sätt kunnat 

nå 'lina strategiska mål utan att behöva rjskera de mycket 

fåtaliga större enheterna ur den tyska sjögående flottan, vars 

primära operationsområde vatrit, är och fö·rblir farvattnen väster 

0111 öslersjöinloppen. 

Det vilar vik t uppå att man rätt förstår att toLka de me

toder för sjökrigföri111gen, som tillämpats i det tysk-,ryska kriget. 

Om den ryska flottan bjuclit motstånd till sjöss eller rent av 

utfört framslötar mot det tyska baJSormådet i avs,ikt att minera, 

störa sjöförbindelserna eller på annat sä tt oroa sin fiende, hade 

förvisso de tyska sjös tr,idskrafternas huvuddel tidvis m åst sättas 
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n1 i sjökriget, varigenom den talrika ryska ubåtsfloLian kunnal 
beredas tillfälle till angrepp. Endast genom den ryska flo~lans 
nästan fullständiga passiv i tel har del av finnaw och Lyskar be
drivna nötningskrigel kunnat föras till ett framgångsr:ikl slut. 

:\1 ovember 1941. 
Gunnar Fogelberg. 
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