1941.
104:e årgången.
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Femårsplanen.
Regeringens bes! ut att inom försvarsdepartementet verk~
ställa en utredning rörande den fortsatta utbyggnaden av lan~
dets försvarskrafter hälsas med til:lfredsstäHelse. Av för~dlar
liga skäl bär den nuvarande o rganisationen i :xlltför många
stycken provisoriets karaktär. Försvarsministern yttrar till
statsprotokollet, att den organisation av vårt försvarsväsend e,
s,o:m vi i dag ha, ingalunda kan betraktas såsom slutgiltig.
Och statsrådet anför vidare, att den föreslagna utredningen
»torde inte 1bö:r a syfta tiH att framlägga förslag till en i egentlig m e ning ny förs!Varsorganisation, utan bör den snm:a;r e
hava till huvudsyfte att komma fram till en plan att I!i gga tilL
grund för det fortsatta org,anisationsarbetet inom försvarsväsendet 'l mder en vis~s tidrymd. Ja·g har nämligen vid övervägande av dessa spö.r smålmål konunit till den bestämda uppfatt ningen, att ett fastställande föT framtiden av en viss bestämd »försvarsordning,» knappast låter si.g göra och i varje
fall under de förhålland en, s•om kunna förväntas fö religga under de närmaste åren, icke vore lämpligt. Den tidrymd, för
vilken en dylik plan närmast skull'e gälla, synes mig böTa sättas till f em. år; den utbyggnad av vissa vapengrenar som närmast kommer ifråga torde nämligen väll låta .sig .i npassa i en
sådan tidrymd medan å andra sidan en längre tid än denna
kn appast kan med någon grad av säkerhet överblickas ».
T idslo-i j'! i S) öt·äsen rlPt.
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T ill detta ultalande m å ·h är knytas några rel'lektion c r
De senaste år ti ondenas uppr epade utredning ar om fl ottans far tygsbestån d ha i allmänh et l<Onstater at, alt fl o ttans ersättningsbygg nader måste ses p å tämligen lång sikt. Större örlogshutyg färdigstäl las - från del ri tningsarb e tet börjas knappast på kortare tid än fem år. iD e el<Onomis ka förutsätlnin garna ha vid tidigare utredning ar a ldrig m edgivit försb g
till hyggande av samtliga erforderli ga större örlogsfart yg i nom loppet av fem å r. En är sådana örlogsfart yg likväl i gioil lande ril<sdagsh eslut förutsätta s även i fortsättni ngen ulgör~ 1
flottans ryggrad, bleve en femårspla n fö r flottans del högs t
otill fredsställ ande . Det är oundgäng ligen nörlvioindigl, all hu v udlinjern a för flottans fart ygspolitik i princip uppdras fö r
minst tre lemårsper ioder framåt. E nelas t med denna förutsättnin g kan en sund byggnads politik tillämpas.
Det är n öchändigt a tt se fr ågan om ersät tand e av de i kustflottan ingående pansarske ppen på längre sikt än fem år. Det
n u varande kravet på byggande av lätta fartyg och den förs ta
fem årsp.lanen s b ela sti1ing med kostnader na för de hes lutad e
kryss arna k onuner m ed största sanno likhet alt omöjliggö ra
dessa pansarske pps full ständi ga ersä ttand e under för sta p erioden. Denna fråga är Iikväl den mest brännand e inom m.arinen .
Flottans omfattand e uppgifter i tider som de nuvarand e äro
tillräcklig t omvittnad e. statsråde ts uttalande om »den utbyggnad av vissa ,v apeng'r enar som när.m ast <konuner ifråga» förutsättes därför under alla omständig heter gälla J'lottans tidigare
J1årt beskurna bestånd. Ersättnin gen för de gamla :pansarskeppen mås te inrymmas i pl ane n, om icke »·u tbyg gnad en » skall
förvandla s i en ytterligar e nedskärni n g. H ä ray följ er a lt pl anen vad flottans artillerifa rtyg b eträ ffar icke k an inskränka s
till fem å r , även om riksdagen vid en kommand e prövnin g
knappast .k an väntas fatta 'b esl•ut om mer än fem år i taget.
Härvid förut sättes dock att 'b eslutet om fartygstyp ernas närmnre utforman de lägges i händerna på Kungl. Maj :t. Det ä r
icke vare sig nödvän di gt eller för enli gt m ed nutid a uppfatl-

...
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ning att dylil<a :IeLaljer lämnas till di skussion utanför sakJwnni ga k re tsar.
F ordr:m p å »längre sikt » för flottans del understry kes
även aY svårighet erna - för alt icke säga omöjlighe ten ifråga om elen av st atsrådet framhåliln a »elasticite ten ».
I
statsrådsp rotokollet hete r del: »Yicl utredning ens b edrivande
synes särsl<ilcl uppmärl< samhet böra ägnas ål a ngelägenl ieten
av att söl<a förläna vår försYarso rgani sati on en s~tdan elast icitet, a l l förändrin g a r i densamm a , som i fram liclen kunna
komma al l påkalla s, skola låta sig genomför as utan ail llför
stora oläg enheter. I sKHlant syft e lorde höra undersök as möjli g,h eterna alt låta en del aY den för ständig tjänstgöri ng avsedda militära personale n \'ara anställd på e tt mindr e bundet
sä tt än som följer av del nunuancl e fullmakls systemel ».
Ifråga om flottan synes ett sådant .system icke vara tilllämp bart. ~Ialerielen är a!Jltfiir komplice rad för a~.t lä1m~~s
i händerna på hahtidsan ställda. Fordran på dess ratta skotsel är så stor, att ständig kontakt måste hållas med tjänsten.
Redan det nuvar ande systemet med ett stort antal reservoffi cerare, som haft relativt lilen sjötid i örlogsljän st, har i flera
fall lelt till menliga följder. Det norska systemet med
»elastisk» tjän stgöring för stamoffic er are h ar knapp ast visat
sig vara ett, efterfölja nsvärt exemp eil. Den marina ledningen
kan icke bära ansvaret för yar,e sig stridsbere dskapen eller
de aillt dyrbara r e fartyg en, med mindre än att p ersonal:n l~:lt
och hållet står till dess förfogand e. FörhMlan dena pa SJOU
äro i detta avseende iC'ke jämförba ra m ed dem på land.
Det synes dessutom allt sannolika r e, att fordrin gmna p å
·b ered:Sikap en komma att bli jämförels evis stora under en
fr amtida fredsperio d. De idyl:liska föThållan dena från tiden
före detta krig komma troligen icke tiHb aka . stä ndig patrulltj änst av olika slag kan tänkas bli en fr edsupp.g ift för flottan.
Sj östridskra fternas hu n1dd el måste måhända å'läggas en viss
permanen t ber edskap. I varje fall har örlogsflot tan visat sig
bättre än de övriga försvarsg renarna kunn a anpassas efter
statsmakt ernas kraY p~t heredsl.-ap . En av anledning arna här-
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lill är den Fimförelsev is höga procenten av slambeman ni ng.
Det Yore i h ögsla grad beklagligt, om ~las li citeten skulle tilllåtas göra intrång i flottans - och därmed i hela förSY arsmaktens - möjligheter till omeclelhart ingripande v id kri gsfara . En försvarsma kt bedömes nwnern icke endas t med h änsyn till antal man, stridsvagna r, fartyg, f'ly_qplan m. m. n tu n
äv en till dess möjlig,lzeter att snabbt och elfektivt sättas in till
motvärn i händelse av ett överfall.
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Utdrag ur årsberättelse i förbindelse::
väsende.
Avgiv e n av led amo te n i KöiliS , k apt e nen vid f lot tan G. 8. Tlwm.

Sedan föregående årsberättels e i förbindelse väsende föredrogs i n för KungL Örlogsmann asällskapet , har stormaktsk riget alltjämt rasat med oförminska d kraft. Kriget har på ett
genomgripa nde sält påverkat förbindelse väsendet överhuvudtaget, såväl del civila internatione lla med sina även i rent bokstavlig bemärkelse befintliga månglusend en trådar och fö rgrc·
ningar över hela jordklortet, som bcträ~1fancle det mera exklusiv t militärt betonade eller för varje enskilt land speciellt inrik tade. Detta var ju också någo t. som så att säga låg i saken s natur. Förbindelse rna folken emellan och hos dem inbördes äro känsliga or gan, som genast inregistrera tidens oro
och som i viss mån är en barometer för tillståndet i världen.
P oHtiska od1 ekonomiska konjunktur er avspegla sig snabb t
uti förändringa r i telefon- och telegramfre kvenserna. Å andra
siclan kunna också i de vägar förbindelse rna mången gång
måste taga och i dc reservmedel , som måste tillgripas, skön jas
människans så ofta omvittnade förmåga till anspassning efter
nya förhållande n.
Genom de nya maktkonste llationer som utkristallise rats
- med vilken varaktighet skall här ej spörjas, än mindre söka besvaras - hava nya vägar för meddelande ns överbringan de mellan olika länder måst sökas och även koncentrati on till
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an dr a fö rb ind e lse me
de l åv~igabringas.
Dc ne ut ra la s tat er
lun ·a hä n·idl ag stä
na
llt s in fö r må ng a oc
h
s,·flra pr ob lem , so m
må s te lös as (ö r a lt
ick e en oh jäl pli g iso
ler ing sk ull e bli va föl
elen. An dr a frå go r,
jso m up pk om mi t oc
h me d Lid en fa lt en
all t stö n·c be tyd els e,
gä lla fö rb ind els ern as
öv cn ak an dc oc h säke rst äll an de ! av ga
ra nt ier fö r atl ur
sta ten s sy np un kt ing
ob eh ör ig tra fik äg er
en
ru m. Et t sm idi gt oc
h an pa ss lig t ha nd lag
oc h fra mf ör all t på pa
ssl igh el ha r hä r va
rit nö dv än dig t.
Fö rb ind els ern as sä
ke rst äll an de mo t
sa bo tag eh an dli ng ar
oc h ga ra nt ier mo l ett
ob eh ör igt ut ny ttj an
de av de sa mm a dä res
de än do ck sk ull e ko
t,
mm a i or ält a hä nd
er , äro an dr a pr ob lem
so m un d er de t sis t
,
til län da lu pn a år et fåt
t en sk rä mm :m de ak
tua lit et. Hii.rtill ka
nu ne r fly gh ote t me
d all t va d dä rti ll hö
Al ll de lta ha r me df
rer .
ör t, alt cll int en siv
t ::u·bcle utf ör ts ino
fö rb ind els ev äs en de t,
m
äv en om på gr un d
a ,· äm ne ts sä reg na
sp ec iel la ka ra kl är
oc
h
my ck et sto ra de lar
hä ra v må ste klä da
sekreless~ns slö
s i
jor .
Va d de t re nt mi lit
är a förbindelscvä!>cn
clct be trä ffa r h ar
giv etv is kr ige t på de
t int im as te in ve rk at
äv en hä r. Kr igs ma
ten s utb yg gn ad oc h
kfö rsä tta nd e i fö r sv ars
be re ds ka p, de kr igs
mä ssi ga sy np un kten
las öv erh an d, de m å
ng a pr ob lem som. sa
ma nh än ga me d lu ftf
mörsv are t oc h de t mo
de rn a kr ige ts an sik
öv erh uv ud tag et, ha
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va nö dv än dig gjo rt
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-ra fö rä nd rin ga r uti
oc h fö ro rsa ka t up pk
om ste n av en må ng
fa ld ny a pr ob lem fö
de t mi lit är a fö rb ind
r
els ev äs en de t
Öv er de mi lit ära fö
rb ind els ern a uto m. lan
ds , sä rsk ilt då
be trä lfa nd e de krigrf
ömncle, ha r se kr ete
sse
ns
slö
pa re än nå go ns in.
ja fal lit dj uVi sa av de skado-r
so m ble vo en fö ljd
01 be tän ks am he t vid
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fö rb ind els em ed l en s
ha nd ha va nd e un de
fö rra vä rld sk rig et
r
iak tta ges nu på all
a h åll de n stö rst a
sik tig he t. Un der vä
för
rld sk rig e t låg radiov
erksan11he ten än nu
må ng a av se en de n i
i
sin lin da oc h kr yp to,
tjä
ns ten ha de än nu ej
nå tt n åg on ve rk lig
utv ec kli ng . På bå
da siclo-r ha de ma n
kl ar t fö r sig all a de
ej
fa ro r , so m ma n ut sa
tte
sig fö r i och me d att
ra di on til lgr ep s so
m fö rb ind els em ed el,
an dr a mi ssg rep p att
fö rti ga .
Fö rb in delse ku ltu re n
ste g em ell ert id all
t ef ter so m
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Sveriges förbindelse r med utlandet.

Yicl å rssl.;iflc l :i9/40 voro tråd-, radio- och postförbind el ser·na m ed ullandel på grund a v d c pågående krigen lång t ifnlll
normala. Under år 1940 sk ull e desamma dess u lom utsä l la ~
för n ya kraftiga påfrestning ar och tvära omkastning ar. l dl'!
följande sk a ll n ågot närmare beröras dels dc fö ränd ringar i
Sveriges förb indelser m ed ullandel, som hl ivi l en fö ljd a v k rig~ 
hänclelscma , dels ock de rcs lriklioncr, som p åv il a h eJfintl iga
utlandsförb indelscr.
a)

Förundring ar i Sva ig es lärbindelser med utlandet.

Vid krigsutbrot tet i september 1939 hade telefo nförb i nde/sernn h elt avbrutits med Frankrike, Irland, Polen, Span ien
och Storbritann ien samt med utom europeisk a länder och om råden, som tillhörde det brittiska imp cricl eller det fransk n
k olonial väldet. Via radioförbin delse över Köpenh a mn kund e
doc k statssamta l och vissa pressam lal expedieras med Storbrita nn ien. Med ö'v riga utom europeiska länder hade telefontra fiken också avbrutits i den m å n denna trafik upprätthåll its vi a
radioföt•bin delser över London eller P a ris. Exempel härp å ulgöra Förenta Staterna. Genom nya radiof6rbinc lelser över Am ster dam och Rom nåddes emellertid ånyo förbindelse med de
länder, där vägen ·eljest gått över Lonelon eller Paris, och över
Berlin kom man altjämt i förbindelse med Sydamerika och
Ostasien.
I samband med finsk-r ysk a kriget avbröts telefontrafik en
via Helsingfors till Estland, Lettland och Ryssland. Efter en
tid kom densamma emellertid åter igång via Berlin.
På grund av krigsförhåll and ena hade dc direk ta telefon förbindelse rna med Gdynia, London och Paris samt sammanlagt 10 av 16 fö1~bindelse med BeTlin, Hamburg och Stralsund
h elt nedlagts. Å andra si·dan had e nya förbindelse r etablerats
m ed Amsterdam , Bryssel, Helsingfors , Mariehamn , Abo , Köpenhamn och Oslo.
Efter finska krigets slut blev vägen via H elsingfors Ctler
elen vanliga för tel cfontrafikCJ i m ed Ryssland, E stland och L e! t-
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}an d, även efter de senare lä n~ernas uppgan~ i de to rys~a Yäld: t.
Förbindelse rna med Litauen ater h ar h e la l1d en gatt VIa Berl~n.
Genom ockupatione n av Danmark och Norge oc h den darå följande framryckni ngen över K ederliind crna, Belgien ,
pLuxemburg och stora delar
..
t el c f·on f ..
av F r ankrike aV'b rot·os
orbindelser na h elt m ed dessa länder. Sederm.er a har dock tel cfonk ontakt å ter uppnåtts med Luxemburg oc h Elsass-Loth ringen li k ~:om med de av Tyskland ockuperade delarna av
Polen.
Vad racliolelcfon förhindelsc rna beträffar har son"l tidiga re'
antytt s dylika etab lerats över Berlin med prakti skl taget lwl<l
Sycl- och Centralame rika saml ända till Hawaiiöarn a. T~l ('
fonförbincle ls cn m ed A m e r ik~: över Am'i lcrdam h ar upphm·l.
Förenta statern a nar man num er a genom telefon via Berlin
eller Ro m. TelefonförJ) indcls('n med SLorbrilann icn via Köpenhamn beträffand e s taL- och vissa prcssa mtal h a r givetvi s
upph ört.
Vad tr å clte legrafförb incl e l ~;enw beträffa vuro vid årsskiftet
39/4 0 din'kt sådana a nord n ade med Danmark , Finland, 1\orge,
Storbritann ien och Tyskland.
Vid finsk a krigets utbrull hade telegrafförb ind e lserna mcl·
lan Finland och Rys~.J a nd stoppats med påföljd a lt elen svensl·a
trafiken till Ryssland och ö-v er Ryssland vidare mot Fjärran
öste rn ej kunde gå denna väg. Den rent svensk-rysk a trafiken
gick nu i stället på k abeln Frederi cia-Riga, under det att trafik en med Östern till en hörj an gick på elen direkta radiotelegrafförbind elsen med Förenta Statcrna och därifrån vidare eller också över London-Ea stern . Från 1939 års slut gick den na trafik även öv er Fredericia-R iga. Efter finsk-ryska kri"ets slut återstäHeles förbindelse rna över Helsingfors , varemot
~· örbindelsen via Freder ic ia-Riga till följd av krigshände lserna
vår en 1940 blev avhruten.
På orund av att de två kablar som förbinda Danmark m ed
Storbrit~nnien strax innan årsskiftet 39/40 blivit avbrutna, dirigerad es den d a nska Englandstr afiken övter G6teborg och
svensk-enge lska ]<a blar ( 2 st.; en av d e 3' svcnsk-enge lsl<a kablarn a h a de hösten 1939 blivit aYbruten).
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1\.rig.sh~indelserna umler 19-!0 paYerkade gin L,·is ocksa ll' lcgrafförbindelscrna med u tlandet, om ocksa icke lik a stark t
som beträffande telefonförbindelserna. En or sak härtill far
~~k<~s i del förhållandet atl Sverige har direkta radiolelegra tJorbmdclser med flera olik a länder. Emellertid blev o 1clw>r.lJl'örbindel-;c ~: na varen 1940 avbrutna med Belgien , L uxem~urg
o~h Ncderlanclema. Med Belgien saknas a ll tjömL Lelegraf!förbmclclse ; med Luxemburg och Neder länderna äro förbin ck lserna däre mot ater öppnade. L ik asa är del nu möjliat sänd 1
lråcltclcgmm till h ela de l av Tyskland ockuperade i>o7cn. T t:legram till dc ockuperade delarna av Frankri ke äro icke me d.
givna. Till E lsass och Lolhringen kunna emelle rti d telegram
befordras på samma vägar och mot samma taxa som telegram
till Tyskland. Telegram Iii! del >> fria » Frankrike sam~ ti ll
Algeriet befo rd ras endast på avsändarens ri sk .
Vad s lu tligen beträffar de direlda mdioför f;indelse rnu f ör
uiväxiinu au telegram, d en fasta rad iotrafik en, voro under 193'1
fö1·binclelse r anordnade med Förenta Staterna, Estland, Frank .
rike, L e ttland, Nederländerna och Polen. Telegram till Amerika trådbefordras till Varbergs r adiostation, där automatisk
ö verdragning är anordna d; till d c a ndra staterna sker lik arla d utsändn ing via Karlsborg radio. Samtliga t ill Sverige in k ommande teleg ram upptagas vid Enköpinus radiosta tion var ifrån de automatiskt överföras med tråd t7ll Stockholms' telegrafsta ti on.
Förbindelsen med Polen a vbröts redan i början av sep t ember 1939 och har ej m era återknutits.
cr
Under år 1940 hava nya direkta r aclioteleunl'flförbindels
o
oppnats m ed Belgien, Ita lien, Schweiz och Storbritannie n. Sistn~mn~a f~t~bindelse ersätter tidiga r e trå dförbinclelse, som upphart hll foljd av avbrott p å de förut omnämnda svensk-ennelo
s ka. k~~),l a:·na (ägda av De t Store Nordiske Telegrafselskab).
H.adwforbmdelsen med Belgien har unele r året måst nedlärwas .
p- b'm el elsen med Frankrike har p å fr ansk sida flyttats 00
över
or
(beteckninaen
Frankrike
>>
fria
>>
från Paris till Roanne i de t
0
Paris radio h ar dock bibeh ållits). Radio telegram , d. v. s. te-
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legram till eller fran fartyg eller lu ftfartyg, mottaga~ ej längre
för b efonhan öwr franslut landstationcr.
Postförbin de lsernu slutligen rönte ej nngon ome delb ar Yerkan av s lormaklskriget, i varje fall ej med större sl ~Tk a . Så
småningom b lcYo desamma emellertid utsalla för starka rubbningar, och betydande omHiggningar belräffancle befordringsvägar måste vidtagas. Vid årsskiftet :~9/40 pågic k regelhunden )'lygposttmlik Stockholm- i\falmö- Köpenhamn- Amstcr dam- Lonclon samt Köpenhamn- Berlin. Likaså erhölls förbindelse med Bryssel. Poslbcfordran pagick dessutom Stockholm- Riga- 1\foskva. Routen Stockholm- Äbo-Hclsingfor s
-Tallinn var på grund av finska kriget inskränkt till Stockholm - Äbo . Under år 1940 h ava vissa ändr ingar h ä rutinnan
ägt rum. Sålunda hava genom ockupa tionen av ett f ler tal staLer flygförbinde lserna h ell nedlagts eller unelergått stora förändringar. Till No rge , Danmark, Fra nkrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg hava flygföl'bindelscrn a varit helt
nedlagda för all sedan åter öppnas till n ågon ringa del. Flygförbindelsen till England inskränker sig till flyg S toc khohn-Moskva och sedan järnväg och båt över Japan, New York (ev.
fl yg, Clippern), Lissabon- London. Flygförbindelsen till F rank rike gick en tid över Mo skva, Rumänien och Italien. Efter
vapenstirlleståndet går fönbindelsen m ed flyg till Berlin och
sedan med järnväg över Zi.irich- Lyon. Den nl!ed flygförbindelse postbefordrade försändelsens h astighet blir sålunda tämli gen illusorisk !
BeträJffande posbbefordran till lands och sjöss upphörde
till alt börja med elen direkta sjöpos tlinjen till Gdyn ia i samband med krigsu tbro tte t. Sedermera kund e post till västra
Polen b G'fordras via Tyskland. Posttrafiken med Ryssland,
som i stor utsträckning går via Helsingfm·s, blev givetvis avbruten i samband med k r iget Finland- Ryssland och sökte
sig under denna tid i stor utsträckning öve r p å flyglinj en, eller
också gick den m ed b å t direkt till Tallinn och Riga . Mo tsvar ande trafik till Ostasien går ock så till stor del över Ryssland,
Inen måste und er ovan nämnd tid sök a andra vägar oeh gick
då m ed båt över Memel.
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och abonnent i lan d äro dessillom förbjudna över sYe nsk kuststation.
Vad b e träffar telegramv äx lingen h ava bestämme lserna så
småningo m s kärpts. l olika etapper inskränkl es valfrihete n
av språ k , mö jligh e ten till k od och chiffer, nödvändig gjordes
uppgift om avsändare ns namn och adress, sk ~irptes bestämm elserna för utlän dsk un d ersåte , där vissa legit imalionsb evis
m åste up pvisas o. s. v. All t del ta medförde emeller ti d ga nsk a
s tor häms ko p a sä rskilt af'Jär·s korr cssponden sen , m ed p[tföljcl
att vi ssa lättn ader så snumingo m infördes . Från den 16 ja nuari 1940 ä r o således k odteleg ram å ter tillå tna und er förutsättning alt a v sändaren bifogar en ordagrann öv ersät tning a v
telegramte xten till klart språk enligt den använd a ko den. De
koder , som få anvä ndas, äro därjä mte särskilt angivna och
utgöras av de vanligaste affä rskoder n a . Sexlon olika koder Ll.
sålu nda f. n. b r ukas, vilk et icke hindrar att önskemal p å åtskilliga ondra ko·clcr hava rests. Chiffer är do ck fortfar an d e
helt förbjudet i privata telegr am.
Dc nu angivna inskränkn ingarna i användan det av telegram gälla förutom utländska privattele gram äv en inländska .
I fråga om r a diotelegra m gälla dc inskränkn ingarna, att
dylika telegram icke befordras till färjorna å routen Trelleborg
---Sassnitz . Privata radioteleg ram fr·ån Sverige till svenskt ilart yg få avsändas enelast av vederhöra nde fartygs rederi. Om
n ågon annan önskar avsända clyliikt teleg;ram och uppgiver,
att m eddelande t är särskilt viktigt, skaM han hänvisas till rederiet, som kan lå ta befordra det som eget telegram.
Privata radioteleg ram. till luftfartyg få icke befordras över
de svenska marksta tion ern a.
De utländska restriktio nema för telegrame xp editi on äro
av ungefär sannna slag som de svenska. Chiffer är i privattelegram föribjudet på de fles ta håll. Telegram skola som r egel vara avfattade på vissa uppräkna de språk eller må innehålla kod enligt angivna system. I övrigt avsp egla sig de senaste årens händelser i av~cenclc på staternas fria existens eller ick e i dc b estämmel ser, som finn a s för olika länder. Tele-
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gram ti Il d c Yä~lra delarn a a v Polen b efordms på samma Yitgar och m ot samma taxa som telegram till Tyskland. Del
samma gäller för de östra dela-rna visavi Ryssland . Ti ll
\\'i lno gällde bestämmelserna för Lit~men - inti ll juli Hl±O .
Nu gälla för Litauen b es tämmelsern a för Ryssland o. s. v. Ka got liknande upprepas sedan t. ex. ifråga om Rumänien.
.:\orge är på del stora hela taget kortfattat ifråga om r es triktioner - i delta avseende. Telegram med betalt svar äro
icke medgivna. Därjämte komma, i viss mån som en idyll
i raden inskränkningar i ön-igt, bestämmelsen för ~orges d el
all telegram till blomsterfinnor rörande förmedling a v blommor äro medgivna endast om lle äro ko r tfaltal och affärsm_ässigt avfattade, med u ppgift om bukett cllct· krans (uppgift om
färg är ej tillåten).

sni ng. av ~mla
l ct
brotte t . l ,stort se tt t>nå dessa ul på en begrän
. .•
..
s råk , p å vilk a privatsamta l m å föras_ - oior au_ undcdatl~~
p . ·e. 11 ·•, arbete få r m an väl anse . Likasa mcclg1vas ofta CJ
censui
mera tidsh eställda samtal, blixt samtal, borssamtal o. s. v ... I
·er·•ts I)]"iv·rta telefonsamtal enda~-L om dc a r ·1
Dann1ai·]-\. "'XI)ecli
c.
, k onunersiell L innehåll. Delsamma galler l\orgc med det
a'
1
±-'a f'·on_'~
ytterl igare tillägget al t privata telcfonsamt ~l enc.asl
sprak en. l Danmat k
pa" SV e11 ·~',k~l.a c]·<1,1• s·ka(_ ' norska eller tyska
..
äro därjämte engelska, franska, spanska och ila~ict~~ :lk språken tillåtna . Finland si u tligen h nr l i karl~1 dc rest nk twncr, som
oaälla i vårt land.

Aven vår närmaste granne i söder, Danmark, ä1· inne p å
blomstertelegram och har fulls!iindigt förbjudit alla blomsterhyllningar per telegram.

För alt i någon Imtn belysa rubbningarna i den svenska
utlandslrafiken, >mn blivit en oundvikli g följd aY s1ormaktskriget och dårav följande omkastningar i eller hel_t. nedläggcm de av vis sa ut,Jnndsförbind elser, skola här några s1Hror nndraaas. Det sista freclsttre t, således år 1938, skall härvidlag jäm ;öras mecl år 19:39 och cles mtom , i den m~m statistik föreligger.
med ett helt krigsår, 1940. Visserligen inrymd e år 1938 den
s. k. septenLberkrisen, men därifrån bortses i detta s::m~m a~l
h ancr. Skall för övrigt även ett krisfritt år söka uppnas far
mm~ gå ganska långt tillbaka i tiden , med påföljd att jämförelsen med år 1940 i andra avseenden blir alltför halt:.md e.

Storhr itannien, med sina världsomspännande intressen och
hela imperiet alt tä~ka på, har de mest omfattande och detaljer ade bcslänun elserna för telegrams avfattande.
T yskland å ter tager priset åtminstone blan d dc av k rige t
direkt berörda ländern a genom att endast stipulera, . att telegra m med betalt svar icke äro medgivna.
Or~.aken till att telegram med hetalt svar icke äro medgivna till Norge, Danmark och Tyskland ligger däruti att rät.
ten i dessa länder att sända telegram till utlan de t är mycket
begränsad och enelast åtnjutes av ett fåtal firmor och person er för viss telegramväxling. Mottagaren av ett telegram med
betalt svar i en a v nyssnämnda stater skulle därför i r egel
icke h a möjlighet a tt använda sig av svananvisningen.
Att blomstertelegram fö·r hjuclits har väl också sina skäl,
fastän de icke direkt utsagts. Om korrespondenterna äro fi nurliga, kunna de ju säga vissa hemliga saker med blommor
(överenskommet språk)! Och avsändaren, som låter en blomsterfirma skick a telegrammet, h ar ju sin a n onymitet skyddacl.
Ulländsk a restriktioner beträffande utväxlande av t elefonsmntal k onnno givetvis till stånd i samband med krig sut-
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Vissa slulistiska UJ!pgi)'ter ungdenc!e utluwlstraj'ikrn.

Tel egraftrafib:en.
1938

Antal telegram med

>

142,354
98,323
82,2 l1
136,628
409,209
188.888
269,70±

145,138
110,3\l4
98,658
157,673
512,309
268,401
333.773

l 1,869,730

2,:376,720

Danmark ... ... ..... .... ..... ....... ...
Finland
... ..... ... ... .... .. ..... ..
Frankrike ··· ··· ··· ·· ··· ···· ········ ··· ·
Norge .... ... .. .. . ...... ... ·········· ·· ·· ·
Storbritannien ......... ... .... ... ..... l

~;:~~:;ti~a. -~C.a~a.cl~ .o.~ll.~~-~)~
Totalsumma

1939

1940

Uppgift er
föreligga
ännu ej
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Telej'ontruj'iken.

med 95 telegram. Över Göteborg radio går hela langdislanstrafiken, vilket förklarar Göteborgs överlägsenhet i statistiken.
Beträffande fasta radiotrafiken utväxlades över Karlsborg
och Varberg icke m.indre än 438,407 telegram och över dessa
stationer transiterades dessutom. t elegram till ett antal av
39,287.
Radiotelefontrafiken slulligen steg avsevärt i förhållande
till år 1937. År 1938 utväxlades nämligen 6,907 samtal mot
2,247 år 1937.
Jämföras dessa nu angivna siffror för året 1938 med år
1939 finna vi följande. Trafiken över de svenska kuststationerna visar en nedgång ti1l 65,663. Kungsbacka leder här i
statistiken med 4~i,050 telegram. Expeditionen med fartyg å
korta vågor har nämligen under år 1939 varit förlagd till
Kungsbacka radiostation. Och 1det är kortvågstrafiken på
fjärrdistans , som väger tyngst i vågskålen.
Marksta tio n ernas trafik belöpte sig till 143 telegram. Någon minskning således i en överhuvudtaget mycket blygsam
trafik .
Den fast::J r adiotrafiken över Karlsborg och Varberg belöpte sig till 571,318 t elegram och tran s-i ttrafiken .slutligen till
52 ,950. En icke obetydlig ökning således, vilket torde få tillskrivas svårigheter i trådtrafiken under årets senare månade:r.
Radiotelefontrafiken visade en blygsam ökning sedan f'ö·r egående år genom att komma upp till summa 7,195 samtal.
För år 1940 slutligen föreligga blott ett fåtal siffror i denna statistik. Men tenelensen är klar, vilket ju enelast är en
direkt följd av de stora inskränkningarna och rubbningarna i
sjötrafiken. Sålcdes uppvisar radiotrafiken över de svenska
kuststationerna en nedgång till 32 ,617 telegram, varav för
Kungsbacka 24,706 (en nedgång således med 40- 50 %).
Radiotelefontrafiken slutligen uppvisar 449 utväxlade samtal. Rätt alt utväxla telefonsamtal h ar ju också varit förbjuden, med vissa undantag, huvudsakligen betingade av isblockaelen och således av temporär natur. Varom mera i fortsättningen .

Antal samtal med

1938

Danmark ... ; .............. ....... .... . !

~~~:~~~k~ ::::::::::::::::::::::::::::::l
Norge ............... .... .... . .. ....... .. .
Storbritannien ...................... ..
Nordamerika ............. .......... .
Tyskland ............ ... ......... .... ..
Totalsumma l

1909

1940

384,329
116,001
16,969
265,356
46,720
323
106,824

415,225
152,845
10,600
308,544
30,016
535
109,011

150,623
198,745
149
119,412
942
864.
70,146

994,713

1,094,G59

571,178

För alt belysa blixtsamtalens exklusiva klass må fra m hållas, att med de OYaJl uppräknade länderna ulväxlacles ({ t
1938 summa 22 blixtsamlal. stalsilsamtalen belöpte sig dä remot till l~n stycken. Är 1939 uppgingo blixtsani ta len till
icke mindre än 883, varav kom på Finlands lott den :-tbsolul t
lejonparten , nämlig~n 812 s tyc ken. statsilsamtalens a ntal var
samtidigt 1,432. Finland bidrog h ä t· med ungefär hälvtC' n,
d. v. s. 717 samtal. Det sist förflutna året, 1940, utväxlades
2,235 blixtsamtal, en rväsentlig steg:ring således, särski lt
i jämförelse med år 1938. S tatsil.samtalens antal b.elöpte si g
år 1940 beträffande u tla ndet till icke m indre än 8,172, varav
Tyskland belade förs ta p lats med 4,3 15, följ t av Finland med
2, 092.
Medan således det totala antalet sam tal med utlandet h a r
sjunkit nästan till hälvten av år 193~). hava de exklusiva snm
talsklasserna, blixt och statsil, stegrats högst väsentligt.
Radiotrafiken.

Övc•· svenska kuststationer utväxlades med fa rtyg år 1938
70,681 telegram. Med luftfartyg utväxlades samtidigt öv er
markstationerna 192 telegTam. Beträffande kuststalionern ~l
ledde Göteborg överlägset med icke mindre än 53,728 telegram .
Malmö intog samtidigt platsen n:r l bland m a rkstation ern :t

Tidskrift i Sjöväsendet.
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E n scmuncu1stiillning av Sve rig es för
när vuw nd'e i bnll.: vuwnd e tråd - och raclioförbincl'elser
m ed utla nde t give r följ ami L~
r esul tat. Tr ådte le~onfö,rhindelse
rna äro till anta le t 4 7,
varav till Tys klan d 11, till Dan mar
k 7, till Kor ge 9 och till Fin land 20. Här till kom ma sam mnn
lagt 15 tran sito förb inde lser .
Vad tråd tele graf förb inde lser na b
eträ ffa äro för när var ande i traf ik 16 förb inde lser och
dess a förd ela sig med 7 p a
Tys klan d , 3 på Dam nar k, 4 på
Nor ge och 2 p å Fin la nd. Här till k omm er l tran s i tofÖI'bindels
e.
I radi otel egra fför bind else (fas t
radi otra fik) st å r Sverigt·
med New Yor k , Lo'Ddon , Roa nn
c (Par is radi o ), Rom , Ber n,
och Mos kva .

Pos tutv äxli ng en .
År

A v gång na fö rsän dels er till
1938
Dan mar k ...... ..... ............. ...
.... ..... ....... .....
Finl and .... ..... ... ... ...... ... ..
.......... ............. .
Fran k rike
······················· ·· ··········· ······ ······
Norg e ... .... ...... .. ...... ...... ......
. .. ..... . ..... ...... .
Stor brita nnie n .. .. ...... ...... .. .. ... ..
...... ...... .... .
Tysk land ...... ...... ...... ...... .... ..
... ...... .. ...... .
Nor dam erik a (US A och Kan ada)
.... ...... ... . .
Totals umma till utlandet avgångna försän
delser

l

2,901 ,043
2,252,589
992,112
3,581,788
2,898 .516
4,114,290
2,929,422
28,239,564

1939
2,776,072
2,093,036
842,670
. 3,342,550
2,595,292
3,979 ,992
3,343,207
27,33 5,460

Frå n ubla nde t ank omm o följ and
e anta l förs änd els er nämlige n år 193 8 38,483,621 och åt
1939 35 ,380 ,655 st.
För år 1940 före ligg a änn u icka
någ ra upp gift er. Vid en
jäm Före lse mel lan åren 193 8 och
1939 fram baår en tydl i a min skb
ning hos de ·e uro peis ka mak teTn
a år 1939, und er det att Nor dame rika kan upp visa en ibes täm
d ökn ing. Det ta med för, aU
slut sum mor na fö·r d e båd a åren
bliv a täm lige n· lika vad b eträf ifar avg ång na förs änd else r ;
vad ank omn a b eträ ffar ligg er
doc k åre t 1938 klar t för e.

391 ·-

Vissa rad ioin skr änk nin gar ino
m svenskt terr itor ium .
a) In skrä nkn inga r i wdi otw fil.:
en ino m svensl.:t
terr itor ialv utten.
De av t eleg rafs tyre lsen vid krig
sutb rott et utfä rda de insk ränk nin gar na i r adi•o lraf iken
ino m sven skt t erri tori alva tten
ä"d e i allt väse ntli gt gilt ighe t und
er år 1940 och gör a det allt
f~rtfarande. Des sa gan ska k ateg oris
ka fö rbu d för anv änd ande av r adio sän da re inom sve nsk
a vatt en utom. i fall av nöd
elle r då and ra spec iella oms tänd
ighe ter äro fö r han den h ava
åsam kat den sve nsk a sjöt rafi k en
en del svå righ eter . Sär skil t
vint erti d, d å isfö rhål land ena föro
rsak a obe räk neli ga stop p i
traf iken med förs enin gar i ank oms
ttid er o. s. v., har avs akn aden av r adio förb inde lser gjor t sig
kän nba r. För att så lång t
dett a vore möj ligt åst adk omm a
en lätt nad i rest rikt ione rna
visa vi sven sk a han dels fart yg utfä
rdad e tele graf styr else n i m.it ten av febr uari 194 0 tiHä ggsb es
täm mel scr till kun gör else n av
den 4 sep tem ber 1939, gåe nde
ut på rält för sve nsk a fart yg
att inom sv-e nsk t terr itor ialv atte
n anv änd a sina sän dare för
svar på anro p från sve nsk kus tsta
tion san1.t kvit tens å mot tao-et radi otel egra m frå n sven sk
kus tsta tion .
b
För att reda upp beg repp en betr
äffa nde gäll and e rest n'l{.tion eT i radi otra fike n utsä nde tele
graf styr else n i mit ten av m ars
en cirk ulär skri velse till sam tlig a
sve nsk a fart ygs stat ione r, där
best ämm else r sam lade s an gåe nde
kla rt .s prå k ·o ch kod , undte rskri ft av tele gram , utlä nds k und
erså tes förh ålla nde vid inlä mn and e av te~egram o. s. v. Där
jäm te före kom ma häl' best ämm elser ang åen de radi otra fik uta
n kvit tens mel lan Göteiborg s
kus tsta tion och sve nsk a fart ygs
tati one r s. k. blin dsä ndn ing.
Dyl ik blin dsä ndn ing öve r Göt ebo
rg radi o - en sort s C-m etod
såle des för a-tt anv änd a flot tans
term inol ogi - utfö res på viss a
bestän1cda tide r. Ett teleg ram ,
som skal l blin dsä nda s, sänd es
därf ör fler a olik a gån ger und er
sam ma dyg n, vilk et bör und erlätta mot taga nde t. Där est fart yge
t har möj ligh et bes vara sän dningen, kvit tera med dela nde t, må
dett a göra s, nw~ påf~·ljd a lt
vida r e blin dsä ndn ing av ifrå gav
aran d e t·ele gram gwetv1s upp -
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hör. Genom d etla system kunna t1arlyg, som icke h a nl.Öjlighet besvara ett anrop eller kvittera n1Jottagandet a v e tt m ecldelanclc , ändock nås.
Uneler å terstoelen av år 1940 lät sig den svensk a sjö l rafik en nöja m ed föru t antydda lä lh1ader i radiorestr iktionenu .
Det yt terligt skärpta läget uneler våren och försomma r en fötT ~I
årel inbjöd ju icke h eller till någo t försök i riktning mot öka de lälln adn. Vicl å rsskifte t 1940/41 gjordes emellertid fr ån
redareh åll framstöt om ett h elt upphävan de av ifråga varandP
förbud - en framställn ing , som tyvärr måste lämnas obeaktad. ~[tgra ytte rligare lättnader utöver de ovan angivna hava
till s vidare ej h eller a nse tts möjligt genomför a.
I grannländ erna h ava i den egna radiotrafi ken införts i
s tort se tt nwtsvaran de inskränkn ingar som hos oss. H os ck
krigfö ra nde har man gått fra m ännu strängare ; i Finland där emot , som a rbe tat efter samma linjer som i s,·erige, h a r Finsk :1
Ängfar tygsaktieb olaget (FÄA) erhålli t tilbtåncl all h av a dub belriklad t eletonförb indelse mellan sina fartyg och kontoret
i Helsingfo rs.
Beträ:ffanc le utländ ska fa rtygs rätt att a nvänd a sin a ra clioanlägg ni ng ar inom svenskt territorial vatten gäller alltjäm t
elen av Kungl. Telegrafst yrelsen också den 4 septeq1eb r 1939
utfärdade kungörels en, vilken reglerar radiotrafi k över främ mande fartyg och luftfartyg inom svenskt territorium . I nämn da kungörels e avsedda inskränkn ingar gälla endast radiosändare. Mottagare , såväl rundradio mottagm· e som andra radio mottagare , få användas utan inskränkn ing.
För aH underlätta övervakan det av att främman de fartyg iakttaga omnämnd a inskränkn ingar utfärdade telegrafsty relsen i november 1939 en PM härom, vilken skulle ligga till
grund för lots, lull , polis m . fl. myndighe ters åtgärder i olika
fall; fotografis ka förklaring ar hur försegling av antenn, gnistsändare, r6rsändar e m. m. borde vidtagas, utfärdade s genom
telegrafsty reisens försorg i slutet av juni 1940. Sa mtidigt bifo gades förtecknin g över tjänstestä llen vid telegrafve rk et, där
biträde kunde begäTas för åtgärde rs vidtagand e beträffa nde radiomateri el en å utländska fa rtyg .

För fullständi ghetens skull må slutli gen också omnämna s,
att förbud et mot utväxland e av telefon samtal mellan fartyg på
havet - således äYen utanför svens kt terri torialvalle n - och
abonnent i la nd fortfarand e gäller. Telefoner ade trlegram f'å
dock överbring as.
Sammanfa llningSYis k an sälu ncla konstaler~ i s a ll cle in skränknin gar i racliotral'i ken , vilka tillkomma vid krigsutbro ttet i september 1939, fortfar ande gäll a , med mt got undantag när.
I samhand m ed isblockacl en mot vara kus lcr hant vissa
tillfälliga lindringar i radiorestr iktionerna he,·ilj a ts Gotl ands bolaget samt dc svenska och finsk a fa r tyg , vilk a regelbu ndet
trafi kera r outen Slockholm --Abo. S!ulligen h <w :t ii_ycn lättna der be,·ilja ts isbrytarle dningen i marinstab en, vilken uneler
iskampan jen givits till s tånd utYäxl a telefonsam ta l m ed i tjän:;t
varande isbry tar e.
Nödvändi gheten av a lt \'i~.sa restriktion er äläggas radio trafiken under nu pagående krig mellan främmand e makter
kvarslår dock alltjämt och är en följd av den av Sveri ge i samband med krigsutbro ttet utfärdade n eutralite tsförkl aringen.
Det är icke h eller lämpligt att göra någon åtskillnad m ellan
svenska och främmand e fartyg i detta hänseend e, varför man
torde få räkna m ed a tt dessa restriktion er -- även om desamma åsamka svensk sjöfart särskilt vinterti d vissa svårighete r
- även uneler elen närmaste framtiden komma att kvarstå i
väsentliga delar. Så länge stormakts kriget pågår, kunna några
långt gående lättnader härutinna n näppelige n påräknas.
b)

Förändrin gur i radioama töremus verksamh et.

Alltsedan radions barndom h ar ett starkt amatör intresse
för radiofråg or förerfunnit s. Ett utslag härav har varit den
livakti ga radioama törverksa mheten, som utsträckts över hela
jordklotet och inram ats i internatio nella fördTag och organisationer. Genom denna verksamh et har staten till skänk s erhållit en reserv av radiokunn iga personer och tillika ett icke
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föraktligt reservförråd av diverse radiomaterieL Givet är, at!
denna privata radioverksamhet vid krig eller krigsfara m åst ,,
bliva föremål för regler ande åtgärder, samtidigt som önskemalet från statens sida att tillgodogöra sig amatörernas erfar enheter och en dyrhar och svå rersättlig materiel måste beaktas.
Alltifrån krigsutbrottet i september 1939 ha va också olika atgärder vidtagils för att tillgodose dessa spörsmål.
Från nämnda tidpunkt har Kung'l. Maj: t ej mera bevilja l
någTa nya ansökningar om tillstånd att innehava eller ny ttja
radioanläggning för experiln entändamål (amatöranläggningl.
Samtj,digt ulf:ärdadc telegrafs tyrelsen förbud mot all sändnin g
från priva ta radioanläggnin gar. Detta förbud har varit i kraft
hela år 1940 beträffande dc amatörer , vilkas m.ateriel icke ta gits i ansprå k för sta tens behov. För de amatörer som en
gång erhållit tillstånd att innehava eller nyttja radioanläggning för experimentän dam ål måste detta tillstånd varje år
förnyas. Sålunda beviljade Kungl. Maj: t den 30/12 1939, p å
frams,t ällning av teJegrafstyrelsen, dåvara nde innehavare a v
tillstånd att innehava eller nyttja radioanläggning rätt härtill
även under år 1940. Av landets samtliga radioamatörer hava
några hundra uttagits för att vid förstärkt försvarsberedskap
eller mobilisering tagas i anspråk för försvarets. räkning. Huvuddelen av dessa användas inom armen, andra åter inom marinen och flygvapnet. slutligen hava en del amatörer tagits i
anspråk för annan statlig verksamhet.
BeträHiande materielen hava sådana radioanläggningar,
som icke äro avsedtda att stå till de militära myndigheternas
förfogande eller användas för annat statens ändamål, i vis s
utsträckning deponerats hos telegrafverket. Vidare hava i ett
stort antal fall betryggande åtgärder vidtagits till förhindrande av materielens obehöriga användande.
Enär det av telegrafstyrelsen utfärdade förbudet mot användande av privata radioanläggningar kunde förutses komma
att förbliva i kra~ft även under den närmaste framtiden, syntes
det mest logiskt och lämpligt, att nuvarande tilistånd att in nehava eller nyttja radioanläggning, som a v Kungl. Maj :t var -

-
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je år på nytt beviljats, temporärt upphävdes från den 1/1 19H
fö-<r samtliga sändaramalörer i riket. Efter framställning av
telegrafstyrelsen förklarade sig också Kungl. Maj: t den 20(12
1940 icke vilja förnya dc tillstånd att inneha va eller nyttja
radioanläggning , vilka upphöra med utgången a v å r 1940. Med
anledning härav har telegrafstyrelsen åtagit sig a tt förvara vederbörande amatörers radioanläggningar, varom varje amatör
unclenättats genom direkt hänvändelse från telegrafstyrelsen .
Undantag härifrån utgöra vissa a v de radioamatörer, som på
ett eller annat sätt tagas i anspr åk för statens räkning, vilka
således fortfarande må hava sina anläggningar uppsatta .
Radioamatörerna hava i allmänhet lojalt ställt sig till efterrättelse d e inskränkningar i trafiken , som läget h ar ansetts
påkalla. Undantag härifrån ha stundom förekommit. Genom
de i det föregående antydda åtgärderna böra ytterligare garantier hava skapats för att det icke kan förekomma någon
illegal radiotrafik inom amatörområdet Givet är att allt eftersom stormaktskriget tenderar att bliva långvarigare och
samtidigt hårdare, stegras påfrestningarna på de neuh·ala staterna. Detta gäller i hög grad för nationer, vilka i likhet med
den svenska befinna sig så nära farozonen. Kraven på övervakning inom olika verksamhetsområden stegras samtidigt och
som ett uttryck härför måste regierandet av förhållandena mom radioamatörernas intressesfär betraktas.

Vikten utav att radioamatörernas frekvensband kontrolleras och faran för att dessa band! utnyttjas av illegala sändare
belyses bl. a . av nedanstående uppgifter ur The American Magazine för år 1940.
»Spionerinwddelanclen per radio började formligen trängas
i etern, så snart Amerikas försvarsprogram tog fasta former.
Hemliga stationer växte upp som svampar ur jorden utmed
Atlantkusten och vid mexikanska gränsen. Allteftersom det
ena fall et efter det andra uppsnokades, upptäcktes att tränade
radiospioner fungerade som »meddelare » över hela USA, sam-
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lade upplysningar och sände d essa till sina huvud k varter. D,
fingo h emli ga order från sina re spektive land al t utforska
mi litä ra för eh avanelen och produktione n av aeroplan och
vapen .

tJ:.

Bland de 55,000 radioam a törerna i Förenta st::ttern a, som
ha licenser, ha dessa spioner arbetat på a matörernas våglän g
der och använt deras sign aler, vilket h a r försvårat arbetet all
upptäcka dem och förhindra deras olagliga och farliga fram fa r t. Situa tionen har blivit så fa rlig , att ra diobobgen ma st
m~mgdubhla sin kontrollverksamhe t och ha varit nödsakacl l'
att förbjuda all kommunik ati on med utländska sända re och
mottagare - även i n eutrala länder. Likaså h a a]la portabla
resesändare och moltaga re i USA förbjudits, då dessa mc el fö rkärlek begagnas av spionerna. ,,
>> i\Icr än 300 olagliga stationer uppsp årades fö rea året, och
antalel iir i ständigt stigande. Allmänheten bidrar m ed detektivarb etet genom att genast m eddela kontrollörema ovanliga störningar i l"adioutsändningarn a, och de licensförseeld a
amatörerna kunna ofta ge goda tips , om var de olagliga stationerna äro att finna. Vanli ga, icke politiska, men olagliga
radioutsändningar bestr~ffas m ed höga böter - ända upp till
10,000 dollars böter eller 2 års fängelsestr aff kunna törekomma för dessa förseels·e r. »
»Vid ett annat tillfälle upptäckte e n radioamatör m ed li cens, stationerad i Florida, att en del märkliga chiffer förmedlades på olika våglängder. Han satte igång ett samarbete med
andra amatörCl·, och man kom till det resultatet, att den
okända s tationen förändrade lokalitet oupphörligen. Spå ret
ledde först till Miami, sedan till Havanna, och medan man
sökte efter stationen, lyckades ex-perterna tyda chifd'ern . ,,
>> Alldeles nyligen upptäcktes, att hemliga chiffertelegram
säU'des från Detroit. Innan konh;ollörerna hunno till den angivna platsen, hade stationen ändrat lokalitet. Sändaren had e
alarmerats och vågade under en veckas tid inte skicka n ågra
fler meddeladen. Men efter en veckas tystnad fattade brotts-
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lingen å ter nytt mod , och kontrollörerna igenkände nu åter dc
typi ska sign alerna. Denna gång kommo de fran \\'ashington ~;
omgivningar . Del speciella sä ttet att h anlera sändarnyckcln
var omi~: s kännli gt - det var i ngen tvekan om att del här vat·
fråga om mannen Jrån Detroit. En »spån>-bil fö rsedel med
speciella antenner lokali serade elen h emliga sända ren till den
översta vå nin gen i ett elegant h o tell i \Vashing lon - enda-,L
några kv arte r fran Vit a llusel. E n kväll sago detektiverila
en utländ sk milit ärattJ.ches m a ka komma ut ur h otcllds hiss ,
lämna ett kuvert till rn num och l'ii rsv imw. Två minuter senare hördes den hemiiga .~t a t i onens utsändningar i etern . Kon-·
trollöre rn a uppsparade den olagl ige radioamatören, innan h un
h a nn skruva av sin appa rat. Dokument , som hill adc·s i r ummet, utgjorde goda ledt rådar till upptäcktPn av en h el omstörtningsli ga i \Yash ington. ,
»En annan gang kund e chiffermeddelande n lokaliser as
såsom komman de f6m en plats i New Yorl·s h amn, o mkring
50 milos ulanfö r själva staden , m en långt innanfö r neutr::tlitetszonen. Exper terna förmod ade, alt en u-b å t låg n ågonstuns
utanför hamnen och försökte kommunicera med land, eller
att en båt i New Yorks hamn utväxlade underrättelser angåen de de allierades handelstonnage med en u-båt längre ut till
havs. Någon tid senar e, när en stor mängd aeroplan a vgått
till Engl and, hörd es den mystiska stationen på nylt. Känsliga
antenner pejlade kusten, och meddelandena spårades till en
gammal fiskebåt ungefär 100 miles utanför hamn en. När r adiokon tröllerna kommo ombord på den öde båten, funno de
en liten sändare - stark nog att ta en mångfald platser i
Europa. >>
De här anförda utdragen torde giva en antydan om dc
faror , som hota f'rån detta verksamhetsområd e. Intet sk ulle
vara farligare än att invagga sig i tryggh et i den Htfänga tron
att detta kanuner icke oss vid. Oavlå tlig vaksamhet och upp ll1ärksamhet är nödvändi g, även för vårt land.

-
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Varningsmed delanden till svenska handelsfartyg .

Seclan gammalt har ett stort behov förelegat al.L kunna
varna utevarande s,·enska handelsfartyg för krigsfara, krigsutbrott eller eljest vid utomordentlig a tillfällen kunna sända
meddelande till handel sfartygen vare sig dessa befinna sig U ll~
till sjöss eller i utländsk hamn. Dessutom gäller det att ku nna dirigera desamma Lill lämplig hamn eller till lämpliga fa rvatten, varna dem för vissa områden o. s. v.
Arsskiftet Hl40/4l voro 274 handel sfartyg försedela m ed
radioappa rater för sändning och mottagning av tc.lcgrafi (var
a v 48 gnislstationer) , 67 fartyg hade enbart anordningar fö r
telefoni •och praktiskt taget alla fartyg - även mindre segelfartyg, större fiskebåtar m. fl. - voro försedela med rundradiomottagar e. Av dc 27 4 fartyg, som hade tclegrafi anläggningar, hade 16 stycken dessutom telefoni . Dc med radiosändare försedda fartygen voro fördelade på över 100 o.lika rederier. l\fed rundradio kunna således nås praktiskt taget alla
svenska fartyg. Utanför spärren i väster befinna sig för när varande (februari 1941) 125-130 handelsfartyg, vilka alla
äro försedda med radio. Emellertid hava två av dessa endast

p å världshaven. .1\ågon definitiv lösning av problemet hade
em ellertid icke åstadkommits, då stormaktskrig et utbröt. Då
frågan i samband härmed plötsligt aktualiserades i högsta
arad, löstes densamma tillsvidare på så sätt, alt minvarningar
"'eller andra varningar och direktiv berörande sjöfarten utsändes över rundradiostati onerna samt över de av telegrafverkets
kuststationer, vilka utsända s. k. trafiklistor. Utsändningen
medelst rundradio ägde rum i samband med nyhetsutsändningarna och via kuststationern a i samband med fartygspresset och dc nämnda trafiklistorna. Vidstående tablå angiver
de organ, som närmast handha de utsändandet av dessa meddelanden.
Utsändning
med

Sändare

Rundradio

Rac.iotjänst

Fartygspresset
Radiocentralen,
Skeppsbron::2, Sthlm (telegrafi)
Trafiklista, tg:fi
Stavsnäs Radio

telefoni.
Erfar enheterna från kortvågstrafik en mella n Göteborgs r adio och svensk a f ar tyg visa, att förbindelse n ås praktiskt taget över hela jordklotet.
I detta samman h ang bör man em ellertid samtidigt h å lla
i minnet , att av med radiosändare utrustade svensk a handelsfartyg cirka 83 % äro fartygsstatione r av tredj e klassen. Detta
innebär jämlikt internationella radioreglemen tet artikel 25, att
stationerna icke hava passning dy,g net runt och att deras tjänstgöringslängd överhuvudtage t icke fastställes i nämnda reglemente. Möjligheten att utan vidare uppnå fö,r bindelse m ed
dessa stahoner är således betydligt inskränkt.
Innan krigsutbrottet h östen 1939 h ade överläggninga r ägt
rum mellan militära och civila myndighe ter för att möj liggöra
dirigering, varning o. s. v. av svensk h andelssjöf1art även ute

Malmö Radio
Göteborg Radio

'.rra:fiklista,

Rad iostationen,
K ungsbacka

'l'ra:fiklista,
(kortvåg)

Trafiklista,

1

Kl.

1:230, 1900, 2200 vardagar.
1240, 1915, 2:::00 sön- och helgdagar.
2100, 2200, 0200, 0800.

0200, 0600, 1000, 1400, 1800,
2:200.
tfni 3 min. före varje udda timme.
tfni 3 min. före varje jämn timme.
tgfi 0100, 0500, 0900, 1300, 1700,
2130.
tfni 3 min. efter varje jämn timme.
tg:fi 0000, 0100, 0500, 0800, 0900,
1000, llOO, 1200, 1300, 1400,
1500, 1600, 1800, 1900, 2030,
2118.

I samband med krigsutbrottet vidtoga de krigförande, och
därjämte många andr a stater, vilka på ett eller annat sätt kom.lno att beröras av kriget, inskränkninga r i den internationella
fjärrfö rbindelsetrafik en - varom på annat stä lle i denna årsberättelse redan närmare omvittnats . Dessa åtgärder voro helt
fö11fattning senliga enligt den interna tionella fjärrförbindels e-
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k on Ycn lioncn, artikla rna 26 och 27 , enlig t vilka dc förd rag _
slutan de regeringa rna erhålla rätt att på obestämd tid instii Ila
f jä rrförbindc lsetrafikcn , antingen helt och hållet eller end ~ 1 st
å vissa förbindels er och/eller för vissa slag av l"orrcspon de11 ,.,.
Som tidigare omnämnt s vidlogos flera inskränkn ingar häru tinnan även av vårt land. I de flesta fall utomla nds äro i ll .
legram (radio) och tclef~onsamta l på klart språk endast vi !-:l
angivna koder tillåtna. Användan det av chiffer är i allmiinhet helt fö rb judet. Enligt från den 16 ja nuari 1940 gällmh L·
sYenska bestämme lser medgavs använda ndet av vissa kn clvr
(Yarom mera på anna t håll i denna b erä ttelse) . Från sven skt
redarehål l gjordes en framshilln ing om att ved erbörande re d ·ricr skulle få använda sina speciella k oder i lrafik med egP t
h a ndelsfar tyg. Givet är, att ett dylikt förfa ringssäll sku ll·
uppmana t illkomsten av ett t'lert a l ulika koder, där varje l' t'deri had e sill eget system. För förmedlan de av teleg ram t ra.l
ledes bleve detta förfarings sätt praktiskt taget omöjligt, enii 1
övriga länder i slörs.la utsträckni r1g antingen h elt f 1örb j udit. eller en dast tillå ti t vis~. a speciell a in ternation ellt kända h andelsk oder. Man måste således i dylik a fall h elt r eplier a p å radi on.
En lyckli g lösnin g a v p roblemet vore ick e detta förfarings sätt.
Man m åste s tr äva efter en såda n lösning av p•·o blemel,
att svenska handelsfa rtyg kunna nås , oavsett om de befinna
sig i hamn eliler till sjöss och oavsett för olika länder gällande
trafikinsk ränkninga r. Härför erfordras användan det av statstele gra m. I internatio nell traf ik få endast vissa angivna h öga
m yndigheter såsom »högsta k ommende r a nde ch efer fö r ri k e ts s tri d skrru~ter» a nvän da d ylik a telegram. Hit h ä nföras
b l. a . ch efen för m a rinen.

(F o rts.)
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Erfarenheter av sjökriget i Medelhavet.
Av kaptenC'n 1·iLl f lottan B . Lind

af Hag eby.

Ett stu d ium av sj ökr iget i Medelhav et erbju der m ycket
av intresse fö r Sveriges Yidkomm ande, bl. a. eme·dan M.edel'havet, lik som Öst ersj ön , är ett innanhav, dä r de r elativt b e"r·ä nsade di st a nserna kommit aU i h ög grad sätt a si n pr ägel
o
på sj ö- och fl yg st r id skraft ernas oper a ti on er .
Följ ande sammans tällning av k rigshände lse m a i Medelhavet under de j'örflu tna 10 krigsmån aderna intill den 1 april
1941, .grunda sig .uteslutan de ·p å d e officiella kommuni k eernas
u ppgifter. Dessa t orde vi ss erligen kna pp a st möjliggör a ett
fullt obj ektivt bedömand e ·av de resultat som 'Uppnåtts å ömse
sidor, men giva dock en god uppfattni ng om fr ekvensen i op.erationern a ·o ch mn den intensitet , med vilken de olika vapnen
ti.ll sjöss och i luften kunna beräknas ib'l iva utnyttjad e rvid
sj ökrig i ett innanhav .
D et torde var a för tidigt, att av 10 rmånadeTs sjökrig i Medelhavet draga n ågr a gen er ella slutsats er m ed ihä nsy n till
öster sj öförshå llanden . Den senast e tidens hän delser, så•som
t. ex. den t ysk a h1ftinvasi onen på Kret a och den intensifierade k am pen fl otta-flyg i ö stra och VästTa Medel'hav e t, inbegrip es t. ex. icke i den fö r eli ggan de r edogörels en , m en syn es
g·e en tydlig och b eakta n sv äTd h ild av flygvapnets a llt mera
dominer a nde infly tande p å sj ökriget - inom d e •o mrå den d är
dista nserna möjli ggöra dess in sätta nde m ed fuH k raft.
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Det sjöstrategi ska utgångsläg et och flottornas
uppgifter.

Sjöstridskr afternas operationer i Medelhavso mrådet h a
givetvis betinga ts av de uppgifter, som med hänsyn till d et
militärpol i ti ska och sjöstrategis ka läg et tilldelats desamm ~1.
En kortfattad återblick kan Yara ägnad att klarlägga, vilka
dessa uppgifter varit.

l.

Det sjöstrategis ka läget.

Utgångsläg et för sjökriget i Medelhavet var i juni 1940
i stort sett följande. England behärskade Gibraltarsu nd och
Suezkanale n och blockerade därigenom efiektivt Italiens ocean gående sj öfart samt avspärrade fullständigt ilahenska Os Lafrika från för-bindelse med hemlandet. England innehade ett
närmast oinskränkt herravälde i östra och Västra Medelhave l,
medan Italien genom sitt centrala läge i viss mån behärskad e
Mellersta M·edelhavet . D et engelska herrav-äldet i östra Medelhavet bestreds i någon mån av italienska flygstriclsk nfte r
och ubåtar, i varje fall så länge bränsleförr åden på Tolvöarna
räckte. Å andra sida bestredo en gelsmännen ända till' årsskiftet efl' ektivt italienarna h e1Taväldet i Mellersta Me'delhavet ,
dels i samband m ed slagskeppen s •och hangarfaTty gens framstöt ar och dels ·eft er fr amflyttand el av flygbaserna tiH Grekland, då de engelska flygs t ridskrafteTn as opCJ·ationsm öjEgheter mot de italienska örlogsbaser na och hamnaTna väs·en t li gt öka des.
Efter de tyska stuka-förba ndens förläggning tiH Sicilien
i slutet av dec ember 1940 inträdde emellertid en förändrin g
i det sjöstrategis ka läget i Sicilianska sund et jämte angränsand e farvatten. Resultatet av striden den 10 januari 1941 ,
då de tysk-italien ska flygstriclslu aft erna s:änkte kryssaren
»Southampt on», o0h allvar.ligt skadade »lllu strious » m. fl.
eskortfarty g till en ·stor Greklandsk onvoj, föranledde enge lsmännen att tills vidare avstå från konvojverk smnhet i Mel-
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lersta Medeillavet och i stället cleklar.e ra detta område såsom
»miner at » och faJ·ligt för sjöfarten. Detta innebar i verkligh eten ett erkännande av att flyghotet i dess a r elativt trånga
far vatten blivit så stort a tt huvudstrids krafternas uppträdand e
där icke borde ·i onödan riskeras. Detta hindrar icke att sedan
des s kon vojverksam het i begränsad utsträcknin g förekommit
syd Sicilien. Denna synes dock ha varit utan större strategisk
•b etydelse.
Det engelska ubåtsvapne t, som efter årsskiftet fick ensamt på sin lott att s löra de tysk-italien ska förbindelse rna
m ed Afrika ·l är ha förorsaka l transporter na vissa förlust er,
m en har icke kunnat hindra ÖYerförand et till Liby en av
den motoriserad e tyska arme, som nu i ·samverkan m·ed italien aTna redan återtagit hela Cyrenaika och åter hotar Egypten.
Det t yska luftherravä ldet mellan Sicilien och T•unis haT såhmda direkt återverkat på det sjöstrategis ka läget i Mellersta
Medelhavet och ·därigenom också på utvecklinge n av den förestående kraftmätnin gen i Afrika.
2.

Engelska f lo ttans uppgiftel'.

Sjöfarten ti.Il E n gland via Suez och Gibraltar hade redan
för.e Itali·ens inträde i 'kriget omlagts runt Afrika. Genom Medelhavet måste dock alltj:ämt en betydande trafik upprätthållas, de ls av trupper och krigsmateri el fr ån hemlandet till
E gypten och Ost-Afrika och dels av ·olja m. m. från Haifa
till Gibra ltarflottan.
Dessa viktiga t ransporter måst särskilt vid passagen g·enm Sicilianska sundet skyeldas mot
anfall av italienska sjö- och Hygstridslu after. Så Jänge Italiens slagskepp ·och tunga kryssare voro i ntakta och utgjorde
ett st ä ndigt hot mot transporter na, måste eng elsmänn•en in·
sätta s.Zagskepps föl'band i lwnvojtjäns ten. Även trupptransporterna till ·o ch från Grekland ha •s edermera m åst skyddas
av slagsk·epp och detta är orsaken till :a tt :u ngefär hälften av
En gland s slagskeppsf lotta hittills varit bunden till MedelihavsomTåd ~t.
Det förklaraT också varför engelsmänn en konse-
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kvent inriktat sig på att i möjligaste mån eliminera m otstan.
darens slagskeppsresurser. ÖYerfallet mot franska flott an i
Oran den 3 juli 1940 var indirekt ett led i denna aktion och
torpedflyganfallet mot Taranta samt bombardemanget av
Genua, där »Cesare» lär ha befunnit sig, 'ä ro ett par and ra
typiska exempel härpå.

Den engelska 1Vledelhausflottans uppgifter kunna i an slu tning till det ovan anförda sägas ha varit:
att skydda trans.p orter av trupper och krigsmateriel m ellan Gibraltar och Alexandria samt mellan Egy}Jten och de
olika krigsskådeplatserna i Cyrenaika och i Grekland,
att genom flyganfall och ubåtskrig samt genom insättan de
av öv.ervattcnfartygen i regelrätt sjöstrid nöta på italienska
flottan och om möjligt slå ut dess slagskepp och kryss are,
för att på så sätt minska hotet mot transporterna och m öjliggöra detachering av sj östridskrafter till Atlanben,
att genom kust·b ombardemang och trupplandsättningar
samverka med arineerna i Afrika och }Jå Balkan.

3.
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Italienska flottans uppgifter.

Medan engelska Medelhavsflottan sålunda eftersträvat a tt
upprätthå lla sj ötrafil{<en genom Medelhave t i ostvästli g r iktnin g h ar intalien ska flottan b l. a. !haft till uppgift a tt trygga
förbi n delserna i nord-sydlig r iktning mellan hem landet och
Libyen. Denna trafik har dock icke på samma sätt som den
engelska kr,ä vt insättande av slagsl,:epp, eftersom distans•e n
mellan t. ex. Messina ·och Tripolis endast är cirka 300 sjömil
och den dagliga flygspaningen över östra och Västra Medelihavet ,i regel kunnat beräknas möjliggöra transporternas stoppande vid de tillfällen då de engelska slagskeppseskadrarna
g j ort framstötar mot de italienska sj öförbindelserna. Dessa
ha sålunda endast behövt skyddas mot ubåtar odh mot d e
på Malta baserade flygstridskrafterna, vilket kunnat ske utan
riskerande av slagskepps- eller kryssarförbanden. Detta är
en av orsakerna till dessas mycket omdiskuterade passivite t.

För engelsmännen har konvojproblemet varit betydligt
.svårare än 'fÖr italienarna, som ju ,kunnat operera på »de inre
linjer na». Distansen Syraensa-Malla eller Trapani- PantelIeria är t. ex. endast 75 sjömil, medan distansen GibrattarMalta är 980 sjömil och Alexandria-Malla 800 sjömil. Engel-ska sj östridskrafter skulle sålunda aldrig kunna ingripa om
d e icke hela tiden uppehöllo sig i konvojens närhet. ,p,å engelsk sida har därför vid varje transport genom Medelhavet
av större betydelse slagskeppseskadrar löpt ut både från Gibr altar och från Alexandria, för att ,eskortera konvojerna genom V·ästra resp. östra Medelhavet. Mötesplats ,har i regel
varit fa r Yattnen kring Malta, där konvojerna överlämnats från
den en a till den andra eskadern. Just i farvattnen syd Sicilien, d är hot.et mot transporterna kunde beräknas vara störst
har sålunda det engelska konvojskyddet ofta varit dubbelt,
vilket säkerligen b idragit t ill att avhålla italienarna från att
söka strid och sålunda kan anses vara ännu ett skäl till italienska fl ottans återhållsamiheL
Slutligen bör vid ett -hedömande av italienska flottans uppgifter ·och verksamhet alltid ihågkommas, att den italien-ska
sjökrigsledn ingen säkerligen hela ·tiden haft klart -för -sig ·att
.kriget avgöres i A tianten och icke i Medelhavet och a tt italienska ~ flo ttan s huv udupp gift .d ärför 1borde ·vara att i im öjligast e
mån >
Bidraga till sljölJlockad'en 1mot !E ngland, def:.s genom ,att
avskära sjöfarten via Suex och .dels ,genom .att .binda .- till MedeLhavet så stor del som möjligt av Engla nds flotta. T roligen h ar man ansett, att dessa uppgifter endast k unde fyllas
g•e nom ett för.siktigt tillii'mpande av >fEleeHn ,being»-princiP'en,
utan ri skerande ·av slagskepps- och k r yssarförbanden, enersom dessa, så lä11ge de voro intakta, alltid utgjorde ett effektivt
hot mot de brittiska förbinde lserna, och sålunda tvingade till
·betycd an de fl ottkon centrationer ·till Med elhav sområdet.
Månge n har ·m å nhända frågat -sig ;varför italien ska Hottan
icke f örsökt slå en .del av den engelska 'Medel'havsHottani sänder OClh sålunda t. ex. sökt strid .med •Gibraltareskadern när
A'lexa n driaeslmdern .v arit <förhindrad .ingripa celler .tvärtom.
T idskrift i Sjöväsendet.

28
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Otvivelaktigt är detta en strategiskt riktig tanke. Att tr ots
detta icke så skett, torde dock bero ,p å dels, att var och en av
de engelska eskadrarna hittills varit i det närmaste lika stark
som elen operationsdugliga delen av italienska flottan och d els,
att italienarna i en avgörande sjödrabbning troligen ansett sig
böra räkna med :betydande egna förluster , till följd av eng elsmännens goda stridsutbildning och att sålunda sjöstri elen
kunde komma att få motsatt verkan mot den avsedda.
I stället ha italienarna valt, att hålla sina övervatten sstridskrafter i hotfull beredskap, samt överlåtit åt flygvap n et
och ubåtsvapnet att svara för nötningskriget i Medelhavet.
Den italienska (.lottans uppgifter kan i anslutning till d et
ovan m1förcla sammanfattas enligt följande:
att bidraga till sjöblockaden mot England genom att a vspärra sjötrafiken via Suez och genom att binda så stora d el
som möj.ligt av engelska flottan till Medelhavet, utan att dock
riskera huvudstridskrafterna i en avgörande drabbning,
att hedriva nötningskrig mot dc engelska Medelhavseskadrarna samt störa de engelska föribindelserna i Medelhavet och
på Atlanten, huvudsakligen medelst ubåtar och flygstrid skrafter,
att trygga förbindelserna mellan Itali.en .o ch krigsskådeplatserna i Libyen och Grekland samt samverka med de i kusttrakterna kämpande armeerna.

Il.

styrkeförhållandet och övervattensstridskrafternas
operationer.
l.

Englands Mede,l havsflotta .

tB cträffande de .engelska Medelhavseskadrarnas exakta
sammansättning ha fullt tillförlitliga uppgifter hittills ej kunnat erhållas. I medeltal torde de emellertid ha utgjorts av
s·a mmanlagt 8 slagskepp, 3-4 hangarkryssare, 12,----16 kryssare och ett 40-tal jagar.e, fördelade med .u ngef,är hälften p å
vardera Gibraltar och Alexandria.
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Vardera eskadern synes ha varit pricipielH uppdelad på
två operationsgrupper, av vilka den ena utfört konvojering
eller verkställt övriga erforder.liga framstötar till sjöss, medan
den andra upp eh å llit sig i hasen för reparation och vila m. m.
Varje dylik operationsgrupp torde sålunda i regel ha bestå tt
av 2 slagskepp, l hangarkryssare, 3- 4 kryssare och ett 10-tal
jagare, vilket relativt väl stämmer med styrkcuppgifterna från
sj östriderna hittills.
'Den engelska ~f.edelhavsflottan har under de gångna
krigsmånaderna visat sig vara en värdig arvtagm·e till Nelsons
traditioner och har redan foga t flera v·a clua blad till Englands
sjökrigshistoria. Med oförtröttlig seghet och framåtanda ha
de olika operationsgm1pperna eskorterat lrupp- och underhållstransporter eller gjort framslötar och utfört kusthärjningar
i samverkan med lanclstridsl.;:r.afterna. .F rekvensen i operationerna har varit hög och möjligheterna till vila och översyn
säkerligen små. Hur många konvo}er som passerat genom
Medelhavet seelan krigsutbrottet är ej känt, men uneler år 1940
torde minst 2 ost- och 2 västgående (samtidiga) konvojer ha
eskorterats per månad av engelska flottan. Samtidigt ha icke
mindre än 23 kustbombardemang medhunnits. (Jmfr kap. IV.)
Kärnan i elen engelska Medelhavsflottan har givetvis vari t
slagskeppen . Det är dessa »osänkbara» stålkolosser, som genom sin blotta tillvaro avhållit de italienska huvudstridskrafterna från att anfalla konvojerna och som så att säga »b,u rit
det engelska sjöherraväldet m ed sig» v:id sina framstötar mot
MelleTSt a Medelhavet. De engelska slagskeppen ha med kraft
jävat påståendet om att flyghold i innanhav skulle ha väsentli gt reducerat sjöstridskrafternas betydelse. Visserligen
ha d e ·b livit träffade av flygbomber ett fl ertal gånger och även
av torp eder från flygplan eller ubåtar, men trots d etta ha de
av allt att döma kunnat genomföra sina uppgifter och efter
re'kordsna:bba reparation er i 'baserna åter inom kort varit i
aktion.
Hangarfartygen ha s'om rörliga flygbas er spelat en betyeland e roll i Medelhavskriget. De ha dels haft en offensiv och
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dels en d.e fensiv uppgift. Å ena sidan ha tor,ped- och bomhf lyganfallen mot italienska örlogsbaser och hamnar oftast u tgått från hangarfartyg.en 'Och å andra sidan har skyddet av
k onvoj erna och de eskorterande örlogsfartygen mot anfall
från luften uteslutande möjliggjorts genom de jaktflygförband, som medförts å hangarkryssarna.
Hangarfartygen kräva., liksom slagskeppe11, en kraftig
ubåtsib evakning •och det :är detta som är orsaken till att så
sLört antal jagare tagits i anspråk för Medelhavsoperationerna
och på så sätt undandragits »kampen om .Atlanten». Jagarna
synas huvudsakligen ha utnyttjats för 'bevalmingstjänst och
det verkar som om deras tidigaTe torp edanfallsuppgiftter n u·mera sknUe ha helt övertagits av de på hangarfartygen .ba se'i·ade torpeuflygförbanden.
2.

Itali enska floUan och dess förlust er.

ltaHen har 'i Medelha·v et haft den otacksamma uppgiften
aft kämpa mot vätMens förnämsta sjömakt. I fråga om så'väl örlogstraditioner s·om stridsutbildning oCJh sjömanskap
torde 1ita1iena:rha ha ·-va:f.it underlägsna sina ·motståndare och
k 'ä hsl•a n ;I fiitav hat 'Säkert -vel~ kat hämmande på d ~ras verk 'Sänihets1ilst.
[Olliojligt är do·c k i:c:ke ·att :framtid'en ,kommer att utvi sa
'itali'enarnas ·ytterst försiktiga !tillämpande av >~FleBt~i n
beihg» 'f5.t iifcipen ltrots allt var fullt ':riktig. :r warje .fall bör
-i'li'ågköthihas att ·p:as:sivitet'en på ·italiensk ·sida egentligen en dast gäller 'huvudstrid·skraft.erna och ·att cnötnings'kriget hela
tm:en ':b edrivits så .energiskt · som ·i'·esurserna och motståndar en
tillåtit. Det italienska :flygvapnets .goda insats i sjökriget
sa:nit tibåtsvapnets -o ch 'MAS-vapnets •verksamhet .behand1as
·i :fa iinat sammanhäng.
·ÖV·erv;attensstridskraftetha . ha ·emeHeTtid ·på 1'0 'månader
endast gjort tr·e större framstötar, där kontakt eftersträvats
och ernåtts 'med · engelskca ·sjös-tridskrafter. •Dessa framstötar,
som samthga verkställts i -a nslutning -till den engelska konvoj-
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veTksamheten, ha givit upphoY till de tre större sjöstrider,
som hittills förekommit i Medelhavet, nämligen:
a) i J oni ska hm· et den 9 juli 1940,
b) vid Kap Tenlada Sycl Sardinien den 27 no.-emher 1940
och c ) vid Kap 1\latapan .-äst Kreta den 29 mars 1941.
Ett studium av italienska flottans förluster uneler 10 månaders krig 'e rbjuder visst intresse. Ett ·S ammandrag av den
officiella förluststatistiken, ger nedanstående resultat.
Antal fartyg
Juni 1940

Fartygsslag

Sänkta
fartyg

Skadacle
fartyg

Slagsk epp .........

G

l

4

Tunga kryssare ...
Lä tta

))

"'

stora jagare ....
Små

»

......

U båtar ...............

8

4

--

12

3

-

59

8

3

66
121

8

1
(?)

c:a 30 (?)

l

Oskallade l
fartyg

1/4 1941
l

4
7
47
67
c:a 90 (?)

I a n slu tning till tabellen bör ·obs•erveras, äels att 3 av
de s-kadade sl-agskeppen, nämlig·en »Cesare», »Littorio» och
»Duilio » nu äro reparerade och troligen även i tjärrst och del's
att uppgifterna å skadade lätta faryg icl"e kunna anses VaFa
fwllständiga. Tabellen visar •e mellertid, att 50 % av Italiens
tunga kryssare och över 1;3 av det totala kryssarbeståndet hittiUs satts ur· spel. Av de 25 övervattensfartyg, som förl orats
ha: 14 sänkts n1!ed artilleri, 3 av ubåtar (eller minor), l av
tfp l ( Cavour), 2 av b fp l, 3 av egna besättningar och 2 på obekant sätt. Härav framgår tydligt, att artilleTiet alltjämt är
huvudva<pnet i den engelska f.lottan. Torpedflygvapnets insats synes dock vara värd särskilt beaktande. Tr-e slagske,pp
\ileh en' kryssaTe ha nämhgen svårt skadats av flygtorpedeT .

Mot bakgrurrd av ovanstående för1ustsiffror, kan man med
skä1 fråga sig hur mycket som varit kvar av italiens-k a flottan
olllli den gått in för ·en djärvar-e och mera off.ensiv sjökrigföring.
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Säkerligen had e föduslerna då blivit ännu större. Detta ha de
Ital ien icke råd med, även om engelsmännen därigenom ocks<i
tillfogals förlu ster. Det är därför som de italienska hu Yudstridskraft.ernas passivitet är fullt förklarlig. I regel t orde
frekvensen i operationerna vid sjök1·ig i ett innanhav icke hli
mycke större från den und er lägsna partens sida än vad Mcdelha v skri ge t hittills utvisa t.

III.
l.

Större sjöstrider i .Medelhavet.

Sjöstriden i Joniska havet den 9 juli 1940.

En av de första engelska lwnvojerna genom Medelh ave l
efLer Italiens inträde i kriget ledde till den första större sammandrabbningen mellan huvudstritd skrafterna. Den 8 juli
gick en eskader till sjöss från GibraltaT, konvoj erande elt antal transportfartyg, och ungefäT samtidigt lämnade en annan
eslmder Alexandri.a för a tt m öta den först n ämnda i närheten
av Malta och där över taga s·kyddet av konv•ojen.
GibT.altareskadern utgjO'l'des av »Hood », »Valiant», »Arl>
Royal », 2 kryssare och 8 jagare samt AJ.exandriaes}mder n av
3 slagskepp, troligen av »Malaya» -klass, »iEagle», 5 kryssa~e
och 15 jagare.
Den italienska flygspaningen hade tidigt inrappo·r terat de
annalkande styrkorna, och ubåtar hade utsänts för att intaga
observationsläge på f:i.endens sannolika anmarschväg. E n
större 'e skader, .bestående av bl. a . »Cav our », »Cesare », en kryssardivision och ett par jagarflottijjer, ,gick till sjöss för att
engagera Alexandriaeskader n, innan d enna hunnit förena sig
m ed Gibraltareskadern och under tiden höll flygspaningen
kontinuerlig känning med denna senare.
Den italienska operationsplanen .gick ut på att under d en
8 juli anfalla båda de ·e ngelska eskadra•r na från luften, så
snart de kommit inom bombflygets aktionsradie och att d äreft·e r und er den 9 juli engagera Alexandriaeskader n m ed hu-
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vudstridskrafterna och om möjligt draga denna över egna
ubåtar.
Under den 8 juli anfölls Alexandriaeskader n 8 gånger av
italien ska bfpl, vi lka uppgivits ha noterat ett 10-tal träffar.
Dessa synes dock ha varit av föga verkan. Und•er natten till
den 9 juli fö-rlorades kontakten med engelsmännen, vilka på
f. m. samma dag utnyltj.ade den dåliga sikten till att ins ätta
ett t orp edflyganfal l mot den italienska huvudstyrkan. Anfallet torde dock ha varit utan resultat. Av 9 anfallande tfpl
uppgi ves 5 ha blivit medskjutna.
Katapultflygplan från de italienska kryssarn a återvmmo
på e. m. kontakten med fienden och vid 3-tiden ägde en kortare sammandrabbning rum mellan huvudstyrkorna på stort
avstånd (26, 000), »Cesare» erhöll därvid en fullträff av en
38 cm. projektil och även de engelska slagskeppen uppgivas
ha ;b li vit träffade. In gendera parten torde dock ha eftersträvat något avgörande. Eng•elsmännen hade till huvuduppgift .att ·skydda konvojen och föl jde därför icke italienarna
nä·r dessa drogo sig undan i riktning mot ub åtslinj erna. De
italienska j agarna gingo under artilleristriden till t orpedanfa ll, tydligen utan r esultat, men också utan förluster, och från
Sicilien ins,a tte flygförband uppr:epade bombanfall med 'l"inga
verkan.
Under tiden utsattes Gibraltal.'leskadern för upprepade anfall fr ån de italienska flygstrids'k raftema på Sardinien, varvid
ett flertal träffar Iär ha erhållits. Succes,s ivt, allteftersom de
engel ska eska drarna förflyttade sig genom Medelhavet, trädde
därefter flygförbanden även i Li!byen och på Tolvöarna i
aktion.
Av säkra och i detalj beskrivna bombskador på de engelska fart ygen märkas h·e träffar på »Hood » och en på vardera
»Ark Royal» ·o ch »Eagle». En jagare uppgives dessutom ha
blivit sänkt av en italiensk ubåt.
Italienarna ha velat göra gällande, att Alex·a ndriastyrkan
avsåg att göra •e n framst öt mot italienska kusten och att detta
försök avvärjdes av flotta n och bombflyget i föTening . Detta

-

torde dock icke ha varit engdsmännens avsikt. Dc brittiskt
eskadrarnas strategiska uppgift var säkerlig en i stället rent
defensiv, nämligen att skydda konvojen genom Västra 'resp.
östra Medelhavet. Denna uppgift genomfördes äv en och dä rtill vanns av allt att döma e n ta·k tisk framgå ng i den korta
sammandrabbningen mellan huvudstyrkorna. I varje fall k an
konstateras, att italienarna efter detta första misslyckade försök att avbryta den engelska konvojtrafiken @enom Mede lha vet avstodo från att riskera sina huvudstridskrafter i dyli ka
företag samt i stället helt överl•äte denna u ppgift åt flygst'l· id skrafterna. Dessa ha dock sedcr:mcra, lika litet som vid del
ovan skildrade tillfället, lyckats hämma d e engelska Mede lhaYseskadrarnas operationsfrihet.
2.

-

4l2-

Sjöstriden syd Kap Tenlada på Snrdinien den
27 november 1.940.

Efter debaclet i Tarante i början av november 1940, d å
50 % av Italiens slagskeppsHatta sattes ur spel av engelsk a
tfpl, U})pstod för italienarna ett behov av att göra en offensiv
insats med de återstående slagskeppen, för att på så sätt ge
allmänna' opinionen intryck av att italienska flottan. alltj äm t
var intakt .och operationsduglig.
Ben 27 november sänd•e s därför en· 'eskader, bestående
) le . av »Littovio»,
»Cesa:r·e», 6 kryssar·e ~ och 12 jagare, till anf\all
.,---l c ·
mot en engelsk sjöstyrka, som då befann sig ·s yd Kap T enlada
r v'·. f/( på1 Sa•r dinien, eskorterand•e ett antal tTanspor tfa rtyg ostvart.
v' IDen engelsl~a eska-d'ern utgjordes av »Renown», »Ark Roya:l» ,
4 kryssare av typen »Kent» och »Sou!Jhampton» samt ett antal
jagm•e.
Sedan• lwntakt ern:å-tts i d:en goda sikten utkämpade kryss-ari·för band:en på' stort avst ån..d en tämligen verkningslös eldstrid , i vilken så småningom ä·ven slagskeppen ingrepo under
c :a 110 min: En·gelska· tf·p l girige till anfall från »Ark Royal» ,
men lyckades icke få in någon torpedträfL Efter c :a 50 min.
upphörde kontakten m ellan huvudstyrkorna. På e . m. och
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påfölja nde dag verkställde itali enska bfpl sedermera upprepade
anfall med 'l'inga verkan.
På italiensk sida skadades jagaren »L anci er e» sYårt under
sjöstriden av en minussalva, som troligen Yar avsedd för en
av lu·ys~arna . Fartyget kunde dock bogseras i hamn. På
engelsk sida syn•es kryss•a'l·en »Herwick » ha erhållit ett par
träffar, men i Ö\Ti gt var elden å ömse sidor föga verksam.
Sjöstriden torde kunna hetraktas som ett :intermezzo uta n
större intresse. Ingen av parterna eftersträvade något avgör ande. Engelsmännens uppgift va r all skydda ko nv·ojen och
denna försökte italienarna aldrig på allvar komma åt. Ur
strategisk synpu nkt kan striden därför anses ha resulleral i
en gelsk seger, medan elensamma ur taktisk synpunk t Yar ahsalut oavgjord.

3.

Sjöstn'dcn syd Il. ap .11 atopan de n 29 mars 1941.

Under mars månad före k om en livlig transport av trupp er och krigsmateriel från Egypten till Grekland. Mot denna
trafik insatte de italienska och tyska torped- och :bombflygf;örbanden upprepade anfall och lyckades därvid uppnå goda
resultat. BL a. lära två engelska slagskepp ha torpederats.
I anslutning till flygvapnets energiska verksamihet beslöt
den italienska ·sjökrigsledning,en a tt även riskera en f.ramstöt
med huvudstridskraftern:a mot d e engelska transportlinjerna
i östra· M·ed elhavet.
Den 27 mars gick därför en eskader bestående av »Vittorio Veneto», 8 kryssare, obh 9 jagare till sjöss och satte kurs
mot farvattnet syd :K1'eta. Då den engelska flygspaning.en inrapport eradre den italienska eskadern på morgonen den 28
mars sände amiral Cunningham fram en· k ryssardivision bestående av »Orion» , »Ajax», »Perth» och »Glouchest en, m ed
Uppgift att söka känning· med fienden och draga denna mot
egen huvudstyrka, som bestod av slagskeppen »Wars·p ite»,
»Vali ant» och »BaTham» samt hangaTluyssaren »Formidable».
D'e tta synes också ha lyckats . Italienarna· förföljde und·e r
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f. m. de engelska kryssarna och kommo därig enom så lå n e,t
ostvart, att de fientliga slagskeppen hotade att avskära d eras
retr ätt.
Då italienarna siklade engels·k a huvudstyrkan girade dc
emell ertid till kontrakurs och togo j a kt. Troligt är att de pil
grund av sin far töverlägs enhet had e kunnat draga sig ur fi endens gre pp om ick e torped- och bombflyförbanden från »F ormidable» under e. m. insatt u pprepade anfall och dän id
lyckat s få in en torped träff i förskeppet på »Vittorio Veneto)>,
som nedsatte dess fart till c :a 15 knop. Även kryssar en
>> P·ola» synes ha träffats av en fl yglorpccl. Dessa skador m öjliggjord e för den engelska h u vu elstyrkan att upphinna italienarna.
Efter mörkningen erhöll slagskeppen kontakt med fyra
ilalien ska kryssare, bland vilka elen torpedskadad e »Pola » befan n sig. I d en n attstrid, som seelan följde fällde e ngelsmä nn ens artill eri sliska överlägsenh et och bättre stridsutbild ni ng
snab:bt u tslaget. Den t aktik , som därvid a n vändes av en gel sm ännen synes vara av ·v iss t intr.esse. Tydligen fram sän des
j agarna, för a tt m ed sina strålkas ta r e ·b elysa fi enden och så
snart dessa få ngats av strålka·starljuset öppnade slagskepp en
eld. Avstå ndet var enelast c:a 4,000 m . och verk:=p1 av d et
svåra artiUeriet blev därför fruktansvärt. På 10 min. sänktes
de tre tung-a ·kryssarna »Pola», »Zara » och »·Fiume ». Troligen
sköto italienarna mot j-agarnas strålkastare och icke mot slagskeppen, vilka sålunda obelysta och obeskjutna kunde öva
målskjutning.
Italien ska jagare gingo till motanfall med st.or djärvhet
och uta n hänsyn till egn a förlu st er sa mt sköto på mindre än
1,000 m. avst ånd sina torp eder mot fi enden . »'Maestrale» och
»Gi·o berti » sänktes därvid. De engelska förlusterna äro ick e
kända, m en kunna .bedömas vara mycket små. Fl·era uppgifter tyda emellertid på att ett fartyg ( kryssare eller jagare)
sänkts även på engelsk sida.
Sjöstriden vid Ka p Matapan, som sålunda r esuU.er ade i
en förkross ande sege r för en gelsmännen , synes vara av sp ecie llt

-
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intr esse genom att en efiekli v taktisk samuerkan mellan tar.
pedflyg förband och sjös tridskmfter där för för sta gången kom
till u tförande.

IV. Kustbombardemang· och landstigningsoperationer .
1.

Kustb ombardemang.

Engelska Medelhavsflottan har på 10 m å nader ulfört 23
ku stbombarcl cmang, varav ick e mindr e än 17 gånger mot Bardi a, Tobnrk och Sidi-el-Barani. D et största och mest uppmärk sammad e bombardemanget utfördes mot Genua elen 10
februari l 941.
Ita lienska sjöstridskrafter ha hittills bombarderat fienden s ku st 11 gånger, m ed tyngdpunkten fö r lagd till grekiskalba n ska k usten ( 6 gånger). De itali enska anfallen synas i
regel <ha h1satts med m indrre kraft än de engelska, vilk a i regel
utfördes av slagskepp.
T ydligt är att bombflygvapnet s tiUkomst icke uteslutit
möjligheten att alltj.ä m t utnyttja sj östridsluafter till k u sthärjningar. I allmänhet t orde dock den gamla erf·a renheten
ha b esannat sig, a tt fa rtygen s eld blir r elativt slumpartad och
föga verksam.
De italienska motåtgärderna vid de engelska bombardemangen mot kuststäderna i Cyr.e naika ha ihelt inskränkt sig
till dels motanfall av bomb- och torpedflygplan och dels motverkan av kusta rtilleri. Troligt är att även UJbåta r insatts,
men dessa synas ick e h a förm ått uträtta m ycket . MAS, vars
speciella uppgift just är a tt anfalla fientli ga fartyg, som uppträda utanför egen •kust , h a m ärkligt nog all s icl{,e kommit till
användning. Vare sig ·k u startiller:id eller flygstridskr afterna
ha förmått avvärja d e engelska anfallen. Torpedflygiplanen
synas dock ha gj.ort en god insats. Två e ngelska kryssart:
(j agar e ?) , som vid olika tilltiällen torpederadre s av tfp l utanför Bardia, upp givre s n ä mligen m ed ·sä k erhet ha obser verat s
sjunkna.
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2.

överskeppningsföretag och lrmdstigningsopcrationer.

;\/ågra över::;keppn ingsj'öretag i egentlig mening, för ock upation av fientligt territorium har icke förekommit i ~Ie clei
haYet. Däremot har ett elylikt ägl rum i Röda haYCt, d:ir
engelsmännen den 18 mars 19-H landsalle trupper i Berber"
i f. d. Britliska Somaliland, efter att först ha bombardera[
s laden från sj ön, sam l å tererövrade densamma . Denna opl'ralion är elt typiskt exempel på den obegränsade operation s
frihet, som ell oinskränkl sjöherraväld e ger.
Trupp öucrsl-.:eppnin_qar till egen kust ha ägt nnn på bå(L
sidor. llalienarna ha överskcppal lrupper och krigsmateri L•l
Lill Tripolis och engelsmännen ha gjorl detsamma lill Egyplcn
och Grekland.
I förra fallet har förulsättningen för trupptransporternas
igångsättande Yarit axelmakternas lol<ala herravälde till sjö :-;s
oeh i luften i Sicilianska sundet ·o ch de därtill gränsande fa rvattnen. Delta herraYälde bestreds under år 1940 så effektiv t
av d e engelska eskadrarna, när dessa gjorde framstötar m ot
~I e llersta Medelhavet, att man kan säga att herraväldet temp or ärt övergick till eng-elsmän n en under den tid d.e engelsl<a
slagskeppen och de fartygsbaserade flyg~tridskrafterna upp ehöllo sig där. Från och m ed februari 1941, sedan 'det tyska
störthombflyg.et baserats på Sicilien .har dock en omkastning
ägt rum i det sjö- ooh luftstrategiska läg-e t i Mellersta Medelhavet. Engelsmännen utsätta nu endast undantagsvis sina
fartyg för de risker som en passage syd Sicilien innebär och
ha öv·erlåtit åt ubåts- och minvapnen att störa de transporter ,
som av allt att döma nu pågå i jämn ström mellan Italien och
Libyen .
D e engelska tr a n sport erna till Grekland' byggde på det
engelska !herraväldet i östra Medelhavet, 'S•Olll för.e Greklands
fall endast i ringa mån kunnat bestridas av axelmakternas
u:båtar -o ch flygstridskraft-er.
'Ett antal landstign ingsopemtion er av ren kuppkaraktär
kunna även noteras i M·edelhavet. Den 19 november 1940
försökte engelsmänn en t. ex. ockupera ön Gaidaros blan d
Doclekaneserna, men tvingades draga sig tillbaka och den 26

november landstega grekiska trupper med hjälp av engel·ska sjöstridskrafter vid E.pirota i Albanien, i ryggen på d e
italienska trupperna. De blevo dock upprivn a och tillfångatagna. Den 25 fe:bruari 1941 besatte engelska t rupper ön
Castelrosso, den ·ostligaste av Tolvöarna, 1nen redan den 28
·februari återtoga italienarna densamma. Råda dessa operationer verkställd es av lätta sjöstridskra ft er i samverkan med
flyg, och ledde till mindr e sammandrabbningar utan större
intresse.
V.

Italienska ubåtsvapnets insatser.

Det italienska ubåtsvapn et, smn före kriget var det näst
största i Yärlden och omfattade c :a 120 ubåtar, har icke spelat
den dominerande roll i Medelha-v skr.iget, som man m ed hänsyn till det stora antalet ubå tar hade väntat. Vid ett bedömand e härav :bör man dock observera
att itali-enska ubåtsvapnet varit •sp i ittrat inom ett stort
antal olika ·operationsområden i Medelhavet och på Atlanten och
att det genomskinliga Medelhavsvattnet underlättar flyg,bekämpning av ubåtarna och sålunda väs·entligt försvårar
dessas upprädande uneler dager.
Nedanstående tabell anger vad d>et italienska ubåtsvapnet
sänkt -•under 10 måmtders krig ·i Medelhavet och på Atlanten,
.enligt marinminist eri-ets officiella ikommunike·e r.

l Medelhavet l Röda

Fartygsslag

Slagskepp ............ .................. !
Hangarfartyg .. .. ......... ... .. .. .. ..
Kryssare ................ ....... .... ...
.Jagare ............. ...... ..............
Ubåtar .................. .. ...... .......
Hjälp-kryssare ... .............. ...... .
TankfaFtyg .. . .. ...... ...... ......... ·
Transportfartyg ... ..... ... ......... ·
Lastfartyg ............................. .
Patrullfartyg ...... ...... .......... ..
Summa

l

havet

l

Atlanten

l
3
5
4

2
2

3
2
7

3

2

26

4

-
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Dess u tom uppges di Y er se örlogsfartyg 'ha skadats a v nkttar, bl. a. ett engelskt slagskepp ay »Ramilles »-klasscn, som
träfl'ades av 2 a 3 torped<er i Sicilianska sundet den 12 novcnJ ber 1940. Bland de sänkta kryssarna märkes »Calyso », Y al s
förlust erkänts av engelsmännen. Av de sänkta jagarn a liir
en ha varit fransk, en greki s k, en austra li sk och en k awtdcnsisk .
Det måste anses märkligt, att de italienska ubåtarna ick,,
lyckals komma till skott mot något enda hangarfartyg och
att d e icke kunnat göra en elTek livar e insats mot konvoj crn ·1
genom Sicilianska sundet eller mot dc eskadrar, s·om vid uppr epa de tillfäll en bombarderade kuststäderna i Cyrenaika. T ydligt är dock att såYäl jagar.b evakning s.om flygb evakning var it
mycket cll'ektiva på engelsk sida, samt att utkiks- och man iiYt'l' ljänslen varit högt uppdrivna.
A v s ä rski li intresse är alt k onstatera, att italienska ubåt svapnet icke noterat en enda ofl'iciellt meddelad framg ång i
JvledelJwuet från den 16 januari 1941 och intill den l apri l.
Uneler denna tid har där emot över 100,000 ton sänkts på Atantcn, d. v. s. ungefär 2 / , av det tonnage, som uneler h ela
krig·et sänkts därst·ädes av italienska ubåtar. Man kan 'härav
utläsa en ytterligare koncentrering av italienska .ttbåtsvapnet
till Atlanten efter årsskiftet. Trots detta måste det ans es
märkligt, att int~t resultat ·ernåtts av ubåtarna t. ex. mot de
livliga transporter av trupper och krigsmateriel, som de senast e månaderna ägt rum mellan Alexandria och hamnarna i
Cyrenaika samt mellan Egypben och Grekland.
Ubåtsförlusterna erkändes till och med oktober 1940 av
italienarna. Intill den 3 novem:ber förJ.orades 9 ubåtar i Medelhavet. Därefter torde emellertid för:lusterna ha blivit för
stora för att offentliggöras, ·eftersom från sagda datum ingen
end a ubåtsförlust meddelats.
Enligt de italienska upp.g ifterna skulle England intill den
l april 1941 ha förlorat summa 21 ubåtar i Medelhavet. Engelsmännen ha erkänt 8 förluster.
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Förluslorsak.erna uppges av italienarna Yara följande:
Sjunkbomber eller artilleri från jagare ...... .. ..... ... . .
Torped fr ån jagare .................................. .... ..... ..
Bomber från flygplan ........................ . ................ .
Torped eller sj b från ::V1AS .................................. ..
Torped ell er ar tilleri från ubåt ...................... ...... ..
J\1in a .. . .... ......... ... ......................... .. . ..... . .. . . .. .... .
Icke angiv en orsak

10 st.

Summa

21 st.

VI.

l

))

2 »

3 »
3 »
l
l

»
»

MAS-vapnets verksamhet.

Dc italienska MAS, som vid krigsutbrottet kunde uppskattas till ett 60 -tal, ha hiltills gjort en förvånansvärt !blygsam ins a ts i ~jökriget i Medelhavet. Det framgår av de officiella uppgifterna att MAS skulle ha sänkt 3 ubåtar, men i
övrigt synes intet resultat av v~trd:c ha uppnåtts. Det måste
anses märkligt, att icke MAS lyckats komma till skott t. ex.
nattetid mot de engelska konvoj erna genom Sicilianska sundet
eller att intet enda massanfall i samverkan med fl ygstridskrafter risl"erats mot de d j ärvt opererande engelska eskadrarn a.
Den troligaste förklaringen till MAS-vapnet.s passivitet
synes vara, att ·b åtarnas bristande sjöduglighet i stor utsträcknin g försvårat eller omöjliggjort operationer till sjöss i Mdlersta Medelhavd under det förflutna vinterhalvåret. Det
u'Ppgives att väderleken i Sicilianska sundet t. ex. omöjliggör
MAS-op erationer under c :a 200 dagar på året. Givet är att
större delen av dessa stormdagar infaller under hösten och
vintern. :Måhända kan den instundande s·ommaren komma
att medföra en aktivare och framgångsrikare verksamhet.
En extrem utveckling av motortorpedbåtsvapnet utgöra
de italienska s. k. »mezzi navali d'assalto», 'SOm den 27 ma·r s
1941 inträngde i Sudabu'l den på Kreta och där lyckades sänka
ett krigsfartyg och ett transportfartyg. Det torde här röra sig
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om små motorbåtar med en Jn·aftig motor, som göra mycket
hög fart och äro så konstruerad e att de kunna glida eller
klättra över bomstängsel o. dyl. I förstäven äro de trol igen
försedda med e n kraftig spr·ä ngJaddning samt en »strids spe ts»
och anfallsmetod-en synes helt en k elt gå ut på att ränna b ålen
rätt i sidan på det fientliga fartyget.
Besättningen på dessa »självmordshåtar » utgöres av endast en man, som uttages på frivillighetens väg. Under inrusningen skyddas han mot fiendens eld av en pansrad h m·,
och han kan antingen hoppa ur på 100-200 m. avstånd fr ån
målet, sedan han inriktat båten och givit motorn fullt pådr ag,
eller fö lja sin »torped » .i döden. Det sista torde vara det vanligaste. Nackdelen med detta nya vapen -är framför allt båtarnas obefintliga .s jöduglighet. ·De torde dock kunna .bogs eras av jagare eller transporteras ombord på större fartyg samt
sjösättas i nä1'heten av en fientlig hamn eUer ett skärgård s-område. Mot stukt -bepansrade örlogsfartyg torde de -vara
föga verksamma, eftersom sprängladdningen bringas att d etonera i vattenlin}en ooh icke träffar undervattenskroppen,
men mot lätta örl ogsfartyg och tr-anspor.tfart yg torde hänsynslöst insatta anfall av dessa ·sn ab:ba »stormbåt ar» ku n na ge b eaktansVJärda res ultat.

VII. ;Bombfl.ygstridskrafternas verksamhet.
I fråga om frekvensen i operationerna har .bombflygvapnet spelat ·e n dominerand·e roll i Medelhavskriget. Såväl d e
italienska >Som de engelska bombförbanden ha dagligen oförtröttligt anfallit örlogsbaser ooh hanmanläggningar eller fartyg 'till sjöss och i hamn.
En samma n ställning -av antalet italienska ( t yska) resp.
engelska bomb-anfall ,per månad mot örlogsbaser och hamnar
under den förflu t na 10-månadersperioden 16 juni 1940'--1
april 1941 visar bl. a.:
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att italienska Ctyska ) bfpl under denna tid utfört sam111anlagt 216 och engelska bfpl lG-:1: anfall mot örlogsbaser och
hamnar,
att medeltalet anfall per månad sålunda varit på italiensk
sida 22 och på engelsk 17,
aU slörsta anfallsfrekvensen på italiensk sida inträffade
i mars 1941 med 42 anfall och på engelsk i november 1940
med 41,

att Malta utsatts för anfall under 91 dagar d. v. s. i medeltal 9 anfall sdagar per månad,
att största anfallsfrekvensen mot :Malta likaså inträffade
i mars 1941 då La Valetta eller flygplatserna anföllos under
19 av m å nadens 31 dagar,
att Alexandria utsatts för 25 anfall, varav 23 före den
eng·elska ofl'ensiven på Cyrenaika och endast 2 under de 4
si·sta månaderna, sedan d e italienska flygbaserna press at s tillbaka mot Tripolis,

att Haifas oljeanläggningar anföllos 9 gånger under juli·oktober, men därefter icke alls anfallits samt att Aden, !Berhera .o oh Port Sudan i Röda havet anföllos 26 gånger år 1940,
men endast utsatts för 2 anfall före l april år 1941,

att härav kan utläsas hur den italienska besinbristen på
T olvöarna ooh i Ost-Afrika hämmat bombflyvapnets verksamh et i år,
att eng,elsmännen anfallit N. Italien 17 gånger, vararv 15
år 1940 och 2 år 1941, samt

att hamnarna i syd-Halien ooh Albanien samt :på Sicili-en
anfallits 54 gånger, varav 49 efter flygbasernas fra:n1flyttande
till Gr·c kland i november. Generellt kan k-onstateras, att \bombfl ygförbandens v-e rksamhet intimt anslutit sig till lan-d- och
sj östridskraft-ernas operationer. Distanserna hava helt naturli gt haft stot inflytande på anfallsfrekvensen mot olika mål.
Resultatet av italienska (tyska) bombanfall mot fartyg
till sjöss eller i hamn kan bedömas med ledning av nedanTid skrift i Sjöväsendcl.

29
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stående sammanstä llning av u p p gifterna
enska kommunike erna.
Fartygsslag

Slagskepp ................ ........... .. .
Hangarfartyg ................... .... .
Kryssare ................. ... ......... .
Jagare ··· ·· ··· ··· ······ ··········· ·····
Ubåtar ··················· ············ ··
Tankfartyg ................... ....... .
Transportfar tyg ................... ..
Lastfartyg ............ ..... ........... .
Okänt fartyg .............. ... .. .... .
Hjälpfartyg min sv. el. dyl ...... .

de officiella ital i-

Skadade

Sänkta

'10 gånger
ll
l

»

26

5

9

3
3
4

24

7

25

l

4

9
3

Summa: 28 fartyg, 118 träffar.
Av ovanståend e anfall har det övervägand e flertalet verkställts mot fartyg till sjöss, enskilt eller i konvoj, och m an
torde därför kunna utgå ifrån att anfallen utförts anting en
som ·störtbomba nfall eller som lågbombanf alL Utan att ingå
på riktigheten av tabellens siffror, kan ma~ i anslutning till
densamma göra följande allmänna reflektioner :
a) Siagskepp och kryssar,e ha erhållit bombträffa r sammanlagt 48 gånger, :men endast 1 •k ryssare !har sänkts av ibo~l
ber (»Southamp ton ») i Sicilianska sundet den 11 fe:bruan ).
Det stora antalet träffar på kryssa.r e kan sammanhän ga med
svårigheten att från luften skilja dessa från oceanjagare .
b) Jagar e och utbåtar ha träffats endast 17 gånger, varvid 5 jagare oc:h 3' ubåtar sänkts.
c) Det framgår härav, att större örlogsfartyg ytterst sällan sänkas av flygbomber samt att mindr·e örlogsfaTtyg ~ro
svåra att tråffa, men att en träff med ungefär 50 % sannohld
resulterar i att fartyget blir sänkt.

d) På transportfa rtyg m. m. har 74 bombträrra r noterat,s,
varav 15 resulterat i totalförlust av fartyget. I ·e nlighet härmed skulle ungefär 1 /,, av antalet träfiadc fartyg gå förlorade,
vilket förefaller vara ett troligt medeltal.

YIII.

Torpedfly gplanets insatser.

Torpedflygv apnet, smn ännu för ett halvår sedan omfatt&des med viss skepsis icke endast i Sverige utan även i dc
Juigförande länderna, har på de senaste 6 månaderna få tt sitt
genombrott och visat sig vara ett av det moderna sjökrigets
mest effektiva vapen.
Enligt de officiella italienska uppgifterna skulle följande
resultat ha uppnåtts av tf p l:
Fartyg·sslag

Sänkta

Slagskepp ................... ... ....... .
Hangarfartyg ................... .... .
Kryssare ................... ......... ..
Jagare ................. . ............. ..
Hjälpkryssar e .......... ......... .... .
Transportfar tyg ................... ..

3
2

2

3

1
5

Okänt fartyg ................... .... .
Surorna /

Skadade

1
8 fartyg

9 träffar

Samtliga ovanståend e resultat ha ernåtts mot fartyg till
sjöss. Mot fartyg till an:k ars utförde italienska tfpl. bl. a. ett
anfall den 3 december 1940 i Sudabukten på Kreta, men man
har anledning förmoda, att intet resultat ·e rnåddes, bl. a. på
grund av de engelska torpednäten s effektivitet.
De engelska tf'pl ha i motsats till de italiensk-ty ska vunnit sina största framgångar mot faTtyg till ankars. Det me,st
lysande exemplet hittills under kriget på ett skickligt och

-
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e[fektivt utnyttjande av tfpl gavs vid torp edflyganfallet m ot
Taranta den 11 november 19-±0, då tre italienska slagskep]J
svårt skadades. Anfallet utfördes nattetid i samverkan m ed
hfpl, som avledde luftvärnets uppmärksamhet. Målen upplysLes av lysbomber och varje slagskepp synes ha anfalliLs ~n
en grupp om 3 st. tf'pl, vill<a startat från hangarfartyg och
ljudlöst anföllo på låg höjd inifrån land, där skydds::monlningar saknades . Anfallet visar sålunda nödvändigh eten av
att använda torpednät till ankars - på båda sidor av far hgen _ där hamnutrymmet och djupet möjliggöra anfall
av tfpl.
.
Hangarfartygen ha möjliggjort det engelska torpedflygvapnets utnyttjande i direkt taktisk samverkan n.1ed ~.j.ö:tri d.s
krafterna på ett helt annat sätt än vad som vant moJhgt for
axelmakternas landbaserade torpedflyg. Man l<an i engelsk,t
flottan tydligt skönja en tend ens till att låta tfpl övertaga dc
dyrbara och relativt flltaliga jagarnas anfa~lsnppgifter i. s.j .:ostriden·. I samtliga de tre större sjödrab:bmngar, som lutti lls
förekommit i ·Medelhav·et, »'P.unta StiJ.o », »Kap Teulada» och
»IK a,p Matapan», ha engelsmännen insatt flygtorpedanfall m ot
fienden. Vid de ·b åda förstnänmda tillfällena vill det synas
som ·om intet träffr.esultat ernåddes, men vid »Ka.p Matapan »
blev tfpls insats av avgörand·e :betydelse. Det torde ..där ha
varit tfpls uppgift, att genom en eller annan torp edtratT n edsätta den fartöverlägsna italienska ·e skaderns medelfart och
på så sätt möjli g,göra ett ingripande av de ·engelska sla gskep;pen .
.
En jämförels e mellan torped- och bombflygvapnens zn~~fSC'l' hittills i Medelhavet antyder, att tfpls anfall i regel .. ~ro
effektivare än bfpls. Av sammanlagt 22 kända torpedtraff ar
synas nämli gen ungefär hälften ha resulterat i totalförlust aY
d et torp ederade fartyget, medan endast omluing 1/5 av bombträffarna medföra detta resultat. Det torde också kunna anses bevisat, att tfpl under gynnsamm a omtsändigh eter kunn~
sänka slagskepp och a ndra större örJ.ogsfartyg, vilket bfpl 1
regel icke förmå. Under alla omständigheter bli dc skador

50111 åstadkommas av flygtorpeder allvarligare och mera svårreparabl a än bombskadorna , eftersom dc träfia undervaUensskeppen.
Generellt torde kunna konstateras, att tf1Jl varit av stort
värde i Medelhavet och där utgjort ett gott komplement till
bom:bflygstridsln'af terna. Med torpedflygvapnet har ett nytt
element tillförls sjökriget, som kan .JJ]i av stor betydelse ic·k e
minst i innanhav ·OCh som därför synes vara värt rlct största
beaktand e från svensk sida.

IX.

Minvapnets betydelse.

Minvapnet har i Medelhavet - liksom annorstädes- verkat i det tysta och det fanns därför föga möjlighet att bedöma dess andel i fartygsförlusterna å ömse sidor. Generellt
kan dock sägas att Medelhavet icke gynnar minvapnets utnyttjande des på grund av de oerhörda djupen och dels på
gru nd av det genomskinliga vattnet, som underlättar lokalisering av mineringarna från luften. Djupen uppgå t. ex. i
J.oniska h avet till 2-5,0 00 m. 'o ch det är egentligen endast
kustfarvattnen ·o ch vissa delar av Sicilianska sundet , som
kunna minera·S med de vanliga mintyperna.
E ventu ella engelska mineringar inom det vidsträckt a område i Meller sta Medelhavet, som deklarerats farligt för sjöfarten , kan därför bedömas vara föga effektiva. Generellt sett
torde minvapnet - liksom även ubåtsvapnet - iha betydligt
mindre verkningsmöjlighe ter i Medelhavet län i Öst ersjön, där
dessa vapen ·säkerligen alltid k omma att spela en mycket
framtr ädande roll i händelse av kr.ig.
Maj 1941.
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-427p r i e n, G i.l n t !t e r, Min Yäg till Scapa Flo w. Sthlrn JJ\)41.
h u r c h i l l , W i n s t o n S., Blod, svett och tårar. Sthlm 19,H.
+ C h a p m a n, F r ., Tal vid Jlresidiets nedläggande 25 /c 1770. Sthlm
1770.
+ H o l m, T o r s t e n, Kriget och kulturutvecklingen. Sthlm 1941.
+ Sjöfart. Berättelse för år 11}39. Sthlm 19H.
+ Efter 40 år. En överblick över volontärinstitutionen3 utveckling.
Sthlm 19-11.
+ Be•u tl, ich, li'., Norges Sjovaebnin g 1810--iSH. O lo 19-leO.
B r u n s, V i k t o r, (ung.), Politische Verträge. III : j . Gret.schaninow, Georg von, Traites L~e Garantie, el' Alliance de Gollaboration
polit ique, de i-1"on-Agres.sion, -d e Neutralite et d,e Desarmement
conclus ap res l a guerre.
Utri krspolitiska Institutets Jmlendarium Hlt30 och forts,ättning.
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om erhållits såsom gåva.

E ss e n, R Lit g e r, Den r~· ska ekYationen. Sthlm HHO.
E r i c s s o n, E r n s· t, Kongl. T<'ortil'ilmtionens historia 1719-1811.
IV : .3. D et fasta försva ret i Finl,and Ht.U-17'7:2. St1hlm 19Wl.
,s t e v n .s, A r n e, 9 apl'il. Skildrad i brev från danska soMare r.
Sthlm 19-10.
Ma rinkalender 1941. Ar g . ..1. Sthlm W-U.
+ Förteckn ing över ri ksdagsbibl iotekets nyförvä rv år :Ji9'-f0. Sthl m
19..1 1.
B s r n el' t-vY e el e l v o n, Deutschland im Kampf. :27-34. Berlin
t 940-41.
C h r i s t e n o: e n-L o r e n t s, Andra Vä rldskrig et. I . ,sthlm 19.3 9--40.
+ Armeer, flottor och fl yg. U pp gifter om utländska försva rsoDganis,ationer. HL SthLm Hl-U .
Transactions of the Institutions of Naval Architects. V o,l. 8'2. Lo n·
don 19-10.
+ H o l m b e r g, A r n e, Kungl. Vetensk apsakademiens 200-årsjubileum år 1939. Redogörels e. Uppsal a Hl.JO.
+ År sbibliografi över SYeriges offentliga publikationer 1940. Sthhn
19-U.
+ L u n' di s t e c1 t, V i l' h e Im, Nä r klubb an f öll i Riksdagen. U p p·
sala t 9H.
B o v e r i, M a r g i t, Medelhave t. En vär1clshän,delsern as arena.··
~1::\l mö 11
\:)39.
G ·o f f i n, R -D· b e r t, H ar Belg ien s K onun g svikit? ,sthlm 1941.
S c h e y n i u s I g n a s J.-, Den röda floden stiger. .Sthlm 1~40 .
C h a m b r u n, R e n e c1 e, Jag· såg Frankrike fa lla. S-thlm 19'41 .

P. lVJ. riirande Utrikespolitiska Institutets kalendarium.
Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, är en vetenskaplig institution, som ver.kar för spridandet av saklig upplysning på utrikespolit ike n,s omr åcl~. Institutet åtnj uter ans·lag från KuDJgl. Utrikescilep artemen t et.
Institutet h ar seelian 19'38 publicerat ett ombttanclie material och
bl. a. i svensk översättning utgivit de o·f fentliga ·dokumen tswmlingar,
s om sedan krigs utbrottet Hl&9 publrl.cerats :w olika kri g1föra:Il!de lånel ers r eger ingar.
D et kalendarium I nstit utet n u utarbetat giver en SlaJmmanställning i öv,e rskåclilig for m av iletegram och annat pressmaterial' rö r anrue
krigs- O·ch utrikeshändelser av vHct secl:an i sept. 1:9.39. D etta verk
omfattar dels en retrosp ektiv del (1 /" 1J939-31 /t2 1ru<)), dels ett löpa n de
kalenda rium. för år 1941, som lm.mpLetter as månadsvis med nya kort
00h kumulahvt register några .dagar efter varje månads s1ut.
Meddela!1clena ha uppförts p å kort, viLka uppstäHis i kronologisk orcl'ning. Varje kort b ä r ett nuiillmer till vilket hänvis as i reg·i:s.tret. Medetelanden a omfatta a.lla händelse r och rapporter av betyc~el.se på det utri]{lespo~itis:ka områdiet och s pecieLlt a:lLa krigshän·
cleJ,ser. Enb art ,det retros pektiva <kalendariet omfattar cirka 2,100
ko.rt.
Kalen da riet fullständigas a'v ett fu1lsrtäDJdigt systematiskt register, huvucll~akli gen uppställt l'äncliervis, men även innehåller vik-
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tiga sakrubriker såsom >> Krigshändel.ser (l anclkriget)", ,,Sjökrigeb,
»Luftkriget>>, ,Hande1slk r1get» m. fl. Under dessa huvudrubriker äro
hän.cLel.s,erna ordnade i geografiska operationsområden i alibbetisk
följd. Under länderrubrikerna utgöras slag-o rden av personnamn oclt
spJwrcl, t. ex. armen, beredskap, finanser, flottan, Hottförluster (sp ecificerade för olika fartygstyper), flyget, flygförluster, fö11f aHnin g,
försvar <(allmi:int) fö rvaltn ing, handel , handelsflottan, näri ng.~lil-,
parlamentet, regeringen, valutakontroll m. m.
Kalendariet är ett effektivt hjälpmec~el vid studiet av vår egen
tids historia. Det tjänar det dubbla sryftet att vara både tidisbesp ararucle, när det gälle r att snabbt faststäHa vissa da-t a, blda ellPt'
andra uppgifte r och är av dokumentariskt källväDde, när det gälh·r
hittills publicerade meddelanden om krigs- och utrike.shändel.seru n.

Förteckning
å
und er tiden l maj-ij'Q juni H)-!1 nyinkomna böcker
marinstabens bibliotek.
Förf:ns namn

Bokens titel

B. F. Thernuenius.
lgo 1029 /19"1J_

Skj u tinstruktion för förband beväpnade mecl eldhandvape11, kuls prutor, gr an atkastare, pansarvärnsva pen samt st ridsvagns~
och pansar·b ilvapen.
D. ::::·. Skjututbilclning mecl eldhandvapen och kulsprutor .
Flygvapn ens insatse-r under det
Lundström, Äge
andra världskriget. F'rån fälttåget i Polen till luftkriget
Meclelha vet.
.. då ingrep hemvärne,t .
KTetz, Åke
Hansen, Gottfrie-d (utg.) Nauticus. Jahrbuch fiir Deutschland& Seeinteressen. 1941.
Allmänna u tbildningsbestämmelao 58/1941
ser Wr artilleriet.
Luftnavigatio-n jämte flygmeteoCornelius, Sven-Erik
rologi.
Allmänna utbildningsbestämmelao 125/1941
ser för infanteriet.
soldatinstruktion för infanteriet.
lgo 1296/1941
Deutsche Seckriegsgeschichte.
Busch, Fritz Otto &
F 'a hrten und Taten in zwei
Ramlow, Gerhard
J ahrtausenden.
Seekrieg und Seemacht.
Liitzow, Friedrich
Konflikt Thailand-Franz.
Indochina. vVehrmachtbericht.
1

l

(19'40-41).

Anm.

-

Bokens titel

Förf :n.s. namn

ao. 59/1941
Blccs, Jal.;:ob
Bohm, Erik
W cs·tin Sill·erstolpc, G.
Stolpc, H erman

1110

39/1941

Jgo 1576/1941

Gihl, Torsten
ao 155/1941

Jgo 1801/1941
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utbildningsbestämmelse r fö r luftvärns artilleriet.
Svensim kolonien vid DelawarP
1638- 1655.
Ubåtar och ubå tskrig.
Ellaget om Atlanten.
Storm a k te m a och hlcdolha vet.
Om ba kgrunclcn till e n vä r i elskonflikt.
Dy keritjänstinstruktion för marinen.
l nfantl'rireglcmente.
lnlPclning m. m. Pnskild soldat.
Regemente l.
Folk rätt unclc·r krig och neutraIi te t.
An vis n inga r l' ör maskeringsmå 1ning av krigsmateriel vid armen.
Intend enturtruppreglemente.
De l l. Inledning m. m. Tjänst
till fots. Tjänst vid fältförband (med motorfordon). Hä!sning av trupp. Paracl. Fana. 1

An m_

Allm~inna

.

U ppgifter angående främmande mariner
(U F M n:r 6-7/41)
häm tade ur

och t1ag.:>p re.ss av ~I a rin en - pres2cletalj
uneler tioJen 1G maj-L:i juli.

fat-i~-

Innehållet i här återgiYna Ul1Pgifter står helt för de som käll a
aug i vna pressorganens riikning.

De nya brittiska slagskeppen.
Oolllborcl på >>Ring George V » anträdde lord. Halifax, ele n nyutnäJmnde b rittiske ambass ;vd'ö r·e n i ·w ashington, i jaruuari 19-J<l överresan. Det var .clet nya slagskeppets för~~ta stö rre färd, och det valeles nog huvucliS a·kligen av propagan.d aosk.äl just för detta ändamål.
Det nya slagskeppet är den första bri•t tiska nybyggnaclen efter
en femton års obyggrua·dspans och därför särskilt intre.ssant. Då a.vrustningsför·chagens kvalitativa inskränkninga r efter clie kvantHativa
gränsernas fall även i f.orts,ättninogen b'J'evo binclJanoeJie för sjömakterna,
fing.a. .dessa nybyggna.cuer ett deplaoement på 35,000 t on. Liksom redan vid sbgs:keppen av Nelson-klaSisen, efterkri-gstidlems första s•]a.gskeppskomstruktioner, lade man mycket stor vikt vid a't t uppn ft
.största mowtåml.skraft. Engelsmännen ha inte glömt världskrigets
dy1·t köpta lär{lomar. 14;000 ton, all tså omkring 40 0/o av cl·eplacemen te t, skall enligt engels ka in.o flicie lla up•p gifter ha använts för
pansarskyddet ·o ch un.dervattens kyddet. Dessa uppgifter ha dock
sta rk t betvivlats trots .elen för vattenlinjeheparr ringeru o·f ficiellt angivna maximala tj·o ckleken om 406 mm, och troots c1e tre pansarcläck,
som man kan vänta 1Sk·o la finnas, emeclan man aU.mänt aruto.g, att
de engel&ka konstruktörerna &k:,ulle övergå till det amerikanska systemet med Floos-bepansring. Så&om fo·to•gra.fi.erna visa har vis-serligen detta amerikanska bepansringtSsiHt i princip använLs genom att
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för- och a k tenskeppets .sidopansar borttagits. :.lien i motrsa t s t i Il <lp
anvcrikn.nska kon.st ruktionermt når bepan,sringen mitt på fartn>:e t
något över fartygssiclams halva höjcl. LiksoUl alla eHerkrigr:;kou .~truktioncr av 1unga fartyg ha även >> King Georgl" v,, och dess ~;·,;
t erf art_~·g .stark chiekbepansring.
Det horisontella skyddets m:·ck Pi
,,tacka ökning i förhållande till värklskrigskonstruktionerna är P H
följd av artille riets starkt ökaclro räckvidd (vä,sentligt stöne elov a
tion) och projektilen,s dänned sammanh>inganclie brantare inl'aHsvin kel. ~::untidigt säkra pansaccläcken vibla delar mot bomhträff a r.

38,1 cm.-kanouerna avvkades likaledes, emeclan de n::a 3.S,ö cm.kanon·erna, enligt engelska uppgifter, trots lägre projek\·ikt ~k ola
uppvisa tillräckliga resultat hetr. genomsLag-.skralten.
El clkra[,ten
lär på grund . av 33,6 cm.-pjä.sen.s snabbare ,salvtakt icke Ya ra mindre
än 38,1 cm.-kanonens. Trots c1e!ta måste man peka p<1 clet Jörhållanclet, att den grövre kalibern unde r föruts.ättning ''" samma mynnin.gsha.stigltet i vt!rje fall har ,stö ne genomslagskraft och ,·erl..:an
vid n1 ålet.

De nya .slagskeppenrs fart har officiellt angivits till 30 kno]i .
Därmed Jöljer nu även .den rstör.sta sjömakten elen stegring av slag ·
s ke'lJpon.s hrt, som inleddes med de franska och italienrsrka nyb,l·g g,e no. Den alhn änE2. ökningen a v slagfartygenrs J'::at i eft.er- W a,,_
hington-perioden har därmed blivit ett fakt um.
Lik.som redan var fallet vid cl8 nya engelStka kry.s,surkonstruk tionerna liggcc även på sla.gskeppsnyby;5gena utryrn1~ 1ena för mask iJ1E'r!12. mellan en främre ·o ch en bakre grupp av eldir um. Denna an orclning av ångpa nnorna medför en större säkerhet vid strid, cl'å i
sådant fall icke hela ång1Jannesystemet kan förstöras g,e nom e o
ol,vckllg träff och fartyget clärmecl göras manövorodru gligt. Fartygen av "King George V»-klassen ha smnmanlagt sex ång]J annor nv
amir2J itetet.3 t y p - men t. o. m . med blott en ångpann egrup p om
tre pannor skola de alltjämt b eh ålla en fart av 25~216 knop .. UplJcleln i ngen av eldrummen me dför dock, att två sko rrstenar ei,-fordras.
D ess a taga i anspråk mera utry n1m e, större v1kt för be,p an.s ringe n
och göra större luftmots;tånd än en enrda, nå got s törre· skorrSten.
I\{aski nRnläggningen består av f yra t urbine r om 1!30,0,0() hkr.
Förrän .c],et brittiska amiralitetet vaU kaliber för det svåm ar ·
tille riet och bes tämt cl:ettas upps tällning, har diet gj•ort ingående
jämförande unders ökni ngar betr. de kalibrar, ~''om varit fö remål f ör
dis ku,srsion. Man hacl!e ·a·tt välj a mellan 40,6 cm.-, 38,1 cm .- och 35,6
cm . k a non er. M a riningenjörerna ans å go en bestryckning med åtta
e'ller nio 40;6 cm .-p jäser vid ett to nnage på 35,000 t on för ogenomföDba r, f örutsaft att kravet på gott skyclld och hög fart bibehölls.
Uppställancliet av 40,'6 cm.-pjäGe r hade möjliggjorts blot t med u ppoffranclie av vild, som var beräknacli för pansar.skycllcv eller maskinanläggning. Det b et ydde emellertid, att antingen pancSaret bleve
svagare eller några knops fart offrades. Am erikanarna lära ha
valt den senai'e vägen vid ,sina nybyggen för att kunna ge s.i na slagskepp 9 st. 40,'6' cm.·pjä,ser. Dessa ,s ke pp på 35,000 tons deplaeemen t
sko la göra 27 kn o•p. Dessutom är s1clop ans aret vid S.3Jmm a maximaltjocklecl av väsentligt mindre höjd än på de engelrska sla1gskepp.en.

På hrtygen <W »King George \',-ldars,sen uppi rä clor för första
gången kva d ruppoltorn et i rlcn brittiska flottan. D et hade elittills
avvi,:mts av dc engelska maric1expederna uneler i1änvisning till faran
av en ,oi\.cl::m anhopning av cle grova pjäserna (too many eggs in a
bgsket). Som man kunde vänta, vände sig artilleristerna ska rpt mot
elen val·cla U)lll:,tällningen i tvii k\·aclruppeltom och ett clubheltom.
De f orclrracl•e .såsom artil]eris,t iskt bii.sta lö,o:n in1g tC'Im dubbPltorn me el
213,r6 cm.-p:iii3er i rsamma upJ1Ställning som på vär\cl,skrig~SSiag,skeppen
av >>Iron-Duke>>-kla.s.sen eller också tre trippeltorn merl 88,1 cm.-pjäser. Deras invändningar blevo dock utan resultaT.
I'å >>King George v,, och deGs systerfartyg har man övergett
den lll,Yl'ket omatridcla uppställningen av hela det; svå ra artilleriet
för om bryggkon,struktionerna, vilken upp.stäJ,lrning för fön:>ta gången
förverkliga.dOG på .slagskeppen av >>Nel8om>-klas.son och övertog·s av
det fr anska kons.truktörerna för de nya s.Jag,skeppen av >>~Dunrkerque"
·O·ch "Riche'liem>-klatirsen.
I'å backen upp.ställc181S ett kvaclrruppeLtorn och över detta ett
cluhbe! torn, .det andra kvack upp elrtorn et står arkterut. Kva~ c~ruppe·l
torr.et är en .s,k ap.else av franska vapeningenj örer o ch skulle införas
på clre vid värld.skriget3 utbro t t un.d:er byggnad va r a nde sla.gs1keppe n
av >>Normgnclie>>-klaiSSe,n.
D å dessa slagfa rtyg icke hu;mo f ullhorcua,s unde r kriget och e ft er värkl12,kriget föllo nff er för neclru.stnimgr:>be.::tämmel;serna i '\Vase
bing-toa-fördraget, visade ,sig detta nya kanontorn fönst 2r5 år efter
aH det plan.e rats fö r första gången på ett örlogsfartyg, på slagrskeppet >>D unkerque>>. I den franska tornkon:>truktionen äro artiJl,eripjä<e rn a placerade två och två i duhbellavettage. En skrJj,evägg av
pa m~m·, s om befinner sig mellan de båda gruppernas pjäse r, delar
tornutrymmet och skall begränsra träffverkan till clieru ena to rnh älf
ten. >> King George V:rS " kv a clirupp eltorn uppvisa väsentliga f örbättringa r i fö rh ålla nde till clren fransJ.;:a t:vpen. Tornen är·o utomo rclentligt
rymliga. Kanonerna äro placera•de enk eUa vettage, allts·å rörliga oberoende a v va r andra. Genom tl'e paooraiw,ägga r är k anonto r net på längelre n rlelat i fyra rum med en pjäs i varje. Träffverkan blir alltså
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väsentligt förmin,skrr,L] jämfört med den Eran.o,ka tornkon.stru ],
tionen. Skrovet, var.;; styrka .starkt försvagas av de ,stora torn:kons truktionerna, .s.k all genom utomordentligt starka speciell a för.s-tärkning8.r ha gjorts ::olå kraftigt, att det .skalL vara möjJ.igt att. avlo_,,,a
.salvor från f:vra kanoner samtidigt. För det m ede lsvåra artill eriPi
och lv-arti11eri et har en enhe·ts kanon valts. Dessa pjäser, som Itu
en kaJiber p å l8,2 cm. (5,2 tum), äro en nykoniStruktion.
, King George v, har l6· st. l3,~ cm.-pjä.scr, .som äro upp's'hi'ild :,
i fy ra clubbeltorn om styrbord och babord . Kanontornen äro sann oLikt genom en pan.sracl vägg delade i två skil·cla rum , fotogndi eru· ;
visa nämligen ett o v anlig~ s·tort avståncL mellan kan-onerna. D,,,
lätta lv-artilleriet be,står av l6 .st. J cm. automatkanoner i två lavettage av kä1JLl konst ruktion. Dc äro uppetälJda brec1vicu den förli ga
.skor.stenen. Dessutom kan .man på de ltittill,s publicera.d•e bil.dern n
kl a r t m.skilja tyr a flerpipiga ] v-kulsprutor a v nytt si ag.
.För svaning.sländamål finnas ombord J flygplan av typen >>ISU]J C'I'marine ;:i e9.g ulh (Pdllfibier) , .30111 ciro uppställda i två hangarer. H an g:ll'Cl'I'.:l ligg::t bredvid den födiga s korstenen. En fast katapult gi'1 •·
tvärs över c1 äck melb.n de åda s kor.st•3,Jarna, oel1 för ombonl.tag·ui n .·~·
gv fl~-gpla:::ten samt in- och utsät-t ning av båtanu finnas tvt1 kran ar
bred vid• uktra skorstenen.
Kommandoplat;;erna äro samlade i en kra;ftig, ga.~.s äk8r bryg gkon,struktion, SO•!Il kröne.s av ett centralsikte för det svåra artilleriei
och två !'ör lv-artilleriet. I~v·eldlecl•ningen är stabi liserad.
På elen uktra bryggan står ett reservcentralsikte fö.r det .svi:tr a
artilleriet och ytterligare två för lv-a!·tiUeriet. Str·å lka.sta re Iinna,q
på brygg-rc11 på en s ärs kild .strålka8ta rb rygg a akter om f örliga sko rstenen o ch vid ,styrbords- och habm·dssidorna av aktra s·lml1S<tenen.
De ny a brittisk?, slags ke ppen vi.sn de enkla, klara, n ästan primitiva linj-e r , s om sed·an ga,mmalt gett .cLe engel.ska örJ.ogtsfartygen sin
~är,s.kild'a pl'ägel.
Härtill bidmga vä.sen·t l igt cl.e lätta, lodvätta tripodmnsterna, ct·e höga, släta skamtenarna och den bestickande en.k~a
lösningen av det medelsvåra artiHeriet.s och lv-artilleriet'> upps.t ällning,~·problem genom v:1lct av en enlh etskanon.
(Die Kriegsmarine, juni 1'9Jl.)

Tonnagebehovet vid trupptransporter.
Vicl transpnrt av .större truvpförban.cl på längre sträcker (mer
än lO dagar) ,;:]dljer man på engeLskt håll på tre olika fartyg,sklas:s·e r:

L Pens-analfartyg fö.r manskap med utrustning jämte en beo-ränsa.cJ del av fordon.sutrus•tningen. :JJ:eclelstorlek 8;0001 bruttoregis;erton, m edelfart l2-lJ knop.
2. HätS.ttransportfartyg.
.i\Iede lstorlek
medelfart
ton~
10-l2, knop .
3. Fartyg för stridsvagnar, artilleri, bilar, ammunition och an .
nan materiel. Ueclelstorlek ö,000-7,50·0 ton, medelfart 8-lG knop .
Fartygsbehovet för en infanterielivision fllll l9,000' man, inklusive hästar, vapen, fordon, ammunition och annan utru.stning uppgives från el'..g elska håll ~åluncla:
a) Jör !truppen, hii.s tarna, an.spann.sJorclon oc;h en clel av förriklen . . ,:20 fartyg på :1:60,000 ton
b) bilar, vapen och tung materiel.. 1l
,,
»
·68,0.00 »

--------------------------::lumma 31 rartyg på 2:218,000 ton .

Detta motsvarar ett behov av l:2 bruttoregisterton per man.
Vid användning av pass-agerarefartyg för per.sonaltran.s'])orter
blir tonnagebehovet per man väsentligt mincl·re och uppgår vid längre
tran,srpo.rte r till c:a 5 ton, vicl tran.sporter på upptill 4.S tit111mar till
cdnast 3,5 ton.
Vikten 2.v erf.orcledig förbrukningsutrustning uppskattas pe r
man och månad• til1l 0,5 ton. Häri är inräknat pro·viant och fodermedel, ammunitio-n och diverse annan utrus tning, clär,emot ej tung
mate riel.

TrupptranSllOrter på örlogsfartyg·. För korta trans·port·er (2..-.:3
dagar) be r äknas på engelskt håll örlog.sfartygens kapacitet .s.ålu m]a:
sla~gkry.ssare

(med egna flygplan} .. _.
800 man
:(utan ,,
"
) . . . . 1.2·D-O >>
Hangarfartyg med flygplan . . .... .. .. .. . . . . . _. .. .
600 "
Tun g kryssare (County-klassen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600, »
'Lätt kry.s.sare (Southarnpton-kla.s:sen) . . . . . . . . . . . . . .
350 "
»
"
.( Leander-khs.s.en) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.2-50 >>
"
"
'(C- och D-khssecna) . .. _..........
l.SO »
Ja·gare
... ........ . ........ .. .................
80 »
Mindre fartyg (e.s•kortfartyg, min.sv·epare) . . . . . . 60--l,50' "
Slagskepp och
"

»

"

De an-förda .siffrorna äro bla.tt att anse som ungefädiga och
röna inflytande av bl. a. klimatför hållandena.
För korta transpo.rter kunna siffrorna väsenHigen höjas. Så
kan t. ex. en jagare. för en trans.p ort på ·6 tLmmar taga ombord 62()
för landdigning utrustade soklater, vilka i utrymmen uneler däck
äro ~.kyddade för väder och vind, medan uneler gynnsamma väderleksförhållanclen upp till l,OO{} m an kan tagas ombord .

-436För m::tterieltrunsporter {handvapen, .strids,vagnar, bilar) låt,1
sig· örlog.ofnrtygcn ej anv~indns utan min 1m.ing av stridsberedskapP 1.
(Marine Ruml.schau, juni Hl-11.)

J agares artilleri bestyckning.
l.ik.son1 det föna kriget vi.:::tr det pågående betydeleen av jagarnas artilleribest.rckning. Uneler förra kriget prövade tyskar na rn
1-3 cm.- oc:h italienarna en 15,~ cm .•kanon på sina ja;gare, m en pro:icktiler om '1,5,3 kg. Yoro alltför tunga för att tillfredsställande
kunna han te ras på ett s·å rörligt fartyg s om en j ag are.
Det brittiska amiralitetet använ.cler numera 12 cm.-kanonPn,
som avfyrar en pr•ojektil om c :a 2'.?.,5 kg. , och fas tän läng.den icke
Italit·meddel~Js .oHiciellt, e.ntages den vanligen vara 4-5 kaliber.
narna använda en ,50' kalibers 12 cm.-kan.on med en obetydiligt lli ttare pr.oj ektil. Amerika n a rna ha en s peciell 38,kalibers 12,7 l'Jr· .kanon, ett mycket väl avvägt, lätthanterligt vapen men projektil ... n
är icke tyngTe än de brittiska 1'~ om.-kanonerna.s.
Ty.s.karn.a använda ocks:J. en 1~ ,7 cm.,Jmn.on men ha hållit dc.ss
detaljer hemliga. Det vill .syna.s, s om om projektilen är ty11gre ;in
den amerikan.sJm och kanonens l äng.d, att däm a av fotografier, åtmin.stone 45 kaliber. Fransmännen allVända gärna en 401 kaJ.ibers 13
cm.-kanon, som avfyrar en projektil vägan.cle icke mindre än 31,5
kg., o·c h för sina torpedkrys.sare en 5{} kalibers 13,8 cm.-kan'()n m ed
en 4{1 kg. projektil, men de senar es större deplacement .ställa de m
i en helt annan klas.s.
0N av aL Chronide den :LS april :1:9,41.)

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.
Storbritannien.
Kanada skall fö r första gången i sin hi.storia börja bygga j agare. Kri gsmate rieJ,mini.s•tern I-Iowe me.ddela,cle .21 juni, att man
håller på att sträcka kölen till två jrrgare av Trib a lklassen i Halifax.
(Reuter den 21 juni 19<11.)
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Förenta Staterna.
.Jl a rinmini.,-te r Knox Jörklaralle den

~1

maj, att liltnin ea haJle r

}å att cln'fta .lörslag om ett s lags s må, ]Jrovis oriska >> hangadartyg ,,
!om äro aYFedda att skyelda de amerikan.ska las-tfartygen i öppen sjö.
Knox mec\l<cladc \·idare. att ' Je t 8. 1 1 \Crik~n.s ka Jllarinilygel den 1 maj
be, t o d a v 3,-J 73 fly g p l an, a v vi lk a 1..30-b byggts iörra ä no> t. Han t·i il -

Jade aF flygplansleve ran.scrua på.skyndat!S. !J<9·6 fJygvlan ha levere rats sedan elen 1 januari i år, jämfört med 79 und<e l· s am.ma pe riod
fö rr ::t året. Ungefär hälften ::t\· de ma ~ kiner . .som und e r 19-W leveremdes till c\1en ::tmcrikansk~ fl ottan, ÖYensändc.s till :::Jtorbritannieu,
och sam.u1a proportion bibe!J å Ec.~ i .:;to rt .sett J'oetfarand.c.
(Reuter den ~.'2 m ~j Hl.Jl.)

l'resic\ent Roo.:;evelt har .sign erat dek ret et om byggande a.v :j,q
hjälpfart.\·g för l'lotbn tiJ,] ett .s ammanhgt tonnage av 550,00.0 ton.
K o."tnad,e n bed.kna.s till 350 miljoner dollar.
(Ren te r den 27 .m aj 19-Ji.)

Il itl'äcl a I' de JJLtrinmini.steru Da n.\ sj ö.sa tte ·d en 6 j u n i tlen första
minutlä,ggare, .:oom byggts i'ör den nya amerikanska tvåoceanf1ottan.
Det nya fa rtyget, .sorn fick namnet Terror, mäter G,OOO ton.
.SlP.gskeppet :::Jouth Dako·t a på .33,0()0 ton sjösattes den 7 juni i
närvarc• av marinuci lli.<;ter 1\:nox, som omedelbart därefte r närvor vid
s tap elsättningen av en ny kryssa r e på 10,0,00 t·o n, .som iSkall få. namnet Santa FF>.
(Reuter den 7 juni 1941.)
Tio n y a .snabbg ående handelsfartyg på .sa;mmanlagt 80·,000 ton
fullbor,d'a·cle,s vid de ame ri kanska varven under maj m å na'Cl, cliå pro-dukti·o nen nådde sin högsia punkt s·edau förra kriget. I en i Journal -of Commerce iltergiven rapport från byrån för den amerikan.ska
haudelss·jöfarten meddela.:;, att ytterligare tolv farty.g s<jösatts och
inom kort. äro färdiga.
!(R e uter den 12 juni 1'9.J1.)

Två nyP, jagP.re

Forre.st och Fitch -

s jö,s attes< i Bos ton den

U juni. D e ha byggt.:; på mind re än ett å r .
(Reuter elen l-! jJJni l911.)

1 idsleri/t i Sjöväsendet.
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hlr. rin depr.rtementet har hos kongre " en begärt ett tilliiggl' an.sl>:g p~'\. 38-5 miljoner dollar för att utöka flottb:;·ggnad.sprogrammet.
1·60 miljoner cl·ollar av detta belopp akul-Je am·ända,, för a tt u t vidga
f].ottac.s base r.

8 milj. dollars komma att ställa till föt'fogancl.e til l P u nivi<li-t
ni!l,g av örlogsvarvet i Broo-k lyn. Av des.~a pengar gå 5 milj. cl~ll:n,,
iill kons truktionen a,- nya dockor för k ry.s:sare.
:i\fya Dagli gt Allehanda elen H juni Hl-11.)

(Reuter elen 7 juli 19-11.)
Representanthuset antog den 25 juni en lag .som tillåter reQ;P
rlngen att anslå 8\.)14 miljoner doll ar för att föt\Se krigsElottan me•!
2,21316 nya fl~· g-plan ocl1 19 n~·a hjiilple.rL;yg .s amt utöka marinens anEigg nin-gar till Landis.
(Reuter den 2·6 juni 19J1.)

Secla!l börj an av :Hl-kO har Llen ame:·ikamsk:1 marmen be.s t ällt
.:2,831 fartyg för en kostnad av 7,23J miljone r dollar. Av dessa fart yg ha hittilLs 775 färdigställts , nämligen 337 krigs fa r tyg i för.st·'
linjen på sgrnmanl.agt 1 1 / , miljon ton, 16± hj älpfartyg, 1.{)15 .mi n{ ar
tyg, lH pat ~·ullfar tyg och 35 gndra fartyg,
(Reute r elen 26 juni 1(141.)

De ny-byggnader s-om nu äro i gång på marinva<rven äro ö-verväla igan cl<e. De -o mfatta fjorton .s lags kepp, tjugofyra u-b åta r, fyrtiofyra jagare, tre minsvepare, fyra m-o derfartyg för u-båtar och
.sex för flygbåtar och en minutlägga re. Byg,gandet av kri·g sfart yg
på privata varv omfattar tre sl'ags ~epp, to lv hangarfartyg, etthundrafemtiotvå jagare, fjorton tunga krylll&are, femtiotr•e lätta kryssare, femtioen u-båtar och talrilca an.clira fartyg.
Beträffande alla kategorier har arbetet fortskrielit snahbare än
beräkna t; men i a-ll synnerhet gäller detta ormändranld,et aN pa.s.sagerarefartyg, trupptransportfartyg -o ch l-astfartyg till e1siko·rthangarfar
tyg för tolv till femton flygplan. Mo-cl!erll!a lastfartyg omby.g.gas till
rninia:ty rh angal'lfartyg på nittio dagar. En .skepp.sbyggnaclsfirma h ar
p mktiskt ta•get ful1bor.clat slagskeppet >: Indiana>> på 35,000 t on och
han garfartyg-e t »Hornet» och hålle r på att bygga ytterligare sex
hangarfartyg, f;rra kryssare o h fem s nabba las-tfarty.g, va-rj ämte
den u tför ·o mfattan•de reparationer på både engelska och amerikanska fartyg . Dess försvars k-o ntrakt upp.g år till 407 milj-oner do l lar.
En öv-e1•sikt av alla skeppqva even i }andet visar, att kontrakt nu
slutits för marina arbeten på inalles 3,32;5 milj. d-ollar pltffl 620 mii j.
do ll ar för handels fart yg.
(World Te1eg raph d:en :2,6 juni Hl41.)

I nför s enatens under.sökningsutskott rörande försvarsd'råg-or förklarade che,fen för fr.rtygsbyrå11 ino ut mC~riruministeriet, amiral Robinson, att Förenta Statema å r 19-JJ3 .skola tillverka 100 jagare per år.
b inson yttmcle vidare att fartygsbyggnaclsp mgrrumrrnet utvecklas
Ro<
»mycket .<nabbare än de s törlita optimisterna inom .marinuninist eriet
räknade med. »
(Reuter elen 10 juli :1:9-+1.)
Blv.ml de an.slag på 3,323 m il joner dollar, som pres id enten elen
11 juli äskade för krig.sf1ottaa.s och sjöfartsk oumni.~ionene räkning
befinner sig ett belopp på 1,625 .miLjoner dollar fö-r hy.g ga•lllcle a-v MEi
fart yg - för en kostnad av 1,246· milj-oner cl:ollar - s•amt för rekvi"''iti-on, reparation och in,k öp av redan existerande far ty.g, Samtliga
fart yrg i prGgramm et IS<ko.la vara fä rdiga före .slutet av år jJ\}43. Det
sammanlagcia tonna,g et kommer att upp gå till 5,5 mil'j-on.er t on. L -ägger m an härtill de fart;yg s om redan b eställts av St-orbritannien .-]irekt hos -de privata varven i :Förenta staterna äro leveranser på sammanlagt nära H mi ljoner ton hancl1els farty g pl ane rade. före ut•g•å nge n
av år 1:9J3.
(Reuter den 11 juli 19141.)<

Japan.
. Tre japanska slagsk epp om J·O;OOO ton vaN~era löpte a'V stapeltJ
fJol oeh ;ytte rliga re två äro uneler byggnad enl1gt uppgift i J ane's
FJ g~1tin.g Ship . Dessuto m har .sjösatts t re fickslag.skepp på 12,000
-1G,000' ton -och ett fjärde är un der byggn.a·cl. Enligt Jan e's äro
lags·k eppen.s namn Nissin och Takamatu, ett har änn>u ej fått namn.
De tre fiek.slagsi<epp, som sjö.satt bära namnen Kadekuru Kasino
'
och Hachijo.
.

1

(lProceeclings, maj 1'941.)
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Frank rike.

Hollan d.
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Litteratur.
Skrift.cr utgin1a ay Sjöhistorislm Samfundet, Il. 1Jp.ps·ala HI+J, Almqvist och WilffiPli,
fil sidor, pris 3 kronor.
Sjöhistoriska ,Samfundet, som stiftades våren 1:939, kan känn a
sig ti!Lfred.sst?.Ht med det nu utkomna nr II i sin skriftserie. Inne
hållet är både mån,gsidigt och s•ynnerligen värcueJullrt.
Som första uppsats återgive;;; texten till clet strålan cl.e föredra g
Sjöl'artens roll i , -ärldshistorien, som i tSto-ckholm den 1:9 f•e br. 1-9-1.1
hålls inJör .Samfundet av den kände Finlandssven.ske histo-r ikern,
doktor Eirik Hornborg. En bredare lagd framställning av ä;mn et
är svår att finna. Den bör läsas av varje sjöofficer och sjö,ka,dett.
Doktor H-ornborg-s slutord bör läggas på minnet: >>Utan s jöfa rt ingen
högri~ kultur; u tam s jöfart ingen vär'ltclshistoria. Så ka'D ma,n i stö rsta möjli1ga korthet antyda s jöfartens roll i historien» .
Nr .2 av cl:e Vflrdefulla uppsat.sernta återg.e r ett inleclining.sföredrag till diskussion vid ·e n av Samfundte t i nov. 1940 i Stockholm
anor·dnad k lubbafton ay am anuen.sen vid Vitterhets-, Histo•rile-tAntikvitet.sakacl!ernien, fil. lic. Åke Stille över ämnet Några synpunkter
på den svenska Juigsmaktens historia med särskild hänsyn till sjöYa)mets roll. Förf. anför, att ämnet icke blivit föremål för ml,gon
sammanhängande o ch uttömmande framställning. Han framhålLer,
att en såd1an i praktiken ännu är ogör'lig på fors kningens nuv arande ståndp unkt och att cl!e försö k, s om gjort.s att lösa dylika uppgiHer inom e-tt visst begränsai tidsavsnitt, t. ex. J e an Häggmans
avhandling, ursprunglicgen a•vsecld att omfatta Frihetstiden, och AlJan J anssons för tiden 180i9-:L855, nog måste sägas ha visat omöjlighe-ten av en sådan uppgift. Aunanuensen Stille behaneNar bl. a. cl'en
svenska krigsmaktens• fredsg r uppering och krigsbered kap från Carl
XI till mitten på 1800!-ta·J.et. Av s·törsta intresse är hams påvisand e
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av att Llen yttre försvarslinjen, som bE's•tod a\· garni onerna i de tre
t ranstbaltiska besittningarna, icke efter freden efter Carl XII:.o död
ersattes med en fö rhöj d krigsbereds kap ho - fl -o ttan, som då måste
fyUa gape.t; mellan Finlan cl, Pommern och Skåne. Denna del av
framställnin~en erbjuder ett v.ärde·full t studium för oHicerare på
högskolestachet.
Mer tekniskt betonad är elen trec1je upps•a•tsen, den ur \'etenskaplig synp unkt måhäncla värcl'erfullaste. författa-c1 av Dr Tng. F•·iedrich Neumeyer, som sed.an några år vistas i Sverige, och behandlar
ämnet Den h ydrodynami ~ka modellproYningen från l\fariotte till
Uppsatsen skisserar mo.cl'eLl.försökens histvria från EdCbaiHnan.
mond MariottE's fram til'l ami ral Fre•clrik aJ Chapmans dagar i andra
hälften a v 1700-talet. D en red1ogör för många värl.dsberömcla fv.sibl.. a . C·i·uiken9 insatse r på detta experimentella f.ol\slmino-.so.mråcle
'
ö
.sto.ffer Polhems och den svenst:a skeppsbyggaresläkten s Shelcll()ns bidrag. Efter en redogör.else för utvecklingen utoml,aUJclis sårskilt i
Frankrike, behandlar förf. ingående Chapmans försök 'verksamhet
och omnämn er. dennes försökstank på .Skärva går.d. Föd. uttalar,
a•tt Chapman,s msa•tser på området ej bero på hans resnitat utan på
hans arbetsmetoder, och hans o.mf ångsrika levnadsverk öv-erallt vittnar om ett lidelsefullt begär att lämna det oklara o.svstematiska arb_et.ssätt inom skeppsbyggeriet, SiQm i mycket kva:·Lev;"de fnån m edeltJ.den.. Det fa•n n.s h-os Chapman en nm·cle rn vete ns kaplig arb etsmeto·cL, Vl'~ke n fattas hos föregångarna inom den exper~mentell a hydrocl~'nam:lken. Uppsatsen bör va ra av stort vär clie för den av sitt y rkes
lnstons ka utveckling intres.s•emcLe skepp.sbyggaren.
Av intresse för redarekretsar -bö·r skriftene fjä 1•clie oeh sreta uppsats vara. Den är författrud av förste sek reteraren i infOl1llatti-onsst.vrelsen, fil. lic. Per G. Andren -och be handlar Svenska Rederiaktieholaget, ett »försök till den svenska sjöfartens upphjälpande» år 1864.
Efter att ha skildrat anatr ängningarna att starta detta f•öretag .som
doc~ på gru:l·cl av bristande intresse och försämrade kon.jun~turer
a_],dng kom tlll stånd, anfö r förJ. ett samtida uttalande ur Nya Dagllgt Allehanella om den ticliens svenska r·ederin äring. Felet med den
clJ · .. ·
sven~] ·-'-a re . ennanngen vore dels att elen .saknade k apital dels att de
l eda~de afiärsm än, vilka idkade s jöfart s om binäring' ofta icke ägde
,,
'..
hJ.l"a kl
. '. c, 1g ~~ annecuom -om s jömausyrket. Härigenom hrude anpass·~Jngen efter anclracl:e tidsförhå llanden b1ivit fördröj.cl! o ch die möjlio·J~eettr, . som den starkt ö.kad•e trävaruexporten e1•bjuclit, försuttit:.
e ha tb i·cl'rag1't t 1'l.l e n va"!b e h"ov 1·rg upp.~lmll
tlll tankta ..bol a()'et
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