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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 organisationen i :xlltför många 
stycken provisoriets karaktär. Försvarsministern yttrar till 
statsprotokollet, att den organisation av vårt försvarsväsende, 
s,o:m vi i dag ha, ingalunda kan betraktas såsom slutgiltig. 
Och statsrådet anför vidare, att den föreslagna utredningen 
»torde inte 1bö:ra syfta tiH att framlägga förslag till en i egent
lig m ening ny förs!Varsorganisation, utan bör den snm:a;re 
hava till huvudsyfte att komma fram till en plan att I!igga tilL 
grund för det fortsatta org,anisationsarbetet inom försvarsvä
sendet 'lmder en vis~s tidrymd. Ja·g har nämligen vid övervä
gande av dessa spö.rsmålmål konunit till den bestämda upp
fattningen, att ett fastställande föT framtiden av en viss be
stämd »försvarsordning,» knappast låter si.g göra och i varje 
fall under de förhållanden, s•om kunna förväntas fö religga un
der de närmaste åren, icke vore lämpligt. Den tidrymd, för 
vilken en dylik plan närmast skull'e gälla, synes mig böTa sät
tas till f em. år; den utbyggnad av vissa vapengrenar som när
mast kommer ifråga torde nämligen väll låta .sig .inpassa i en 
sådan tidrymd medan å andra sidan en längre t id än denna 
knappast kan med någon grad av säkerhet överblickas ». 

T idslo-i j'! i S)öt·äsen rlPt. 26 



- 374-

Till detta ultalande m å ·här knytas några rel'lektionc r 
De senaste år ti ondenas upprepade utredningar om flottans far 
tygsbestånd ha i allmänhet l<Onstaterat, alt fl o ttans ersätt
ningsbyggnader måste ses på tämligen lång sikt. Större ör
logshutyg färdigställas - från del ri tningsarbe tet börjas -
knappast på kortare tid än fem år. iDe el<Onomiska förutsätl
nin garna ha vid tidigare utredningar a ldrig m edgivit försb g 
till hyggande av samtliga erforderliga större örlogsfartyg in
om loppet av fem å r. Enär sådana örlogsfartyg likväl i gioil 
lande ril<sdagsheslut förutsättas även i fortsättningen ulgör~ 1 
flottans ryggrad, bleve en femårsplan fö r flottans del högs t 
otill fredsställande . Det är oundgängligen nörlvioindigl, all hu 
v udlinjerna för flottans fartygspolitik i princip uppdras fö r 
minst tre lemårsperioder framåt. E nelas t med denna förut
sättnin g kan en sund byggnadspolitik tillämpas. 

Det är nöchändigt a tt se frågan om ersät tand e av de i kust
flottan ingående pansarskeppen på längre sikt än fem år. Det 
n uvarande kravet på byggande av lätta fartyg och den förs ta 
fem årsp.lanen s belasti1ing med kostnaderna för de hes lutade 
kryssarna k onuner m ed största sannolikhet alt omöjliggöra 
dessa pansarskepps full ständiga ersä ttand e under för sta p erio
den. Denna fråga är Iikväl den mest brännande inom m.arinen. 
Flottans omfattande uppgifter i tider som de nuvarande äro 
tillräckligt omvittnade. statsrådets uttalande om »den utbygg
nad av vissa ,vapeng'renar som när.mast <konuner ifråga» förut
sättes därför under alla omständigheter gälla J' lottans tidigare 
J1årt beskurna bestånd. Ersättningen för de gamla :pansarskep
pen mås te inrymmas i pl anen, om icke »·utbyggnad en » skall 
förvandlas i en ytterligare nedskärning. Häray följ er a lt pl a
nen vad flottans artillerifartyg beträffar icke k an inskränka s 
till fem år , även om riksdagen vid en kommande prövning 
knappast .kan väntas fatta 'besl•ut om mer än fem år i taget. 
Härvid förutsättes dock att 'beslutet om fartygstypernas när
mnre utformande lägges i händerna på Kungl. Maj :t. Det ä r 
icke vare sig nödvän digt eller förenligt m ed nutid a uppfatl-

... 
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ning att dylil<a :IeLaljer lämnas till di skussion utanför sak
Jwnni ga k re tsar. 

F ordr:m p å »längre sikt» för flottans del understrykes 
även aY svårigheterna - för alt icke säga omöjligheten -
ifråga om elen av statsrådet framhålilna »elasticiteten». I 
statsrådsprotokollet hete r del: »Yicl utredningens bedrivande 
synes särsl<ilcl uppmärl<samhet böra ägnas ål angelägenlieten 
av att söl<a förläna vår försYarsorganisation en s~tdan elast i
citet, a l l förändring a r i densamma, som i fram liclen kunna 
komma al l påkallas, skola låta sig genomföras utan ailllför 
stora olägenheter. I sKHlant syft e lorde höra undersökas möj
lig,heterna alt låta en del aY den för ständig tjänstgöring av
sedda militära personalen \'ara anställd på e tt mindr e bundet 
sä tt än som följer av del nunuancle fullmaklssystemel ». 

Ifråga om flottan synes ett sådant .system icke vara till
lämp bart. ~Ialerielen är a!Jltfiir komplicerad för a~.t lä1m~~s 
i händerna på hahtidsanställda. Fordran på dess ratta skot
sel 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 örlogsljänst, har i flera 
fall lelt till menliga följder. Det norska systemet med 
»elastisk» tjänstgöring för stamofficer are h ar knappast visat 
sig vara ett, efterföljansvärt exemp eil. Den marina ledningen 
kan icke bära ansvaret för yar,e sig stridsberedskapen eller 
de aillt dyrbarar e fartygen, med mindre än att p ersonal:n l~:lt 
och hållet står till dess förfogande. FörhMlandena pa SJOU 
äro i detta avseende iC'ke jämförbara m ed dem på land. 

Det synes dessutom allt sannolikare, att fordrin gmna på 
·bered:Sikap en komma att bli jämförels evis stora under en 
framtida fredsperiod. De idyl:liska föThållandena från tiden 
före detta krig komma troligen icke tiHbaka . stä ndig patrull
tj änst av olika slag kan tänkas bli en fr edsupp.gift för flottan. 
Sj östridskrafternas hu n1dd el måste måhända å'läggas en viss 
permanent beredskap. I varje fall har örlogsflottan visat sig 
bättre än de övriga försvarsgrenarna kunna anpassas efter 
statsmakternas kraY p~t heredsl.-ap. En av anledningarna här-
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lill är den Fimförelsevis höga procenten av slambemanni ng. 

Det Yore i h ögsla grad beklagligt, om ~las li citeten skulle till

låtas göra intrång i flottans - och därmed i hela förSYars

maktens - möjligheter till omeclelhart ingripande vid kri gs

fara . En försvarsmakt bedömes nwnern icke endas t med h än

syn till antal man, stridsvagnar, fartyg, f'ly_qplan m. m. n tun 

även 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. 

Avgiven av led amoten i KöiliS , k aptenen vid f lot tan G. 8. Tlwm. 

Sedan föregående årsberättelse i förbindelseväsende före

drogs i n för KungL Örlogsmannasällskapet, har stormaktskri

get alltjämt rasat med oförminskad kraft. Kriget har på ett 

genomgripande sält påverkat förbindelseväsendet överhuvud

taget, såväl del civila internationella med sina även i rent bok

stavlig bemärkelse befintliga månglusenden trådar och förgrc· 

ningar över hela jordklortet, som bcträ~1fancle det mera exklu

siv t militärt betonade eller för varje enskilt land speciellt in

rik tade. Detta var ju också någo t. som så att säga låg i sa

kens natur. Förbindelserna folken emellan och hos dem in

bördes äro känsliga organ, som genast inregistrera tidens oro 

och som i viss mån är en barometer för tillståndet i världen. 

PoHtiska od1 ekonomiska konjunkturer avspegla sig snabbt 

uti förändringar i telefon- och telegramfrekvenserna. Å andra 

siclan kunna också i de vägar förbindelserna mången gång 

måste taga och i dc reservmedel, som måste tillgripas, skön jas 

människans så ofta omvittnade förmåga till anspassning efter 

nya förhållanden. 

Genom de nya maktkonstellationer som utkristalliserats 

- med vilken varaktighet skall här ej spörjas, än mindre sö

ka besvaras - hava nya vägar för meddelandens överbringan

de mellan olika länder måst sökas och även koncentration till 
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andra förbinde lsemedel åv~igabringas. Dc neutrala s taterna lun·a hän·idl ag ställts inför många och s,·flra problem, som mås te lösas (ör a l t icke en ohjälplig isolering skulle bliva följelen. Andra frågor, som uppkommit och med Liden falt en allt stön·c betydelse, gälla förbindelsernas övcnakandc och säkerställande! av garantier för atl ur statens synpunkt ingen obehörig trafik äger rum. Ett smidigt och anpass ligt handlag och framförallt påpasslighel har här varit nödvändigt. Förbindelsernas säkerställande mot sabotagehandlingar och garantier mol ett obehörigt utnyttjande av desamma därest, de ändock skulle komma i orälta händer, äro andra problem , som under det sist tilländalupna året fått en skrämm:mde aktualitet. Hii.rtill kanuner flyghotet med allt vad därtill hörer. Alll delta har medfört, alt cll intensivt ::u·bcle utförts inom förbindelseväsendet, även om på grund a ,· ämnets säregna och speciella karaklär mycket stora delar härav måste klädas i sekreless~ns slöjor. 
Vad det rent militära förbindelscvä!>cnclct beträffar h ar givetvis kriget på det intimaste inverkat även här. Krigsmaktens utbyggnad och försättande i för svarsberedskap, de krigsmässiga synpunktenlas överhand, de m ånga problem som. sammanhänga med luftförsvaret och det moderna krigets ansikte överhuvudtaget, hava nödvändiggjort sto-ra förändringar uti och förorsakat uppkomsten av en mångfald nya problem för det militära förbindelseväsendet Över de militära förbindelserna utom.lands, särskilt då beträlfande de krigrfömncle, har sekretessens slöja fallit djupare än någonsin. Visa av de skado-r som blevo en följd av 01betänksamhet vid förbindelsemedlens handhavande under förra världskriget iakttages nu på alla h åll den största försiktighet. Under världskriget låg radioverksan11heten ännu i många avseenden i sin linda och krypto,tjänsten hade ännu ej nått n ågon verklig utveckling. På båda siclo-r hade man ej klart för sig alla de faror , som man utsatte sig för i och med att radion tillgreps som förbindelsemedel, andra missgrepp att förtiga. Förbindelsekulturen steg emellertid allt ef ter som 
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. . , . enom teknikens snabba utveckling t~nder ]·ampen fortsatte . G ' rum av felen och nussla-
... . ft . 1918 och o·enom StUC l • fr edsårc.n c er .. o c ·f.· a öra sia fra n en upprcp-

.. Jcl·krio·et soktc m.ul Il::. ::. .. 
«en under var s ::. . . p·· . . · o ]Je<~ås emeller tid aven 
" . 1 o a orclcs. .. on 1ss ::.• .· 
ning av vad smn ca o.l ··t . o o· o·ffenlli"het komm.er alt gi-·oln ya en oan::. . ::. 1 
nu misslag - vm ' 0 

dc båda krigföran( c o· förcfa1lcr det, som om . .· 1'1··. 

yas - nl.cn non .. .d. . . felste" och vicltngit 'JOI-
t ... l·t lara av tl lgmc o d 

]ä" ren nogsam so'- . r·· . by«oa ett upprepan e 
::. • o ll . a]· l och nlemng all ore o::. 

siktrghetsma l ' -... 
c 

härav. 
l t . ·~t er·at på förbindelsemedlens l 1 ·1·en sl·n ~ J n t u L ' 

On1 ocksa c ~m"' · ' , l vä<~ar som här-
• ~o l möj.lin·heter, nlcloc.er oc 1 o" . 

utny ttjande, J;a c e 0 
o d· ··d·ln krincl med sma 

·n .. · så har a an ra st L ::. 

vidlag kunnat Il gr.Jpas, . ' . . f .. rbindelsetekniken och tryckt 
allt stark a re krav JIWerkat pa o . 
S·11, prägel därpå. 

tt 1 l ar,cllas vårt 
' ~ . t.ll en bör ]·an a JCl. ' , . 

d t f .. l. lde kmnmer J . . .. t. 
l e o J:ll d tl c1et och de rubbningar h ar u Hl-

f .. ·1 • lPtscr me u an 
1·t· 1 

lands · or JlllC · · . . .. . • k;· da ulrikcspo t IS ~il 
. . d ·iklJ'' fo lJd åV an n an , sonl hhvtt en oun ' ::. o . b .·· . vissa speciella ra-

D;· . ft . skola na"ot eraras .. 
förhåll anden. cllC Cl l t::>t . ··torium och de anstrang-

.. · . . · 1on1 svens '- er 11 dioinskrankmn gar n ' . . 
1 .. nin" av den sedan 

"lk l tli nen resulterat l en os ::. ·n 
ningar, v1 · a 5 u 0 

ar·ninc•·snl.edclclanden ll 
, t . le fr&ctan onl. v ::. 

länge om.clebat ewc · '-n 
svenska handelsfa~~ty~ . .. d t speciellt med hänsyn till Det militära fol'bmdelsevasen e , ·k mhet och vissa slag 

•• o 1 1 telectrafverkets v er sa nl.arina forha lan c en, o k.· C · hållanden komma 
.. . . · k för nuvarande us 01 

' 
däri karaklansils a .. bl. ·tet förbj'ucler ämnets 

' 
1 N o a on ston·e pu JCl seelan att behand· as. ao 

natur delar härav. 
o • t dröja vid avser föredraganden att nago I fort sättningen d . el. verksamheten i krigs-

. . tekniska da ta , varefter run ra lO vissa .. o" n uppmäcksamhet. tid k ommer att agnas na~ko o ·tt ska··r1ka nåoon fullödig och 
.. . spra pa a c ' o .. 

Utan att gm a an .. d t utvecklino sedan sista {o-
allsidig bild av förbindelsevasen e s .. . o d sökt klar-

~ . .. d ·· e har foreclr agan en reclragning i bithor~n_ c_ akmncl:·a(' i verksamheten under nu 
lägga vissa karaktanstis a ::. 
nämnda tidrymd. 
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1. Sveriges förbindelser med utlandet. 

Yicl å rssl.;iflc l :i9/40 voro tråd-, radio- och postförbindel 
ser·na m ed ullandel på grund a v dc pågående krigen lång t ifnlll 
normala. Under år 1940 sk ull e desamma dess u lom utsä l la ~ 
för n ya kraftiga påfrestningar och tvära omkastningar. l dl'! 
följande ska ll n ågot närmare beröras dels dc fö rändringar i 
Sveriges förb indelser m ed ullandel, som hl i vi l en fö ljd a v krig~ 
hänclelscma , dels ock de rcs lriklioncr, som påv il a h eJfintl iga 
utlandsförbindelscr. 

a) Förundringar i Svaiges lärbindelser med utlandet. 

Vid krigsutbrottet i september 1939 hade telefonförb i n
de/sernn h elt avbrutits med Frankrike, Irland, Polen, Span ien 
och Storbritannien samt med utomeuropeiska länder och om 
råden, som tillhörde det brittiska impcricl eller det fransk n 
k olonialväldet. Via radioförbindelse över Köpenhamn kunde 
dock statssamtal och vissa pressamlal expedieras med Storbri
tannien. Med ö'vriga utom europeiska länder hade telefontra 
fiken också avbrutits i den m ån denna trafik upprätthållits vi a 
radioföt•bindelser över London eller P a ris. Exempel härpå ul
göra Förenta Staterna. Genom nya radiof6rbinclelser över Am
sterdam 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-ryska kriget avbröts telefontrafiken 
via Helsingfors till Estland, Lettland och Ryssland. Efter en 
tid kom densamma emellertid åter igång via Berlin. 

På grund av krigsförhållandena hade dc direk ta telefon 
förbindelserna med Gdynia, London och Paris samt samman
lagt 10 av 16 fö1~bindelse med BeTlin, Hamburg och Stralsund 
h elt nedlagts. Å andra si·dan hade nya förbindelser etablerats 
m ed Amsterdam, Bryssel, Helsingfors , Mariehamn, Abo, Kö
penhamn och Oslo. 

Efter finska krigets slut blev vägen via Helsingfors Ctler 
elen vanliga för tel cfontrafikCJi m ed Ryssland, E stland och L e! t-

-381-

}and, även efter de senare län~ernas uppgan~ i de t o rys~a Yäld: t. 
Förbindelserna med Litauen ater h ar h ela l1d en gatt VIa Berl~n. 

Genom ockupationen av Danmark och Norge och den dar-
å följande framryckningen över K ederliindcrna, Belgien , p b .. t l f f .. Luxemburg och stora delar av F r ankrike aV' rot·os e c ·on or-

bindelser na h elt m ed dessa länder. Sederm.er a har dock telc
fonkontakt å ter uppnåtts med Luxemburg oc h Elsass-Loth 
ringen l i k~:om med de av Tyskland ockuperade delarna av 
Polen. 

Vad racliolelcfonförhindelscrna beträffar har son"l tidiga re' 
antytts dylika etablerats över Berlin med prakti skl taget lwl<l 
Sycl- och Centralamerika saml ända till Hawaiiöarna. T~l ('
fonförbinclelscn m ed Am er ik~: över Am'i lcrdam h ar upphm·l. 
Förenta staterna nar man numer a genom telefon via Berlin 
eller Ro m. TelefonförJ)indcls('n med SLorbrilannicn via Kö
penhamn beträffande s taL- och vissa prcssa mtal h ar givetvi s 
upphört. 

Vad tråclte legrafförbincle l~;enw beträffa vuro vid årsskiftet 
39/40 din'kt sådana anord nade med Danmark , Finland, 1\orge, 
Storbritannien och Tyskland. 

Vid finska krigets utbrull hade telegrafförbindelserna mcl· 
lan Finland och Rys~.Jand stoppats med påföljd a lt elen svensl·a 
trafiken till Ryssland och ö-ver Ryssland vidare mot Fjärran 
öste rn ej kunde gå denna väg. Den rent svensk-ryska trafiken 
gick nu i stället på k abeln Frederi cia-Riga, under det att tra
fik en med Östern till en hörjan gick på elen direkta radiotele
grafförbindelsen med Förenta Statcrna och därifrån vidare el
ler också över London-Eastern . Från 1939 års slut gick den 
na trafik även över Fredericia-Riga. Efter finsk-ryska kri
"ets slut återstäHeles förbindelserna över Helsingfors, varemot 
~·örbindelsen via Freder icia-Riga till följd av krigshändelserna 
våren 1940 blev avhruten. 

På orund av att de två kablar som förbinda Danmark med 
Storbrit~nnien strax innan årsskiftet 39/40 blivit avbrutna, di
rigerades den d anska Englandstrafiken övter G6teborg och 
svensk-engelska ]<a blar ( 2 st.; en av d e 3' svcnsk-engelsl<a kab-
larna h ade 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 lika stark t 

som beträffande telefonförbindelserna. En or sak härtill far 

~~k<~s i del förhållandet atl Sverige har direkta radiolelegra t
Jorbmdclser med flera olik a länder. Emellertid blev o 1 clw>r.lJ

l'örbindel -;c ~ : na varen 1940 avbrutna med Belgien , Luxem~urg 
o~h Ncderlanclema. Med Belgien saknas all tjömL Lelegraf!för

bmclclse ; med Luxemburg och Neder länderna äro förbinck l

serna däremot ater öppnade. L ikasa 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 Frankrike äro icke med. 

givna. Till E lsass och Lolhringen kunna emellertid 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;indelsernu f ör 

uiväxiinu au telegram, d en fasta rad iotrafiken, voro under 193'1 

fö1·binclelser anordnade med Förenta Staterna, Estland, Frank . 

rike, L ettland, Nederländerna och Polen. Telegram till Ame

rika trådbefordras till Varbergs r adiostation, där automatisk 

överdragning är anordna d; till d c a ndra staterna sker likar

lad utsändn ing via Karlsborg radio. Samtliga t ill Sverige in

kommande telegram upptagas vid Enköpinus radiosta tion var

ifrån de automatiskt överföras med tråd t7ll Stockholms' tele
grafsta tion. 

Förbindelsen med Polen a vbröts redan i början av sep
tember 1939 och har ej m era återknutits. 

Under år 1940 hava nya direkta r aclioteleunl'flförbindelscr 
- o 
oppnats m ed Belgien, Ita lien, Schweiz och Storbritannien. Sist-

n~mn~a f~t~bindelse ersätter tidigar e trå dförbinclelse, som upp

hart hll foljd av avbrott p å de förut omnämnda svensk-ennel-
o 

ska. k~~),l a:·na (ägda av De t Store Nordiske Telegrafselskab). 

H.adwforbmdelsen med Belgien har uneler året måst nedlärwas. 
p- b' el 00 

or m elsen med Frankrike har p å fr ansk sida flyttats över 

från Paris till Roanne i de t >> fria >> Frankrike (beteckninaen 

Paris radio har dock bibeh ållits). Radio telegram , d. v. s. 
0

te-
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legram till eller fran fartyg eller luftfartyg, mottaga~ ej längre 

för b efonhan öwr franslut landstationcr. 
Postförbin delsernu slutligen rönte ej nngon omedelbar Yer

kan av s lormaklskriget, i varje fall ej med större sl~Tka . Så 

småningom blcYo desamma emellertid utsalla för starka rubb

ningar, och betydande omHiggningar belräffancle befordrings

vägar måste vidtagas. Vid årsskiftet :~9/40 pågick regelhun

den )'lygposttmlik Stockholm- i\falmö- Köpenhamn- Amstcr 

dam- Lonclon samt Köpenhamn- Berlin. Likaså erhölls för

bindelse med Bryssel. Poslbcfordran pagick dessutom Stock

holm- Riga- 1\foskva. Routen Stockholm- Äbo-Hclsingfor s 

-Tallinn var på grund av finska kriget inskränkt till Stock

holm- Äbo . Under år 1940 h ava vissa ändr ingar h ä rutinnan 

ägt rum. Sålunda hava genom ockupa tionen av ett f ler tal sta

Ler flygförbinde lserna h ell nedlagts eller unelergått s tora för

ändringar. Till No rge , Danmark, Frankrike, Belgien, Neder

länderna och Luxemburg hava flygföl'bindelscrn a varit helt 

nedlagda för all sedan åter öppnas till n ågon ringa del. Flyg

förbindelsen till England inskränker sig till flyg Stockhohn-

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 Moskva, Rumänien och Italien. Efter 

vapenstirlleståndet går fönbindelsen m ed flyg till Berlin och 

sedan med järnväg över Zi.irich- Lyon. Den nl!ed flygförbin

delse postbefordrade försändelsens h astighet blir sålunda täm

li gen illusorisk ! 
BeträJffande posbbefordran till lands och sjöss upphörde 

till alt börja med elen direkta sjöpos tlinjen till Gdynia i sam

band med krigsu tbro tte t. Sedermera kunde post till västra 

Polen b G'fordras via Tyskland. Posttrafiken med Ryssland, 

som i stor utsträckning går via Helsingfm·s, blev givetvis av

bruten i samband med k r iget Finland- Ryssland och sökte 

sig under denna tid i stor utsträckning över på flyglinjen, eller 

också gick den m ed b å t direkt till Tallinn och Riga . Mo tsva

rande trafik till Ostasien går ock så till stor del över Ryssland, 

Inen måste under ovan nämnd tid sök a andra vägar oeh gick 

då m ed båt över Memel. 
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Vä stmakterw ~ s · l p 
.. . eL, pamen s OC 1 Ortuo·a]s post o·ic l· till , 

borJan m ed ba l Ö\·cr G.. ,J ·a , . ". '"' ~ . ( n 
fl ·r l . l otc JOI" eller no r sk h amn , savrda l' j 

yg Ol"Jmcdsen Amsterdam- London anlitade!> G . NT · 
,..cs o l . . en mn O t

t> . C {Upenng bortföll norska vän·en och o·enom . .. . . · 
väste . .. .. . o o s p au en t 

I aven ll10Jligh eten över Götcbm·()' Fo"r· a ll 
L l . o· ' nurnera n 1 

onc on med brev må~tc omvägen Ryc~hncl O<tas· F" 
la Staterna- P . o· · l . v~ c - " ICH- ' Ol'Cit -

CI tuo d anlitas. I sann m,.. en On1vä<r och J I 
sa n de dc , v r . ·.,. 1 t .. J c . 

0 
"' JC ~ -

o ·1 , -- ctu,., 1e er oc 1 O'LOrm!Jgh cLer som vårt »upplvsl l' 
ar ltmarade Jn r ·1tt bJ.uda o F " o " 

, L ' · pa. or att na Kanada och brittisl· .1 

~~-a~~ -~ka o~h nederländska h es i ltni ng ar i Ameri ka an lilas oc'l:, 

sa 'agen ov_cr Ryssland och Japan. T ill Fören ta sta terna ocl 

\fellanamenka gå r vä•ren därcmol 0.. , . S· .. . . T . 1 

. 1 o • 
0 · ve1 _dssnJlz- ~Jssabon 1 

'· J. med baL Likas·[ n·å . t . ·u , 
T'll 1 . · ' < 0 1 pos en h Sydamerika denn a vä" 

I luvudparlen av Afri ka, till As ien Austr·a lr'er1 o . ,. 
tf"· l . . ' . ' . s. v " 'l 

p o~ or J l ndelserna över \fosl·v·t L· o . 1 J · t-. • 

o .. . . • • \ L · . Lsa Jon oc 1 ?\'loskva h a;- ·1 
pa w satt biJ vJt de p Ja tc . .. -11 

· 
• ' • • r "e l ' over VI \.a Sverige uppehåller för-

bmdelsei iM med utomeuropeiska länder oc l1 ]{o ·t · . t 
G .. . n m en er. 

cnom sparren l väster h ava SJ"T ·b· d l . 
f ll'l t . .. . . . .. . o or m e sema h elt bor t 
a t t~ om I Ost~rSJOn och en eller annan båt över Pctsamo. 

\Tagon transtLotrafik i likhe l m ed und er vä r·Id l· ·· o· ~ 
1918 l · k S \l l t>C' 191 ~ 

- l a r JC 'e denna g·ång sökt sio över Svcr·r·ae , 
n n .. 

b) Restriktioner s orm påvila de befintliga utiand s· 

f ör bind elserna. 

' Om vi några ögonblick dröja vid de restrt'l, tJ.OI1 . 
al a 'l f .. b· d ~ er som 

g s or m. elsemcdlen med utlandet för a lt förhindr; s ri-

dandet ~~ ~{ngsunderrätteher m. m . så finna vi följande. p 

13etr affancle svenska f'örhål! , d' I .. 
d · (<11 en 1ava bes tam1nclser a,. 

en 7 december l 939 varit i kral't all t d l 
• .. < se an c ess. Som. b ekant 
mnebara dessa att så väl in- son1 ttlla"nd::ka 

" tele:flonsamtal en-
dast få föras på s 'k d 
't 1' vcns a, anska, norska, engelska franskl 
t a Iensk a spanoka 0 h t· .1, , ' " ' 
., . . ' u < c ys ~a spraken. I samtal fll .. 1 f ·· e 

F mland 0 h R .1 . .. . 1 oc 1 1 an 
... ' . ,c . yss _and a ro fmska respektive ryska språ ken diir-
Jamte lllla1I1't Vtssa sl·l tl' . el . . l 

.. • ' · ' L Jga myn Jg 1etcr h ava sedan fått Yi -
dare ra ttJo·h eter Racl'ol 1 f 

t> · ' J e eonsamta l m ellan fartyg på han·l 
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och abonnent i lan d äro dessillom förbjudna över sYensk kust

station. 
Vad be träffar telegramväx lingen h ava bestämmelserna så 

småningom skärpts. l olika etapper inskränkles valfriheten 

av språk , möjlighe ten till kod och chiffer, nödvändiggjordes 

uppgift om avsändarens namn och adress, sk~irptes bestäm

melserna för utländsk un dersåte , där vissa legit imalionsbevis 

m åste uppvisas o. s. v. All t del ta medförde emeller ti d ga nsk a 

s tor hämsko p a sä rskilt af'Jär·s korrcsspondensen , m ed p[tföljcl 

att vissa lättnader så snumingom infördes . Från den 16 ja 

nuari 1940 ä r o således kodtelegram å ter tillå tna under förut

sättning alt a v sändaren bifogar en ordagrann översät tning a v 

telegramtexten till klart språk enligt den använda koden. De 

koder , som få anvä ndas, äro därjämte särskilt angivna och 

utgöras av de vanligaste affä rskodern a . Sexlon olika koder Ll. 

sålunda f. n. b r ukas, vilket icke hindrar att önskemal p å åt

skilliga ondra ko·clcr hava rests. Chiffer är do ck fortfarande 

helt förbjudet i privata telegr am. 

Dc nu angivna inskränkningarna i användandet av tele

gram gälla förutom utländska privattelegram även inländska. 

I fråga om r a diotelegram gälla dc inskränkningarna, att 

dylika telegram icke befordras till färjorna å routen Trelleborg 

---Sassnitz. Privata radiotelegram fr·ån Sverige till svenskt ilar

tyg få avsändas enelast av vederhörande fartygs rederi. Om 

någon annan önskar avsända clyliikt teleg;ram och uppgiver, 

att m eddelandet är särskilt viktigt, skaM han hänvisas till re

deriet, som kan lå ta befordra det som eget telegram. 

Privata radiotelegram. till luftfartyg få icke befordras över 

de svenska marksta tion erna. 

De utländska restriktionema för telegramexpediti on äro 

av ungefär sannna slag som de svenska. Chiffer är i privat

telegram föribjudet på de fles ta håll. Telegram skola som r e

gel vara avfattade på vissa uppräknade språk eller må inne

hålla kod enligt angivna system. I övrigt avspegla sig de se

naste årens händelser i av~cenclc på staternas fria existens el

ler icke i dc bestämmelser, som finn as för olika länder. Tele-
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gram ti Il d c Yä~lra delarn a a v Polen b efordms på samma Yit
gar 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 e
s 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 del 
all telegram till blomsterfinnor rörande förmedling av blom
mor äro medgivna endast om lle äro kor tfaltal och affärsm_äs
sigt avfattade, med uppgift om bukett cllct· krans (uppgift om 
färg är ej tillåten). 

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

Storhr itannien, med sina världsomspännande intressen och 
hela imperiet alt tä~ka på, har de mest omfattande och de
taljer ade bcslänun elserna för telegrams avfattande. 

T yskland å ter tager priset åtminstone blan d dc av k rige t 
direkt berörda länderna genom att endast stipulera, . att tele
gram med betalt svar icke äro medgivna. 

Or~.aken till att telegram med hetalt svar icke äro med
givna 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 perso
n 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·rhjuclits 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 blom
sterfirma skicka telegrammet, h ar ju sin anonymitet skyddacl. 

Ulländsk a restriktioner beträffande utväxlande av t ele
fonsmntal konnno givetvis till stånd i samband med krigsut-

,. 

> 
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t l stort se tt nå dessa ul på en begränsni ng av ~mlalct brotte . , t> . .• . .. 

s råk , på vilka privatsamta l m å föras_ - oior au_ undcdatl~~ 
p . ·e11 , arbete få r m an väl anse . Likasa mcclg1vas ofta CJ censui . ·• L - •• 

mera tidsheställda samtal, blixt samtal, borssamtal o. s. v ... I 
·]- "'XI)ecli·er·•ts I)]"iv·rta telefonsamtal enda~-L om dc a r ·1 Dann1ai \. c. L. L L •• • -

, k onunersiell L innehåll. Delsamma galler l\orgc med det 
a' 1 ±-' f'· ytterl igare tillägget al t privata telcfonsamt~l enc.asl a on_'~ 

" e11 ,k a c]·1,1 s·ka norska eller tyska sprak en. l Danmat k pa SV ·~' ~l. , < • (_ ' .. 

äro därjämte engelska, franska, spanska och ila~ict~~ :lk språ
ken tillåtna . Finland si u tligen h nr l i karl~1 dc rest nk twncr, som 
aälla i vårt land. o 

c) Vissa slulistiska UJ!pgi)'ter ungdenc!e utluwlstraj'ikrn. 

För alt i någon Imtn belysa rubbningarna i den svenska 
utlandslrafiken, >mn blivit en oundvikli g följd aY s1ormakts
kriget och dårav följande omkastningar i eller hel_t . nedläggcm 
de av vissa ut,Jnndsförbindelser, skola här några s1Hror nndra
aas. Det sista freclsttre t, således år 1938, skall härvidlag jäm 
;öras mecl år 19:39 och clesmtom, i den m~m statistik föreligger. 
med ett helt krigsår, 1940. Visserligen inrymde år 1938 den 
s. k. septenLberkrisen, men därifrån bortses i detta s::m~ma~l

hancr. Skall för övrigt även ett krisfritt år söka uppnas far 
mm~ gå ganska långt tillbaka i tiden, med påföljd att jämfö
relsen med år 1940 i andra avseenden blir alltför halt:.md e. 

Tel egraftrafib:en. 

Antal telegram med 1938 1939 1940 

Danmark . . . . .. ..... .... ..... ....... ... 142,354 145,138 
Finland ... ..... ... ... .... .. ..... .. 98,323 110,3\l4 Uppgifter 
Frankrike ··· ··· ··· ·· ··· ···· ··· ····· ··· · 82,2 l1 98,658 föreligga 
Norge .... . .. .. .. . ...... ... ·········· ·· ·· · 136,628 157,673 ännu ej 
Storbritannien ......... ... .... . .. . . . .. l 409,209 512,309 

~;:~~:;ti~a. -~C.a~a.cl~ .o.~ll.~~-~) ~ 188.888 268,401 
269,70± 333.773 

Totalsumma l 1,869,730 2,:376,720 
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Telej'ontruj'iken. 

Antal samtal med 1938 

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

~~~:~~~k~ :::::::::::::: ::::::::::::::::l 
384,329 
116,001 
16,969 

Norge ............... .... .... . .. ....... .. . 265,356 
Storbritannien ...................... .. 46,720 
Nordamerika ............. .......... . 323 
Tyskland ............ ... ......... .... .. 106,824 

Totalsumma l 994,713 

1909 

415,225 
152,845 
10,600 

308,544 
30,016 

535 
109,011 

1,094,G59 

1940 

150,623 
198,745 

149 
119,412 

942 
864. 

70,146 

571,178 

För alt belysa blixtsamtalens exklusiva klass må fram 
hållas, att med de OYaJl uppräknade länderna ulväxlacles ({ t 

1938 summa 22 blixtsamlal. stalsilsamtalen belöpte sig dä r
emot 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 tycken. statsilsamtalens antal 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, särskilt 
i jämförelse med år 1938. S tatsil.samtalens antal b.elöpte sig 
år 1940 beträffande u tlandet till icke m indre än 8,172, varav 
Tyskland belade förs ta p lats med 4,315, följ t av Finland med 
2,092. 

Medan således det totala antalet sam tal med utlandet h ar 
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 över 
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 rkstationern :t 
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med 95 telegram. Över Göteborg radio går hela langdislans
trafiken, 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. telegram 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 kuststatio
nerna 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 tion ernas trafik belöpte sig till 143 telegram. Nå
gon minskning således i en överhuvudtaget mycket blygsam 
trafik. 

Den fast::J r adiotrafiken över Karlsborg och Varberg be
löpte sig till 571,318 telegram och trans-ittrafiken .slutligen till 
52 ,950. En icke obetydlig ökning således, vilket torde få till
skrivas 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 den
na 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 sam
tal. Rätt alt utväxla telefonsamtal har ju också varit förbju
den, med vissa undantag, huvudsakligen betingade av isblocka
elen och således av temporär natur. Varom mera i fortsätt
ningen . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 27 
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En scmuncu1stiillning av Sveriges för närvuwnd'e i bnll.: vuwnde tråd- och raclioförbincl'elser m ed utlandet giver följami L~ r esultat. Trådtele~onfö,rhindelserna äro till antale t 4 7, varav till Tyskland 11, till Danmark 7, till Korge 9 och till Fin land 20. Härtill komma sammnnlagt 15 transitoförbindelser. 
Vad tråd telegrafförbindelserna b eträffa äro för närvarande i trafik 16 förbindelser och dessa fördela sig med 7 p a Tyskland , 3 på Damnark, 4 på Norge och 2 på Finland. Här till k omm er l trans i tofÖI'bindelse. 
I radiotelegrafförbindelse (fas t radiotrafik) står Sverigt· med New York , Lo'Ddon, Roann c (Paris radio), Rom, Bern, och Moskva. 

Postutväxlingen . 

År A v gångna fö rsändelser till 
1938 1939 

Danmark ...... ..... ............. ... .... ..... ....... ..... 2,901 ,043 2,776,072 Finland .... ..... ... ... ...... ... .. .......... ............. . 2,252,589 2,093,036 Frank rike ······················· ·· ··········· ······ ······ 992,112 842,670 Norge ... .... ...... .. ...... ............. .. .. ... . ..... . ..... . 3,581,788 . 3,342,550 Storbritannien .. .. . ............. .. ... .. ...... . ......... . 2,898.516 2,595,292 Tyskland ............................ . . .. . ...... .. ...... . 4,114,290 3,979,992 Nordamerika (USA och Kanada) .... ...... ... . . 2,929,422 3,343,207 
Totalsumma till utlandet avgångna försändelser l 28,239,564 27,335,460 

Från ublandet ankommo följande antal försändelser nämligen år 1938 38,483,621 och åt 1939 35,380,655 st. 
För år 1940 föreligga ännu icka några uppgifter. Vid en jämFörelse mellan åren 1938 och 1939 fram aår en tydli a minsk-b b ning hos de ·europeiska makteTna år 1939, under det att Nord-amerika kan uppvisa en ibestämd ökning. Detta medför, aU slutsummorna fö·r d e båda åren bliva tämligen· lika vad beträfifar avgångna försändelser ; vad ankomna beträffar ligger dock åre t 1938 klart före. 

2. 
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Vissa radioinskränkningar inom svenskt territorium. 
a) In skränkningar i wdiotwfil.:en inom svensl.:t 

territorialvutte n. 
De av telegrafstyrelsen vid krigsutbrottet utfärdade inskränkningarna i r adi•o lrafiken inom svenskt territorialvatten ä"de i allt väsentligt giltighet under år 1940 och göra det allt f~rtfarande. Dessa ganska k ategoriska fö rbud för användande av r adiosändare inom svenska vatten utom. i fall av nöd eller då andra speciella omständigheter äro för handen h ava åsamkat den svenska sjötrafik en en del svårigheter. Särskilt vintertid, då isförhållandena förorsaka oberäkneliga stopp i trafiken med förseningar i ankomsttider o. s. v., har avsaknaden av r adioförbindelser gjort sig kännbar. För att så långt detta vore möjligt åstadkomma en lättnad i restriktionerna visavi svensk a handelsfartyg utfärdade telegrafstyrelsen i m.itten av februari 1940 tiHäggsbes tämmelscr till kungörelsen av den 4 september 1939, gående ut på rält för svenska fartyg att inom sv-enskt territorialvatten använda sina sändare för svar på anrop från svensk kuststation san1.t kvittens å mottao-et radiotelegram frå n svensk kuststation . b 

' l För att reda upp begreppen beträffande gällande restn {.-tion eT i radiotrafiken utsände telegrafstyrelsen i mitten av m ars en cirkulärskrivelse till samtliga svenska fartygsstationer, där bestämmelser samlades an gående klart .språk ·och kod, undter-skrift av telegram, utländsk undersåtes förhållande vid inlämnande av te~egram o. s. v. Därjämte förekomma häl' bestämmelser angående radiotrafik utan kvittens mellan Göteiborgs kuststation och svenska fartygstationer s. k. blindsändning. Dylik blindsändning över Göteborg radio - en sorts C-metod således för a-tt använda flottans terminologi - utföres på vissa bestän1cda tider. Ett telegram, som skall blindsändas, sändes därför flera olika gånger under samma dygn, vilket bör underlätta mottagandet. Därest fartyget har möjlighet besvara sändningen, kvittera meddelandet, må detta göras, nw~ påf~·ljd a lt vidare blindsändning av ifrågavarande t·elegram gwetv1s upp-
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hör. Genom detla system kunna t1arlyg, som icke ha nl.Öjlig
het besvara ett anrop eller kvittera n1Jottagandet a v e tt m ecl
delanclc , ändock nås. 

Uneler å terstoelen av år 1940 lät sig den svenska sjö l ra
fiken nöja m ed föru t antydda lä lh1ader i radiorestriktionenu . 
Det yt terligt skärpta läget uneler våren och försommaren fötT ~I 
årel inbjöd ju icke h eller till något försök i riktning mot öka 
de lälln adn. Vicl å rsskifte t 1940/41 gjordes emellertid fr ån 
redareh åll framstöt om ett helt upphävande av ifråga varandP 
förbud - en framställning , som tyvärr måste lämnas obeak
tad. ~[tgra ytterligare lättnader utöver de ovan angivna hava 
till svidare ej h eller anse tts möjligt genomföra. 

I grannländerna h ava i den egna radiotrafiken införts i 
s tort se tt nwtsvarande inskränkningar som hos oss. H os ck 
krigfö ra nde har man gått fra m ännu strängare; i Finland där 
emot , som arbetat efter samma linjer som i s,·erige, h a r Finsk :1 
Ängfar tygsaktiebolaget (FÄA) erhålli t tilbtåncl all h ava dub
belriklad teletonförbindelse mellan sina fartyg och kontoret 
i Helsingfors. 

Beträ:ffancle utländska fartygs rätt att a nvända sina ra 
clioanläggni ng ar inom svenskt territorial vatten gäller alltjämt 
elen av Kungl. Telegrafstyrelsen också den 4 septeq1ebr 1939 
utfärdade kungörelsen, vilken reglerar radiotrafik över främ
mande fartyg och luftfartyg inom svenskt territorium. I nämn
da kungörelse avsedda inskränkningar gälla endast radiosän
dare. Mottagare, såväl rundradiomottagm·e som andra radio
mottagare, få användas utan inskränkning. 

För aH underlätta övervakandet av att främmande far
tyg iakttaga omnämnda inskränkningar utfärdade telegrafsty
relsen i november 1939 en PM härom, vilken skulle ligga till 
grund för lots, lull , polis m . fl. myndigheters åtgärder i olika 
fall; fotografiska förklaringar hur försegling av antenn, gnist
sändare, r6rsändare m. m. borde vidtagas, utfärdades genom 
telegrafstyreisens försorg i slutet av juni 1940. Samtidigt bi
fogades förteckning över tjänsteställen vid telegrafverket, där 
biträde kunde begäTas för åtgärde rs vidtagande beträffa nde ra
diomateriel en å utländska fa rtyg. 
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För fullständighetens skull må slutli gen också omnämnas, 
att förbud et mot utväxlande av telefon samtal mellan fartyg på 
havet - således äYen utanför svens kt terri torialvallen - och 
abonnent i land fortfarand e gäller. Telefonerade trlegram f'å 
dock överbringas. 

Sammanfa llningSYis kan säluncla konstaler~i s a ll cle in 
skränkningar i racliotral'i ken , vilka tillkomma vid krigsutbro t
tet i september 1939, fortfarande gäll a , med mtgot undan
tag när. 

I samhand m ed isblockaclen mot vara kus lcr hant vissa 
tillfälliga lindringar i radiorestr iktionerna he,·ilja ts Gotlands
bolaget samt dc svenska och finsk a fa r tyg , vilka regelbundet 
trafi kera routen Slockholm--Abo. S!ulligen h <w :t ii_ ycn lätt
nader be,·ilja ts isbrytarledningen i marinstaben, vilken uneler 
iskampanjen givits till s tånd utYäxl a telefonsamta l m ed i tjän:;t 
varande isbry tar e. 

Nödvändigheten av a lt \'i~.sa restriktioner äläggas radio
trafiken under nu pagående krig mellan främmande makter 
kvarslår dock alltjämt och är en följd av den av Sveri ge i sam
band med krigsutbrottet utfärdade n eutralite tsförklaringen. 
Det är icke h eller lämpligt att göra någon åtskillnad m ellan 
svenska och främmande fartyg i detta hänseende, varför man 
torde få räkna m ed a tt dessa restriktioner -- även om desam
ma åsamka svensk sjöfart särskilt vintertid vissa svårigheter 
- även uneler elen närmaste framtiden komma att kvarstå i 
väsentliga delar. Så länge stormaktskriget pågår, kunna några 
långt gående lättnader härutinnan näppeligen påräknas. 

b) Förändringur i radioamatöremus verksamhet. 

Alltsedan radions barndom h ar ett starkt amatör intresse 
för radiofrågor förerfunnits. Ett utslag härav har varit den 
livaktiga radioamatörverksamheten, som utsträckts över hela 
jordklotet och inramats i internationella fördTag och organi
sationer. Genom denna verksamh et har staten till skänks er
hållit en reserv av radiokunniga 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 reglerande åtgärder, samtidigt som önskema
let från statens sida att tillgodogöra sig amatörernas erfar en
heter och en dyrhar och svårersättlig materiel måste beaktas. 
Alltifrån krigsutbrottet i september 1939 ha va också olika at
gärder 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 ( amatöranläggning l. 
Samtj,digt ulf:ärdadc telegrafs tyrelsen förbud mot all sändning 
från priva ta radioanläggnin gar. Detta förbud har varit i kraft 
hela år 1940 beträffande dc amatörer , vilkas m.ateriel icke ta 
gits i anspråk för sta tens behov. För de amatörer som en 
gång erhållit tillstånd att innehava eller nyttja radioanlägg
ning för experimentän dam ål måste detta tillstånd varje år 
förnyas. Sålunda beviljade Kungl. Maj: t den 30/12 1939, på 
frams,tällning av teJegrafstyrelsen, dåvarande innehavare av 
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. Hu
vuddelen av dessa användas inom armen, andra åter inom ma
rinen 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 viss 
utsträckning deponerats hos telegrafverket. Vidare hava i ett 
stort antal fall betryggande åtgärder vidtagits till förhindran
de av materielens obehöriga användande. 

Enär det av telegrafstyrelsen utfärdade förbudet mot an
vändande 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 av år 1940. Med 
anledning härav har telegrafstyrelsen åtagit sig a tt förvara ve
derbörande 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 anspråk för statens räkning, vilka 
således fortfarande må hava sina anläggningar uppsatta . 

Radioamatörerna hava i allmänhet lojalt ställt sig till ef
terrättelse de inskränkningar i trafiken, som läget h ar ansetts 
påkalla. Undantag härifrån ha stundom förekommit. Genom 
de i det föregående antydda åtgärderna böra ytterligare ga
rantier hava skapats för att det icke kan förekomma någon 
illegal radiotrafik inom amatörområdet Givet är att allt ef
tersom stormaktskriget tenderar att bliva långvarigare och 
samtidigt hårdare, stegras påfrestningarna på de neuh·ala sta
terna. Detta gäller i hög grad för nationer, vilka i likhet med 
den svenska befinna sig så nära farozonen. Kraven på över
vakning inom olika verksamhetsområden stegras samtidigt och 
som ett uttryck härför måste regierandet av förhållandena m
om radioamatörernas intressesfär betraktas. 

Vikten utav att radioamatörernas frekvensband kontrolle
ras och faran för att dessa band! utnyttjas av illegala sändare 
belyses bl. a . av nedanstående uppgifter ur The American Ma
gazine 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 huvudk varter. D, 

fingo hemliga order från sina respektive land al t utforska tJ:. 
mi litä ra föreh avanelen och produktionen av aeroplan och 
vapen . 

Bland de 55,000 radioama törerna i Förenta st::tterna, som 

ha licenser, ha dessa spioner arbetat på amatörernas vågläng 

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. Situationen har blivit så farlig , att radiobobgen ma st 

m~mgdubhla sin kontrollverksamhet och ha varit nödsakacl l' 

att förbjuda all kommunik ati on med utländska sändare 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 r
kärlek begagnas av spionerna. ,, 

>> i\Icr än 300 olagliga stationer uppspårades fö rea året, och 

antalel iir i ständigt stigande. Allmänheten bidrar m ed de

tektivarbetet genom att genast m eddela kontrollörema ovan

liga störningar i l"adioutsändningarna, och de licensförseelda 

amatörerna kunna ofta ge goda tips , om var de olagliga sta

tionerna 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 fängelsestraff kunna törekom
ma för dessa förseels·er. » 

»Vid ett annat tillfälle upptäckte en radioamatör med li 

cens, stationerad i Florida, att en del märkliga chiffer förmed

lades 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. Spåret 

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 an

givna platsen, hade stationen ändrat lokalitet. Sändaren hade 

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 

typiska sign alerna. Denna gång kommo de fran \\'ashington ~; 

omgivningar . Del speciella sä ttet att h anlera sändarnyckcln 

var omi~: skännli gt - det var ingen tvekan om att del här vat· 

fråga om mannen Jrån Detroit. En »spån>-bil fö rsedel med 

speciella antenner lokali serade elen hemliga sända ren till den 

översta vå ningen i ett elegant h o tell i \Vashing lon - enda-,L 

några kvarte 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 se

nare hördes den hemiiga .~ t a t i onens utsändningar i etern . Kon -· 

trollörerna uppsparade den olagl ige radioamatören, innan h un 

hann skruva av sin appa rat. Dokument , som hilladc·s i rum

met, utgjorde goda ledt rådar till upptäcktPn av en h el om

störtningsli ga i \Yashington. , 

»En annan gang kunde chiffermeddelanden lokaliseras 

såsom kommande f6m en plats i New Yorl·s hamn, omkring 

50 milos ulanför själva staden, men långt innanfö r neutr::tli

tetszonen. Exper terna förmod ade, alt en u-bå 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 senare, när en stor mängd aeroplan avgått 

till Engl and, hördes den mystiska stationen på nylt. Känsliga 

antenner pejlade kusten, och meddelandena spårades till en 

gammal fiskebåt ungefär 100 miles utanför hamnen. När r a

diokon 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 verksamhetsområde. Intet skulle 

vara farligare än att invagga sig i trygghet i den Htfänga tron 

att detta kanuner icke oss vid. Oavlåtlig vaksamhet och upp

ll1ärksamhet är nödvändig, även för vårt land. 
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3. Varningsmeddelanden till svenska handelsfartyg. 

Seclan gammalt har ett stort behov förelegat al.L kunna 

varna utevarande s,·enska handelsfartyg för krigsfara, krigs

utbrott eller eljest vid utomordentliga tillfällen kunna sända 

meddelande till handel sfartygen vare sig dessa befinna sig U ll~ 

till sjöss eller i utländsk hamn. Dessutom gäller det att kun

na dirigera desamma Lill lämplig hamn eller till lämpliga fa r

vatten, varna dem för vissa områden o. s. v. 

Arsskiftet Hl40/4l voro 274 handel sfartyg försedela m ed 

radioapparater 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 segel

fartyg, större fiskebåtar m. fl. - voro försedela med rund

radiomottagare. Av dc 27 4 fartyg, som hade tclegrafianlägg

ningar, hade 16 stycken dessutom telefoni . Dc med radiosän

dare försedda fartygen voro fördelade på över 100 o.lika re

derier. 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 

telefoni. 

Erfarenheterna från kortvågstrafiken mellan Göteborgs ra

dio och svenska f ar tyg visa, att förbindelse n ås praktiskt ta

get över hela jordklotet. 

I detta sammanh ang bör man em ellertid samtidigt h å lla 

i minnet , att av med radiosändare utrustade svenska handels

fartyg cirka 83 % äro fartygsstationer av tredje klassen. Detta 

innebär jämlikt internationella radioreglementet artikel 25, att 

stationerna icke hava passning dy,gnet runt och att deras tjänst

göringslängd överhuvudtaget icke fastställes i nämnda regle

mente. Möjligheten att utan vidare uppnå fö,rbindelse m ed 

dessa stahoner är således betydligt inskränkt. 

Innan krigsutbrottet h östen 1939 h ade överläggningar ägt 

rum mellan militära och civila myndighe ter för att möj liggöra 

dirigering, varning o. s. v. av svensk h andelssjöf1art även ute 
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på världshaven. .1\ågon definitiv lösning av problemet hade 

em ellertid icke åstadkommits, då stormaktskriget 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 utsän-

des över rundradiostationerna samt över de av telegrafverkets 

kuststationer, vilka utsända s. k. trafiklistor. Utsändningen 

medelst rundradio ägde rum i samband med nyhetsutsänd

ningarna och via kuststationerna i samband med fartygspres

set och dc nämnda trafiklistorna. Vidstående tablå angiver 

de organ, som närmast handhade utsändandet av dessa med

delanden. 

Sändare 

Rac.iotjänst 

Utsändning 
med 

Rundradio 

Kl. 

1:230, 1900, 2200 vardagar. 
1240, 1915, 2:::00 sön- och helg
dagar. 

Radiocentralen, Fartygspresset 2100, 2200, 0200, 0800. 
Skeppsbron::2, Sthlm (telegrafi) 

Stavsnäs Radio 

Malmö Radio 

Göteborg Radio 

Radiostationen, 
Kungsbacka 

Trafiklista, tg:fi 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 
2:200. 

tfni 3 min. före varje udda timme. 

'.rra:fiklista, tfni 3 min. före varje jämn timme. 

Trafiklista, tgfi 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 
2130. 

tfni 3 min. efter varje jämn timme. 

'l'ra:fiklista, tg:fi 

1 

(kortvåg) 
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, inskränkningar i den internationella 

fjärrförbindelsetrafiken - varom på annat stä lle i denna års

berättelse redan närmare omvittnats . Dessa åtgärder voro helt 

fö11fattningsenliga enligt den interna tionella fjärrförbindelse-
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kon Ycn lioncn, artiklarna 26 och 27 , enlig t vilka dc förd rag _ 
slutan de regeringarna erhålla rätt att på obestämd tid instii Ila 
f jä rrförbindclsetrafikcn, antingen helt och hållet eller end ~ 1 st 
å vissa förbindelser och/eller för vissa slag av l"orrcsponde11 ,.,. 

Som tidigare omnämnts vidlogos flera inskränkningar häru t
innan även av vårt land. I de flesta fall utomlands äro i ll . 
legram (radio) och tclef~onsamtal på klart språk endast vi !-:l 

angivna koder tillåtna. Användandet av chiffer är i allmiin
het helt fö rb judet. Enligt från den 16 januari 1940 gällmh L· 
sYenska bestämmelser medgavs användandet av vissa knclvr 
(Yarom mera på anna t håll i denna berä ttelse) . Från sven skt 
redarehåll gjordes en framshillning om att vederbörande red ·
ricr skulle få använda sina speciella koder 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 förmedlande av teleg ram t ra.l 
ledes bleve detta förfaringssätt praktiskt taget omöjligt, enii 1 
övriga länder i slörs.la utsträcknir1g antingen helt f1örb judit. el
ler en dast tillå ti t vis~.a speciell a in ternationellt kända h andels
k oder. Man måste således i dylik a fall h elt replier a p å radion. 
En lycklig lösnin g av p roblemet vore icke detta förfaringssätt. 

Man m åste s tr äva efter en sådan lösning av p•·o blemel, 
att svenska handelsfartyg kunna nås , oavsett om de befinna 
sig i hamn eliler till sjöss och oavsett för olika länder gällande 
trafikinskränkningar. Härför erfordras användandet av stats
tele gram. I internationell traf ik få endast vissa angivna h öga 
m yndigheter såsom »högsta k ommender ande chefer för ri 
k e ts s trid skrru~ter» a nvända dylika telegram. Hit h ä nföras 
b l. a . ch efen för m arinen. 

(Fo rts.) 
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Erfarenheter av sjökriget i Medelhavet. 
Av kaptenC'n 1·iLl f lottan B. Lind af Hag eby. 

Ett s tu d ium av sjökr iget i Medelhavet erbjuder m ycket 
av intresse fö r Sveriges Yidkommande, bl. a. eme·dan M.edel
'havet , liksom Östersjön , är ett innanhav, där de r elativt be
"r·änsade distanserna kommit aU i h ög grad sätt a sin prägel o 
på sj ö- och flygst r id skraft ernas oper a tion er . 

Följ ande sammanställning av k rigshändelsem a i Medel
havet under de j'örflu tna 10 krigsmånaderna intill den 1 april 
1941, .grunda sig .uteslutande ·på de officiella kommunik eernas 
uppgifter. Dessa t orde vi sserligen knappast möjliggöra ett 
fullt obj ektivt bedömande ·av de resultat som 'Uppnåtts å ömse 
sidor, men giva dock en god uppfattning om fr ekvensen i op.e
rationerna ·och mn den intensitet , med vilken de olika vapnen 
ti.ll sjöss och i luften kunna beräknas ib'liva utnyttjade rvid 
s jökrig i ett innanhav. 

Det torde vara för tidigt, att av 10 rmånadeTs sjökrig i Me-
delhavet draga n ågr a gen er ella slutsatser m ed ihänsyn till 
öster sj öförshållanden . Den senaste tidens hän delser, så•som 
t. ex. den tysk a h1ftinvasionen på Kreta och den intensifie
rade k am pen flotta-flyg i ö stra och VästTa Medel'have t, in
begripes t. ex. icke i den fö r eliggan de r edogörelsen , m en syn es 
g·e en tydlig och b eakta n sv äTd h ild av flygvapnets a llt mera 
dominer ande infly tande på sj ökriget - inom d e •områ den där 
dista nserna möjliggöra dess insättande m ed fuH k raft. 
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I. Det sjöstrategiska utgångsläget och flottornas 
uppgifter. 

Sjöstridskrafternas operationer i Medelhavsområdet h a 
givetvis betinga ts av de uppgifter, som med hänsyn till det 
militärpol i t i ska och sjöstrategiska läget tilldelats desamm~1. 
En kortfattad återblick kan Yara ägnad att klarlägga, vilka 
dessa uppgifter varit. 

l. Det sjöstrategiska läget. 

Utgångsläget för sjökriget i Medelhavet var i juni 1940 
i stort sett följande. England behärskade Gibraltarsund och 
Suezkanalen och blockerade därigenom efiektivt Italiens ocean
gående sj ö fart samt avspärrade fullständigt ilahenska Os L
afrika från för-bindelse med hemlandet. England innehade ett 
närmast oinskränkt herravälde i östra och Västra Medelhavel, 
medan Italien genom sitt centrala läge i viss mån behärskad e 
Mellersta M·edelhavet. Det engelska herrav-äldet i östra Me
delhavet bestreds i någon mån av italienska flygstriclsknfte r 
och ubåtar, i varje fall så länge bränsleförråden på Tolvöarna 
räckte. Å andra sida bestredo en gelsmännen ända till' års
skiftet efl' ektivt italienarna h e1Taväldet i Mellersta Me'delhavet, 
dels i samband m ed slagskeppens •och hangarfaTtygens fram
stötar och dels ·eft er fr amflyttandel av flygbaserna tiH Grek
land, då de engelska flygst ridskrafteTnas opCJ·ationsmöjEg
heter mot de italienska örlogsbaserna och hamnaTna väs·en t 
li gt ökades. 

Efter de tyska stuka-förbandens förläggning tiH Sicilien 
i slutet av december 1940 inträdde emellertid en förändring 
i det sjöstrategiska läget i Sicilianska sundet jämte angrän
sand e farvatten. Resultatet av striden den 10 januari 1941 , 
då de tysk-italienska flygstriclsluafterna s:änkte kryssaren 
»Southampton», o0h allvar.ligt skadade »lllu strious » m. fl. 
eskortfartyg till en ·stor Greklandskonvoj, föranledde engels
männen att tills vidare avstå från konvojverksmnhet i Mel-
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lersta Medeillavet och i stället cleklar.era detta område såsom 
»minerat» och faJ·ligt för sjöfarten. Detta innebar i verklig
heten ett erkännande av att flyghotet i dessa r elativt trånga 
far vatten blivit så stort a tt huvudstridskrafternas uppträdande 
där icke borde ·i onödan riskeras. Detta hindrar icke att sedan 
dess kon vojverksamhet i begränsad utsträckning förekommit 
syd Sicilien. Denna synes dock ha varit utan större strategisk 
•betydelse. 

Det engelska ubåtsvapnet, som efter årsskiftet fick en
samt på sin lott att s löra de tysk-italienska förbindelserna 
m ed Afrika ·lär ha förorsaka l transporterna vissa förluster, 
men har icke kunnat hindra ÖYerförandet till Libyen av 
den motoriserade tyska arme, som nu i ·samverkan m·ed italie
naTna redan återtagit hela Cyrenaika och åter hotar Egypten. 
Det tyska luftherraväldet mellan Sicilien och T•unis haT så
hmda direkt återverkat på det sjöstrategiska läget i Mellersta 
Medelhavet och ·därigenom också på utvecklingen av den före
stående kraftmätningen 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 Me
delhavet måste dock alltj:ämt en betydande trafik upprätthål
las, dels av trupper och krigsmateriel fr ån hemlandet till 
Egypten och Ost-Afrika och dels av ·olja m. m. från Haifa 
till Gibraltarflottan. Dessa viktiga t ransporter måst sär
skilt vid passagen g·enm Sicilianska sundet skyeldas mot 
anfall av italienska sjö- och Hygstridsluafter. Så Jänge Ita
liens slagskepp ·och tunga kryssare voro intakta och utgjorde 
ett stä ndigt hot mot transporterna, måste engelsmänn•en in· 
sätta s.Zagskeppsföl'band i lwnvojtjänsten. Även trupptran
sporterna till ·och från Grekland ha •sedermera m åst skyddas 
av slagsk·epp och detta är orsaken till :att :ungefär hälften av 
England s slagskeppsflotta hittills varit bunden till Medelihavs
omTåd~t. Det förklaraT också varför engelsmännen konse-
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kvent inriktat sig på att i möjligaste mån eliminera m otstan. 
darens slagskeppsresurser. ÖYerfallet mot franska flottan 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, 'äro ett par and ra 

typiska exempel härpå. 

Den engelska 1Vledelhausflottans uppgifter kunna i anslu t

ning till det ovan anförda sägas ha varit: 

att skydda trans.porter av trupper och krigsmateriel m el
lan Gibraltar och Alexandria samt mellan Egy}Jten och de 
olika krigsskådeplatserna i Cyrenaika och i Grekland, 

att genom flyganfall och ubåtskrig samt genom insättande 
av öv.ervattcnfartygen i regelrätt sjöstrid nöta på italienska 
flottan och om möjligt slå ut dess slagskepp och kryssare, 
för att på så sätt minska hotet mot transporterna och m öj
liggöra detachering av sj östridskrafter till Atlanben, 

att genom kust·bombardemang och trupplandsättningar 

samverka med arineerna i Afrika och }Jå Balkan. 

3. Italienska flottans uppgifter. 

Medan engelska Medelhavsflottan sålunda eftersträvat a tt 
upprätthålla sjötrafil{<en genom Medelhave t i ostvästlig r ikt
ning h ar intalien ska flottan bl. 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,ävt insättande av slagsl,:epp, eftersom distans•en 
mellan t. ex. Messina ·och Tripolis endast är cirka 300 sjömil 
och den dagliga flygspaningen över östra och Västra Medel
ihavet ,i regel kunnat beräknas möjliggöra transporternas stop
pande 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. 
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För engelsmännen har konvojproblemet varit betydligt 
.svårare än 'fÖr italienarna, som ju ,kunnat operera på »de inre 
linjer na». Distansen Syraensa-Malla eller Trapani- Pantel
Ieria är t. ex. endast 75 sjömil, medan distansen Gibrattar
Malta är 980 sjömil och Alexandria-Malla 800 sjömil. Engel
-ska s jöstridskrafter skulle sålunda aldrig kunna ingripa om 
de icke hela tiden uppehöllo sig i konvojens närhet. ,p,å eng
elsk sida har därför vid varje transport genom Medelhavet 
av större betydelse slagskeppseskadrar löpt ut både från Gi
br altar och från Alexandria, för att ,eskortera konvojerna ge
nom V·ästra resp. östra Medelhavet. Mötesplats ,har i regel 
varit fa rYattnen kring Malta, där konvojerna överlämnats från 
den en a till den andra eskadern. Just i farvattnen syd Sici
lien, 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 itali
enska flottans återhållsamiheL 

Slutligen bör vid ett -hedömande av italienska flottans upp
gifter ·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 itali
enska ~ flottans huvuduppgift .d ärför 1borde ·vara att i im öjligaste 
mån >Bidraga till sljölJlockad'en 1mot !E ngland, def:.s genom ,att 
avskära sjöfarten via Suex och .dels ,genom .att .binda .- till Me
deLhavet så stor del som möjligt av Englands flotta. Tro
ligen h ar man ansett, att dessa uppgifter endast k unde fyllas 
g•enom ett för.siktigt tillii'mpande av >fEleeHn ,being»-princiP'en, 
utan riskerande ·av slagskepps- och k ryssarförbanden, ener
som dessa, så lä11ge de voro intakta, alltid utgjorde ett effektivt 
hot mot de brittiska förbinde lserna, och sålunda tvingade till 
·betycdan de fl ottkon centrationer ·till Medelhav sområdet. 

Mången har ·m ånhända frågat -sig ;varför italien ska Hottan 
icke f örsökt slå en .del av den engelska 'Medel'havsHottani sän
der OClh sålunda t. ex. sökt strid .med • Gibraltareskadern när 
A'lexa n driaeslmdern .varit <förhindrad .ingripa celler .tvärtom. 

T idskrift i Sjöväsendet. 28 
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Otvivelaktigt är detta en strategiskt riktig tanke. Att trots 
detta icke så skett, torde dock bero ,på 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 engels
männens goda stridsutbildning och att sålunda sjöstri elen 
kunde komma att få motsatt verkan mot den avsedda. 

I stället ha italienarna valt, att hålla sina övervattens
stridskrafter i hotfull beredskap, samt överlåtit åt flygvap net 
och ubåtsvapnet att svara för nötningskriget i Medelhavet. 

Den italienska (.lottans uppgifter kan i anslutning till det 

ovan m1förcla sammanfattas enligt följande: 

att bidraga till sjöblockaden mot England genom att a v
spärra 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 Medelhavseskad
rarna samt störa de engelska föribindelserna i Medelhavet och 
på Atlanten, huvudsakligen medelst ubåtar och flygstrid s

krafter, 
att trygga förbindelserna mellan Itali.en .och krigsskåde

platserna i Libyen och Grekland samt samverka med de i kust

trakterna kämpande armeerna. 

Il. styrkeförhållandet och övervattensstridskrafternas 
operationer. 

l. Englands Mede,lhavsflotta . 

tB cträffande de .engelska Medelhavseskadrarnas exakta 
sammansättning ha fullt tillförlitliga uppgifter hittills ej kun
nat erhållas. I medeltal torde de emellertid ha utgjorts av 
s·ammanlagt 8 slagskepp, 3-4 hangarkryssare, 12,----16 krys
sare och ett 40-tal jagar.e, fördelade med .ungef,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·aclua blad till Englands 
sjökrigshistoria. Med oförtröttlig seghet och framåtanda ha 
de olika operationsgm1pperna eskorterat lrupp- och underhålls
transporter eller gjort framslötar och utfört kusthärjningar 
i samverkan med lanclstridsl.;:r.afterna. .Frekvensen i operatio
nerna 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 ge
nom sin blotta tillvaro avhållit de italienska huvudstridskraf
terna från att anfalla konvojerna och som så att säga »b,urit 
det engelska sjöherraväldet m ed sig» v:id sina framstötar mot 
MelleTSta Medelhavet. De engelska slagskeppen ha med kraft 
jävat påståendet om att flyghold i innanhav skulle ha vä
sentligt reducerat sjöstridskrafternas betydelse. Visserligen 
ha d e ·blivit 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 flygbaser spelat en bety
elande roll i Medelhavskriget. De ha dels haft en offensiv och 
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dels en d.efensiv uppgift. Å ena sidan ha tor,ped- och bomh
f lyganfallen mot italienska örlogsbaser och hamnar oftast u t
gått 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 jaktflygför
band, som medförts å hangarkryssarna. 

Hangarfartygen kräva., liksom slagskeppe11, en kraftig 
ubåtsibevakning •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 .base
'i·ade torpeuflygförbanden. 

2. Italienska floUan och dess förlust er. 

ltaHen har 'i Medelha·vet 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 'ähsl•an ;Ifiitav hat 'Säkert -vel~kat hämmande på d~ras verk
'Sänihets1ilst. 

[Olliojligt är do·ck i:c:ke ·att :framtid'en ,kommer att utvisa 
att ' itali'enarnas ·ytterst försiktiga !tillämpande av >~FleBt~in

beihg» 'f5.tiifcipen 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 ':bedrivits så .energiskt · som ·i'·esurserna och motståndaren 
tillåtit. Det italienska :flygvapnets .goda insats i sjökriget 
sa:nit tibåtsvapnets -och 'MAS-vapnets •verksamhet .behand1as 

·i :faiinat 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 -anslutning -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 o ni 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 må-
naders krig 'erbjuder visst intresse. Ett ·Sammandrag av den 
officiella förluststatistiken, ger nedanstående resultat. 

Antal fartyg Sänkta Skadacle O skallade l 
Fartygsslag fartyg Juni 1940 fartyg fartyg 1/4 1941 

Slagskepp ......... G l 4 l 

Tunga kryssare ... 8 4 -- 4 

Lätta )) 
"' 

12 3 - 7 

stora jagare .... 59 8 3 47 

l 

Små » ...... 66 8 1 67 

U båtar ............... 121 c:a 30 (?) (?) c:a 90 (?) 

I an 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 •emellertid, att 50 % av Italiens 
tunga kryssare och över 1;3 av det totala kryssarbeståndet hit
tiUs satts ur· spel. Av de 25 övervattensfartyg, som förlorats 
ha: 14 sänkts n1!ed artilleri, 3 av ubåtar (eller minor), l av 
tf p l ( Cavour), 2 av b fp l, 3 av egna besättningar och 2 på obe
kant sätt. Härav framgår tydligt, att artilleTiet alltjämt är 
huvudva<pnet i den engelska f.lottan. Torpedflygvapnets in
sats 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-ka flottan 
olllli den gått in för ·en djärvar-e och mera off.ensiv sjökrigföring. 
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Säkerligen hade föduslerna då blivit ännu större. Detta hade 

Ital ien icke råd med, även om engelsmännen därigenom ocks<i 

tillfogals förlu ster. Det är därför som de italienska huYud

stridskraft.ernas passivitet är fullt förklarlig. I regel t orde 

frekvensen i operationerna vid sjök1·ig i ett innanhav icke hli 

mycke större från den underlägsna partens sida än vad Mc

delha v skri ge t hittills utvisa t. 

III. Större sjöstrider i .Medelhavet. 

l. 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 sam

mandrabbningen mellan huvudstritdskrafterna. Den 8 juli 

gick en eskader till sjöss från GibraltaT, konvojerande elt an

tal transportfartyg, och ungefäT samtidigt lämnade en annan 

eslmder Alexandri.a för att m öta den förstnämnda 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}mdern av 

3 slagskepp, troligen av »Malaya» -klass, »iEagle», 5 kryssa~e 

och 15 jagare. 

Den italienska flygspaningen hade tidigt inrappo·rterat de 

annalkande styrkorna, och ubåtar hade utsänts för att intaga 

observationsläge på f:i.endens sannolika anmarschväg. E n 

större 'eskader, .bestående av bl. a . »Cavour», »Cesare», en krys

sardivision och ett par jagarflottijjer, ,gick till sjöss för att 

engagera Alexandriaeskadern, innan denna hunnit förena sig 

m ed Gibraltareskadern och under tiden höll flygspaningen 

kontinuerlig känning med denna senare. 

Den italienska operationsplanen .gick ut på att under den 

8 juli anfalla båda de ·engelska eskadra•rna från luften, så 

snart de kommit inom bombflygets aktionsradie och att där

eft·er under den 9 juli engagera Alexandriaeskadern m ed hu-

-411 -

vudstridskrafterna och om möjligt draga denna över egna 

ubåtar. 
Under den 8 juli anfölls Alexandriaeskadern 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 insätta 

ett torp edflyganfal l mot den italienska huvudstyrkan. Anfal

let torde dock ha varit utan resultat. Av 9 anfallande tfpl 

uppgives 5 ha blivit medskjutna. 
Katapultflygplan från de italienska kryssarn a återvmmo 

på e. m. kontakten med fienden och vid 3-tiden ägde en kor

tare 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 ;bli vit träffade. Ingendera parten torde dock ha efter

strävat något avgörande. Eng•elsmännen hade till huvudupp

gift .att ·skydda konvojen och föl jde därför icke italienarna 

nä·r dessa drogo sig undan i riktning mot ubåtslinj erna. De 

italienska j agarna gingo under artilleristriden till t orpedan

fa ll, tydligen utan r esultat, men också utan förluster, och från 

Sicilien ins,atte flygförband uppr:epade bombanfall med 'l"inga 

verkan. 
Under tiden utsattes Gibraltal.'leskadern för upprepade an

fall från de italienska flygstrids'kraftema på Sardinien, varvid 

ett flertal träffar Iär ha erhållits. Succes,sivt, allteftersom de 

engelska eskadrarna 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 engel

ska fartygen märkas h·e träffar på »Hood» och en på vardera 

»Ark Royal» ·och »Eagle». En jagare uppgives dessutom ha 

blivit sänkt av en italiensk ubåt. 
Italienarna ha velat göra gällande, att Alex·andriastyrkan 

avsåg att göra •en framstöt mot italienska kusten och att detta 

försök avvärjdes av flottan och bombflyget i föTening. Detta 
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torde dock icke ha varit engdsmännens avsikt. Dc brittiskt 
eskadrarnas strategiska uppgift var säkerligen i stället rent 
defensiv, nämligen att skydda konvojen genom Västra 'resp. 
östra Medelhavet. Denna uppgift genomfördes även och dä r
till vanns av allt att döma en ta·ktisk framgång i den korta 
sammandrabbningen mellan huvudstyrkorna. I varje fall k an 
konstateras, att italienarna efter detta första misslyckade för
sök att avbryta den engelska konvojtrafiken @enom Medel
havet avstodo från att riskera sina huvudstridskrafter i dyli ka 
företag samt i stället helt överl•äte denna u ppgift åt flygst'l· ids
krafterna. Dessa ha dock sedcr:mcra, lika litet som vid del 
ovan skildrade tillfället, lyckats hämma de engelska Medel
haYseskadrarnas operationsfrihet. 

2. Sjöstriden syd Kap Tenlada på Snrdinien den 
27 november 1.940. 

Efter debaclet i Tarante i början av november 1940, då 
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 ämt 
var intakt .och operationsduglig. 

Ben 27 november sänd•es 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 ·syd Kap T enlada 

v' f/ r ·. ( på1 Sa•r dinien, eskorterand•e ett antal tTanspor tfartyg 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 krys
s-ari·förband:en på' stort avstån..d en tämligen verkningslös eld
strid , 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 

- 4l3-

påfölja nde dag verkställde itali enska bfpl sedermera upprepade 

anfall med 'l'inga verkan. 
På italiensk sida skadades jagaren »Lancier 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\Tigt var elden å ömse sidor föga verksam. 

Sjöstriden torde kunna hetraktas som ett :intermezzo uta n 
större intresse. Ingen av parterna eftersträvade något avgö
rande. Engelsmännens uppgift va r all skydda konv·ojen och 
denna försökte italienarna aldrig på allvar komma åt. Ur 
strategisk synpunkt kan striden därför anses ha resulleral i 
engelsk seger, medan elensamma ur taktisk synpunkt Yar ah

salut oavgjord. 

3. Sjöstn'dcn syd Il. ap .11 atopan den 29 mars 1941. 

Under mars månad före k om en livlig transport av trup
per och krigsmateriel från Egypten till Grekland. Mot denna 
trafik insatte de italienska och tyska torped- och :bombflyg
f;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 de engelska transportlinjerna 

i östra· M·edelhavet. 
Den 27 mars gick därför en eskader bestående av » Vitto

rio Veneto», 8 kryssare, obh 9 jagare till sjöss och satte kurs 
mot farvattnet syd :K1'eta. Då den engelska flygspaning.en in
rapport eradre den italienska eskadern på morgonen den 28 
mars sände amiral Cunningham fram en· k ryssardivision be
stående 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·pite», 
» Valiant» och »BaTham» samt hangaTluyssaren »Formidable». 
D'etta synes också ha lyckats . Italienarna· förföljde und·er 
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f. m. de engelska kryssarna och kommo därigenom så låne,t 

ostvart, att de fientliga slagskeppen hotade att avskära d eras 

reträtt. 
Då italienarna siklade engels·ka huvudstyrkan girade dc 

emell ertid till kontrakurs och togo j akt. Troligt är att de pil 

grund av sin far töverlägsenhet had e kunnat draga sig ur fi en

dens grepp om ick e torped- och bombflyförbanden från »For

midable» under e. m. insatt upprepade 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 kryssaren 

>> P·ola» synes ha träffats av en flyglorpccl . Dessa skador m öj

liggjord e för den engelska h u vu elstyrkan att upphinna italie

narna. 
Efter mörkningen erhöll slagskeppen kontakt med fyra 

ilalien ska kryssare, bland vilka elen torpedskadade »Pola» be

fann sig. I d en n attstrid, som seelan följde fällde engelsmä n

n ens artilleri sliska överlägsenhet och bättre stridsutbild ning 

snab:bt u tslaget. Den taktik , som därvid användes av engel s

m ännen synes vara av ·viss t intr.esse. Tydligen fram sän des 

jagarna, för a tt m ed sina strålkas tar e ·belysa fi enden och så 

snart dessa fångats av strålka·starljuset öppnade slagskeppen 

eld. Avståndet var enelast c:a 4,000 m . och verk:=p1 av det 

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 slag

skeppen, vilka sålunda obelysta och obeskjutna kunde öva 

målskjutning. 
Italien ska jagare gingo till motanfall med st.or djärvhet 

och utan hänsyn till egna förlu st er samt sköto på mindre än 

1,000 m. avstånd sina torpeder mot fi enden . »'Maestrale» och 

»Gi·oberti » sänktes därvid. De engelska förlusterna äro icke 

kända, m en kunna .bedömas vara mycket små. Fl·era upp

gifter tyda emellertid på att ett fartyg (kryssare eller jagare) 

sänkts även på engelsk sida. 
Sjöstriden vid Kap Matapan, som sålunda r esuU.er ade i 

en förkrossande sege r för en gelsmännen , synes vara av specie llt 
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intresse genom att en efiekli v taktisk samuerkan mellan tar. 

pedflygförband och sjös tridskmfter där för för sta gången kom 

till u tförande. 

IV. Kustbombardemang· och landstigningsoperationer. 

1. Kustbombardemang. 

Engelska Medelhavsflottan har på 10 m ånader ulfört 23 

kustbombarcl cmang, varav ick e mindre än 17 gånger mot Bar

di a, Tobnrk och Sidi-el-Barani. Det största och mest upp

märksammad e bombardemanget utfördes mot Genua elen 10 

februari l 941. 
Ita lienska sjöstridskrafter ha hittills bombarderat fien

den s kust 11 gånger, m ed tyngdpunkten fö r lagd till grekisk

albanska k usten ( 6 gånger). De i talienska 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.ämt utnyttja sj östridsluafter till k ust

härjningar. I allmänhet torde dock den gamla erf·arenheten 

ha b esannat sig, att fartygen s eld blir r elativt slumpartad och 

föga verksam. 
De italienska motåtgärderna vid de engelska bombarde

mangen mot kuststäderna i Cyr.enaika ha ihelt inskränkt sig 

till dels motanfall av bomb- och torpedflygplan och dels mot

verkan av kustartilleri. Troligt är att även UJbåtar insatts, 

men dessa synas ick e h a förm ått uträtta m ycket . MAS, vars 

speciella uppgift just är att anfalla fientli ga fartyg, som upp

träda utanför egen •kust , h a m ärkligt nog all s icl{,e kommit till 

användning. Vare sig ·kustartiller:id eller flygstridskrafterna 

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 torpederadres av tf p l utan

för Bardia, uppgivres n ämligen m ed ·sä k erhet ha observerats 

sjunkna. 
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2. överskeppningsföretag och lrmdstigningsopcrationer. 

;\/ågra över::;keppn ingsj'öretag i egentlig mening, för ock u
pation av fientligt territorium har icke förekommit i ~Ieclei

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 sjöherravälde ger. 

Truppöucrsl-.: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 ·och de därtill gränsande fa r
vattnen. Delta herraYälde bestreds under år 1940 så effektiv t 
av de engelska eskadrarna, när dessa gjorde framstötar m ot 
~I ellersta Medelhavet, att man kan säga att herraväldet tempo
rärt övergick till eng-elsmänn en under den tid d.e engelsl<a 
slagskeppen och de fartygsbaserade flyg~tridskrafterna uppe
höllo 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-et i Mellersta Medel
havet. 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 . 

De engelska transport 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 -och flygstridskraft-er. 

'Ett antal landstign ingsopemtioner av ren kuppkaraktär 
kunna även noteras i M·edelhavet. Den 19 november 1940 
försökte engelsmännen t. ex. ockupera ön Gaidaros bland 
Doclekaneserna, men tvingades draga sig tillbaka och den 26 
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november landstega grekiska trupper med hjälp av engel
·ska sjöstridskrafter vid E.pirota i Albanien, i ryggen på de 
italienska trupperna. De blevo dock upprivna och tillfånga
tagna. 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 opera
tioner verkställdes av lätta sjöstridskra ft er i samverkan med 
flyg, och ledde till mindre sammandrabbningar utan större 
intresse. 

V. Italienska ubåtsvapnets insatser. 
Det italienska ubåtsvapnet, smn före kriget var det näst 

största i Yärlden och omfattade c :a 120 ubåtar, har icke spelat 
den dominerande roll i Medelha-vskr.iget, som man m ed hän
syn till det stora antalet ubå tar hade väntat. Vid ett bedö
mande härav :bör man dock observera 

att itali-enska ubåtsvapnet varit •spi ittrat inom ett stort 
antal olika ·operationsområden i Medelhavet och på Atlan
ten 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 marinministeri-ets officiella ikommunike·er. 

Fartygsslag l Medelhavet l Röda havet l Atlanten 

Slagskepp ............ .................. ! l 
Hangarfartyg .. .. ......... ... .. .. .. .. 
Kryssare ................ . ...... .... ... 3 
.Jagare ............. ...... .............. 5 2 
Ubåtar .................. .. ...... ....... 4 
Hjälp-kryssare ... .............. ...... . 
TankfaFtyg .. . .. ...... ...... ......... · 
Transportfartyg ... ..... ... ......... · 
Lastfartyg ............................. . 
Patrullfartyg ...... ...... .......... .. 

Summa l 

3 
2 
7 
2 

26 

2 

3 

4 
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Dess u tom uppges di Y er se örlogsfartyg 'ha skadats a v nkt
tar, 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 jagarna liir 

en ha varit fransk, en grekis k, en austra li sk och en k awt
dcnsisk . 

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 upp
repade tillfällen bombarderade kuststäderna i Cyrenaika. T yd

ligt är dock att såYäl jagar.bevakning s.om flygb evakning var it 

mycket cll'ektiva på engelsk sida, samt att utkiks- och manii
Yt'l' ljänslen varit högt uppdrivna. 

A v s ä rski li intresse är alt k onstatera, att italienska ubåts

vapnet icke noterat en enda ofl'iciellt meddelad framgång 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 At
antcn, 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 anses 

märkligt, att int~t resultat ·ernåtts av ubåtarna t. ex. mot de 
livliga transporter av trupper och krigsmateriel, som de se
naste 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 Me
delhavet. 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.gifterna skulle England intill den 

l april 1941 ha förlorat summa 21 ubåtar i Medelhavet. Eng
elsmännen ha erkänt 8 förluster. 
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Förluslorsak.erna uppges av italienarna Yara följande: 

Sjunkbomber eller artilleri från jagare ...... .. ..... ... . . 
Torped från jagare .................................. .... ..... .. 
Bomber från flygplan ........................ . ................ . 

Torped eller sj b från ::V1AS .................................. .. 
Torped eller ar tilleri från ubåt ...................... ...... .. 
J\1ina .. . .... ......... ... ......................... .. . ..... . .. . . .. .... . 

Icke angiv en orsak 

Summa 

VI. MAS-vapnets verksamhet. 

10 st. 
l )) 

2 » 

3 » 

3 » 
l » 

l » 

21 st. 

Dc italienska MAS, som vid krigsutbrottet kunde upp
skattas till ett 60-tal, ha hiltills gjort en förvånansvärt !blyg

sam insa ts i ~jökriget i Medelhavet. Det framgår av de offi
ciella 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 flygstrids
krafter risl"erats mot de d j ärvt opererande engelska eskad

rarna. 
Den troligaste förklaringen till MAS-vapnet.s passivitet 

synes vara, att ·båtarnas bristande sjöduglighet i stor utsträck
ning försvårat eller omöjliggjort operationer till sjöss i Md
lersta Medelhavd under det förflutna vinterhalvåret. Det 

u'Ppgives att väderleken i Sicilianska sundet t. ex. omöjliggör 

MAS-operationer 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·rs 

1941 inträngde i Sudabu'lden 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 konstruerade att de kunna glida eller 

klättra över bomstängsel o. dyl. I förstäven äro de trol igen 

försedda med en kraftig spr·ängJaddning samt en »stridsspe ts» 

och anfallsmetod-en synes helt enk elt gå ut på att ränna bålen 

rätt i sidan på det fientliga fartyget. 

Besättningen på dessa »självmordshåtar» utgöres av en

dast en man, som uttages på frivillighetens väg. Under in

rusningen skyddas han mot fiendens eld av en pansrad h m·, 
och han kan antingen hoppa ur på 100-200 m. avstånd från 

målet, sedan han inriktat båten och givit motorn fullt pådr ag, 

eller fö lja sin »torped » .i döden. Det sista torde vara det van

ligaste. Nackdelen med detta nya vapen -är framför allt bå

tarnas obefintliga .sjöduglighet. ·De torde dock kunna .bogse

ras 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 e

tonera i vattenlin}en ooh icke träffar undervattenskroppen, 

men mot lätta örlogsfartyg och tr-anspor.tfartyg torde hänsyns

löst insatta anfall av dessa ·snab:ba »stormbåtar» kun na ge be

aktansVJärda resultat. 

VII. ;Bombfl.ygstridskrafternas verksamhet. 

I fråga om frekvensen i operationerna har .bombflygvap

net spelat ·en dominerand·e roll i Medelhavskriget. Såväl d e 

italienska >Som de engelska bombförbanden ha dagligen oför

tröttligt anfallit örlogsbaser ooh hanmanläggningar eller far

tyg 'till sjöss och i hamn. 

En samman ställning -av antalet italienska ( tyska) resp. 

engelska bomb-anfall ,per månad mot örlogsbaser och hamnar 
under den förflu tna 10-månadersperioden 16 juni 1940'--1 

april 1941 visar bl. a.: 
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att italienska C tyska ) bfpl under denna tid utfört sam-

111anlagt 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 me
deltal 9 anfallsdagar per månad, 

att största anfallsfrekvensen mot :Malta likaså inträffade 

i mars 1941 då La Valetta eller flygplatserna anföllos under 
19 av m ånadens 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 pressat s till
baka mot Tripolis, 

att Haifas oljeanläggningar anföllos 9 gånger under juli

·oktober, men därefter icke alls anfallits samt att Aden, !Ber

hera .ooh 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 verksam

h 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·ckland i november. Generellt kan k-onstateras, att \bomb

flygförbandens v-erksamhet intimt anslutit sig till lan-d- och 

sjöstridskraft-ernas operationer. Distanserna hava helt natur

ligt 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 nedan-

Tidskrift i Sjöväsendcl. 29 
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stående sammanställning av u p p gifterna 
enska kommunikeerna. 

Fartygsslag 

Slagskepp ................ . .......... .. . 
Hangarfartyg ....................... . 
Kryssare ................. ... ......... . 

Jagare 

Ubåtar 
··· ·· ··· ··· ······ ··········· ···· · 
······························· ·· 

Tankfartyg .......................... . 
Transportfartyg ................... .. 
Lastfartyg ............ ..... ........... . 
Okänt fartyg .............. ... .. .... . 
Hjälpfartyg min sv. el. dyl ...... . 

Sänkta 

l 

5 

3 
3 

4 

7 

l 

4 

de officiella ital i-

Skadade 

'10 gånger 

ll » 

26 
9 

24 

25 

9 

3 

Summa: 28 fartyg, 118 träffar. 

Av ovanstående anfall har det övervägande flertalet verk
ställts mot fartyg till sjöss, enskilt eller i konvoj, och m an 
torde därför kunna utgå ifrån att anfallen utförts antingen 
som ·störtbombanfall eller som lågbombanfalL 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 bombträffar sam
manlagt 48 gånger, :men endast 1 •kryssare !har sänkts av ibo~l
ber (»Southampton») i Sicilianska sundet den 11 fe:bruan ). 
Det stora antalet träffar på kryssa.re kan sammanhänga med 
svårigheten att från luften skilja dessa från oceanjagare. 

b) Jagare och utbåtar ha träffats endast 17 gånger, var
vid 5 jagare oc:h 3' ubåtar sänkts. 

c) Det framgår härav, att större örlogsfartyg ytterst säl
lan 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. 
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d) På transportfartyg m. m. har 74 bombträrrar noterat,s, 
varav 15 resulterat i totalförlust av fartyget. I ·enlighet här
med skulle ungefär 1 /,, av antalet träfiadc fartyg gå förlorade, 
vilket förefaller vara ett troligt medeltal. 

YIII. Torpedflygplanets insatser. 

Torpedflygvapnet, smn ännu för ett halvår sedan omfat
t&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 Skadade 

Slagskepp ................... ... ....... . 3 
Hangarfartyg ....................... . 2 

Kryssare ............................ .. 2 3 
Jagare ................. . ............. .. 
Hjälpkryssare .......... ......... .... . 1 
Transportfartyg ................... .. 5 

Okänt fartyg ....................... . 1 

Surorna / 8 fartyg 9 träffar 

Samtliga ovanståend e resultat ha ernåtts mot fartyg till 
sjöss. Mot fartyg till an:kars utförde italienska tfpl. bl. a. ett 
anfall den 3 december 1940 i Sudabukten på Kreta, men man 
har anledning förmoda, att intet resultat ·ernåddes, bl. a. på 
grund av de engelska torpednätens effektivitet. 

De engelska tf'pl ha i motsats till de italiensk-tyska vun
nit 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 torpedflyganfallet 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 upp
lysLes 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::monl
ningar saknades . Anfallet visar sålunda nödvändigh eten av 
att använda torpednät till ankars - på båda sidor av far h
gen _ där hamnutrymmet och djupet möjliggöra anfall 

av tfpl. . 
Hangarfartygen ha möjliggjort det engelska torpedflyg-

vapnets 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 .:o
striden·. I samtliga de tre större sjödrab:bmngar, som lutti l ls 
förekommit i ·Medelhav·et, »'P.unta StiJ.o», »Kap Teulada» och 
»IKa,p Matapan», ha engelsmännen insatt flygtorpedanfall m ot 
fienden. Vid de ·båda 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 torpedtratT n ed
sätta den fartöverlägsna italienska ·eskaderns medelfart och 
på så sätt möjlig,göra ett ingripande av de ·engelska slag-

skep;pen . . 
En jämförelse mellan torped- och bombflygvapnens zn~~f-

SC'l' hittills i Medelhavet antyder, att tfpls anfall i regel .. ~ro 
effektivare än bfpls. Av sammanlagt 22 kända torpedtraff ar 
synas nämligen ungefär hälften ha resulterat i totalförlust aY 
det torp ederade fartyget, medan endast omluing 1/5 av bomb
träffarna medföra detta resultat. Det torde också kunna an
ses bevisat, att tfpl under gynnsamma omtsändigh eter kunn~ 
sänka slagskepp och a ndra större örJ.ogsfartyg, vilket bfpl 1 

regel icke förmå. Under alla omständigheter bli dc skador 
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50111 åstadkommas av flygtorpeder allvarligare och mera svår
reparabla än bombskadorna , eftersom dc träfia undervaUens
skeppen. 

Generellt torde kunna konstateras, att tf1Jl varit av stort 
värde i Medelhavet och där utgjort ett gott komplement till 
bom:bflygstridsln'afterna. Med torpedflygvapnet har ett nytt 
element tillförls sjökriget, som kan .JJ]i av stor betydelse ic·ke 
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- ver
kat i det tysta och det fanns därför föga möjlighet att be
döma dess andel i fartygsförlusterna å ömse sidor. Generellt 
kan dock sägas att Medelhavet icke gynnar minvapnets ut
nyttjande des på grund av de oerhörda djupen och dels på 
gru nd av det genomskinliga vattnet, som underlättar lokali
sering av mineringarna från luften. Djupen uppgå t. ex. i 
J.oniska h avet till 2-5,000 m. 'och det är egentligen endast 
kustfarvattnen ·och vissa delar av Sicilianska sundet , som 
kunna minera·S med de vanliga mintyperna. 

E ventu ella engelska mineringar inom det vidsträckta om
råde i Meller sta Medelhavet, som deklarerats farligt för sjö
farten , kan därför bedömas vara föga effektiva. Generellt sett 
torde minvapnet - liksom även ubåtsvapnet - iha betydligt 
mindre verkningsmöjligheter i Medelhavet län i Öst ersjön, där 
dessa vapen ·säkerligen alltid k omma att spela en mycket 
framträdande roll i händelse av kr.ig. 

Maj 1941. 
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p r i e n, G i.l n t !t e r, Min Yäg till Scapa Flo w. Sthlrn JJ\)41. 
c 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 Sjovaebning 1810--iSH. O lo 19-leO. 
B r u n s, V i k t o r, (ung.), Politische Verträge. III :j . Gret.schani

now, Georg von, Traites L~e Garantie, el' Alliance de Gollaboration 
poli t ique, de i-1"on-Agres.sion, -de Neutralite et d,e Desarmement 
conclus ap res l a guerre. 

Utrikrspolitiska Institutets Jmlendarium Hlt30 och forts,ättning. 

P. lVJ. riirande Utrikespolitiska Institutets kalendarium. 

Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, är en vetenskaplig in
stitution, som ver.kar för spridandet av saklig upplysning på utrikes
polit iken,s områcl~. Institutet åtnj uter ans·lag från KuDJgl. Utrikes
cilep artemen t et. 

Institutet har seelian 19'38 publicerat ett ombttanclie material och 
bl. a. i svensk översättning utgivit de o·ffentliga ·dokumen tswmlingar, 
som sedan krigs utbrottet Hl&9 publrl.cerats :w olika kri g1föra:Il!de lån
el ers regeringar. 

Det kalendarium I nstit utet n u utarbetat giver en SlaJmmanställ
ning i öv,erskåclilig form 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 retrospektiv del (1 /" 1J939-31/t2 1ru<)), dels ett löpande 
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 på kort, viLka uppstäHis i kronolo
gisk orcl'ning. Varje kort bä r ett nuiillmer till vilket hänvis as i re
g·i:s.tret. Medetelanden a omfatta a.lla händelse r och rapporter av be
tyc~el.se på det utri]{lespo~itis:ka områdiet och specieLlt a:lLa krigshän· 
cleJ,ser. Enbart ,det retrospektiva <kalendariet omfattar cirka 2,100 
ko.rt. 

Kalen da riet fullständigas a'v ett fu1lsrtäDJdigt systematiskt re
gister, huvucll~akligen uppställt l 'äncliervis, men även innehåller vik-
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tiga sakrubriker såsom >> Krigshändel.ser (l anclkriget)", ,,Sjökrigeb, 
»Luftkriget>>, ,Hande1slkr1get» m. fl. Under dessa huvudrubriker äro 
hän.cLel.s,erna ordnade i geografiska operationsområden i alibbetisk 
följd. Under länderrubrikerna utgöras slag-orden av personnamn oclt 
spJwrcl, t. ex. armen, beredskap, finanser, flottan, Hottförluster (sp e

cificerade för olika fartygstyper), flyget, flygförluster, fö11faHning, 
försvar <(allmi:int) fö rvaltn ing, handel , handelsflottan, näring.~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 a
rarucle, när det gäller att snabbt faststäHa vissa da-ta, blda ellPt' 
andra uppgifte r och är av dokumentariskt källväDde, när det gälh·r 
hittills publicerade meddelanden om krigs- och utrike.shändel.seru n. 

B. F. Thernuenius. 

-429-

Förteckning 
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Liitzow, Friedrich 
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handvapen och kulsprutor . 
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Meclelha vet. 
.. då ingrep hemvärne,t. 
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Allmänna u tbildningsbestämmel
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Luftnavigatio-n jämte flygmeteo
rologi. 

Allmänna utbildningsbestämmel
ser för infanteriet. 
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F 'ahrten und Taten in zwei 
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dochina. vVehrmachtbericht. 
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Dykeritjänstinstruktion för ma
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band (med motorfordon). Hä!s
ning av trupp. Paracl. Fana. 1 
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U p p gifter angående främmande 
(U F M n:r 6-7/41) 

. 
mariner 

häm tade ur fat-i~- och t1ag.:>p re.ss av ~Ia rinen - pres2cletalj 
uneler tioJen 1G maj-L:i juli. 

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

De nya brittiska slagskeppen. 

Oolllborcl på >>Ring George V » anträdde lord. Halifax, ele n nyut
näJmnde britt iske ambass ;vd'ör·en i ·w ashington, i jaruuari 19-J<l över
resan. Det var .clet nya slagskeppets för~~ta stö rre färd, och det val
eles nog huvucliS a·kligen av propagan.d aosk.äl just för detta ändamål. 

Det nya slagskeppet är den första bri•ttiska nybyggnaclen efter 
en femtonårs obyggrua·dspans och därför särskilt intre.ssant. Då a.v
rustningsför·chagens kvalitativa inskränkningar 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 re
dan vid sbgs:keppen av Nelson-klaSisen, efterkri-gstidlems första s•]a.g
skeppskomstruktioner, lade man mycket stor vikt vid a'tt uppnft 
.största mowtåml.skraft. Engelsmännen ha inte glömt världskrigets 
dy1·t köpta lär{lomar. 14;000 ton, all tså omkring 40 0/o av cl·eplace
men te t , skall enligt engelska in.oflicie lla up•pgifter ha använts för 
pansarskyddet ·och un.dervattens kyddet. Dessa uppgifter ha dock 
sta rkt betvivlats trots .elen för vattenlinjeheparr ringeru o·fficiellt an
givna maximala tj·ockleken om 406 mm, och troots c1e tre pansarcläck, 
som man kan vänta 1Sk·ola finnas, emeclan man aU.mänt aruto.g, att 
de engel&ka konstruktörerna &k:,ulle övergå till det amerikanska sy
stemet med Floos-bepansring. Så&om fo·to•gra.fi.erna visa har vis-ser
ligen detta amerikanska bepansringtSsiHt i princip använLs genom att 



-432-

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:·ckPi 
,,tacka ökning i förhållande till värklskrigskonstruktionerna är P H 

följd av artille riets starkt ökaclro räckvidd (vä ,sentligt stöne elova 
tion) och projektilen,s dänned sammanh>inganclie brantare inl'aHsvin 
kel. ~::untidigt säkra pansaccläcken vibla delar mot bomhträffa r. 

De nya .slagskeppenrs fart har officiellt angivits till 30 kno]i . 
Därmed Jöljer nu även .den rstör.sta sjömakten elen stegring av slag · 
ske'lJpon.s hrt, som inleddes med de franska och italienrsrka nyb,l·g
g,eno. 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 maski
J1E'r!12. mellan en främre ·och en bakre grupp av eldirum. Denna an 
orclning av ångpannorna medför en större säkerhet vid strid, cl'å i 
sådant fall icke hela ång1Jannesystemet kan förstöras g,enom eo 
ol,vckllg träff och fartyget clärmecl göras manövorodrugligt. Farty
gen av "King George V»-klassen ha smnmanlagt sex ång]J annor nv 

amir2J itetet.3 t yp - men t. o. m . med blott en ångpannegrupp om 
tre pannor skola de alltjämt beh ålla en fart av 25~216 knop .. UplJ
cleln ingen av eldrummen medför dock, att två sko rrstenar ei,-fordras. 
D essa taga i anspråk mera utryn1me, större v1kt för be,pan.s ringen 
och göra större luftmots;tånd än en enrda, nå got s törre· skorrSten. 
I\{aski nRnläggningen består av fyra t urbiner om 1!30,0,0() hkr. 

Förrän .c],et brittiska amiralitetet vaU kaliber för det svåm ar · 
tilleriet och bes tämt cl:ettas upps tällning, har diet gj•ort ingående 
jämförande undersökningar betr. de kalibrar, ~''om varit fö remål f ör 
disku,srsion. Man hacl!e ·a·tt välj a mellan 40,6 cm.-, 38,1 cm .- och 35,6 
cm . k anoner. Mariningenjörerna ans å go en bestryckning med åtta 
e'ller nio 40;6 cm .-p jäser vid ett tonnage på 35,000 t on för ogenom
föDba r, f örutsaft att kravet på gott skyclld och hög fart bibehölls. 
Uppställancliet av 40,'6 cm.-pjäGe r hade möjliggjorts blot t med upp
offranclie av vild, som var beräknacli för pansar.skycllcv eller maskin
anläggning. Det bet 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.ina slag
skepp 9 st. 40,'6' cm.·pjä,ser. Dessa ,skepp på 35,000 tons deplaeemen t 
sko la göra 27 kn o•p. Dessutom är s1clop ans aret vid S.3Jmm a maximal
tjocklecl av väsentligt mindre höjd än på de engelrska sla1gskepp.en. 
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38,1 cm.-kanouerna avvkades likaledes, emeclan de n::a 3.S,ö cm.
kanon·erna, enligt engelska uppgifter, trots lägre projek\·ikt ~kola 

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 Jörhållan
clet, att den grövre kalibern unde r föruts.ättning ''" samma myn
nin.gsha.stigltet i vt!rje fall har ,stö ne genomslagskraft och ,·erl..:an 
vid n1 ålet. 

På hrtygen <W »King George \',-ldars,sen uppi rä clor för första 
gången kva d ruppoltorn et i rlcn brittiska flottan. Det 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 skarpt mot 
elen val·cla U)lll:, tällningen i tvii k\·aclruppeltom och ett clubheltom. 
De forclrracl•e .såsom artil]eris,tiskt 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.-pjä
ser. 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 kvackupp elrtornet står arkterut. Kva~c~ruppe·l

torr.et är en .s,kap.else av franska vapeningenj örer o ch skulle införas 
på clre vid värld.skriget3 utbrot t un.d:er byggnad va r ande sla.gs1keppe n 
av >>Normgnclie>>-klaiSSe,n. 

D å dessa slagfartyg icke hu;mo f ullhorcua,s under kriget och ef
t er värkl12,kriget föllo nffer för neclru.stnimgr:>be.::tämmel;serna i '\Vase 
bing-toa-fördraget, visade ,sig detta nya kanontorn fönst 2r5 år efter 
aH det plan.erats fö r första gången på ett örlogsfartyg, på slagrskep
pet >>D unkerque>>. I den franska tornkon:>truktionen äro artiJl,eri
pjä<e rn a placerade två och två i duhbellavettage. En skrJj,evägg av 
pam~m·, s om befinner sig mellan de båda gruppernas pjäser, delar 
tornutrymmet och skall begränsra träffverkan till clieru ena to rnhälf 
ten. >> King George V:rS " kvacliruppeltorn uppvisa väsentliga förbätt
ringa r i fö rh ålla nde till clren fransJ.;:a t:vpen. Tornen är·o utomo rclentligt 
rymliga. Kanonerna äro placera•de enk eUavettage, allts·å rörliga obero
ende a v va r andra. Genom tl'e paooraiw,ägga r är k anonto rnet på läng
elren 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:kon
struktionerna, .s.kall genom utomordentligt starka speciell a för.s-tärk
ning8.r ha gjorts ::olå kraftigt, att det .skalL vara möjJ.igt att. avlo_,,,a 
.salvor från f:vra kanoner samtidigt. För det mede lsvåra artill eriPi 
och lv-arti11eri et har en enhe·ts kanon valts. Dessa pjäser, som Itu 
en kaJiber på 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 sanno
Likt genom en pan.sracl vägg delade i två skil·cla rum, fotogndieru· ; 
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 lavet
tage 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.gulh (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 c1äck melb.n de åda skor.st•3,Jarna, oel1 för ombonl.tag·uin .·~· 

gv fl~-gpla:::ten samt in- och utsät-tning av båtanu finnas tvt1 kran ar 
bredvid• uktra skorstenen. 

Kommandoplat;;erna äro samlade i en kra;ftig, ga.~.s äk8r brygg
kon,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·ålka.sta re Iinna,q 
på brygg-rc11 på en s ärskild .strålka8ta rb rygg a akter om förliga sko r
stenen och vid ,styrbords- och habm·dssidorna av aktra s·lml1S<tenen. 

De ny a brittisk?, slagskeppen vi.sn de enkla, klara, n ästan primi
tiva linj-er , som sed·an ga,mmalt gett .cLe engel.ska örJ.ogtsfartygen sin 
~är,s.kild'a pl'ägel. Härtill bidmga vä.sen·tl igt cl.e lätta, lodvätta tri
podmnsterna, ct·e höga, släta skamtenarna och den bestickande en.k~a 
lösningen av det medelsvåra artiHeriet.s och lv-artilleriet'> upps.täll
ning,~·problem genom v:1lct av en enlhetskanon. 

(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,s
klas:s·er: 
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L Pens-analfartyg fö.r manskap 
o-ränsa.cJ del av fordon.sutrus•tningen. 
;erton, medelfart l2-lJ knop. 

med utrustning jämte en be
:JJ:eclelstorlek 8;0001 bruttoregis-

2. HätS.ttransportfartyg. .i\Iede lstorlek ton~ medelfart 
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, inklu
sive hästar, vapen, fordon, ammunition och annan utru.s tning upp
gives från el'..gelska håll ~åluncla: 

a) Jör !truppen, hii.s tarna, an.spann.s
Jorclon oc;h en clel av förriklen . . 

b) bilar, vapen och tung materiel.. 
,:20 fartyg på :1:60,000 ton 
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 per 
man och månad• til1l 0,5 ton. Häri är inräknat pro·viant och foder
medel, ammunitio-n och diverse annan utrus tning, clär,emot ej tung 
materiel. 

TrupptranSllOrter på örlogsfartyg·. För korta trans·port·er (2..-.:3 
dagar) be räknas på engelskt håll örlog.sfartygens kapacitet .s.ålum]a: 

Slagskepp och 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' " 

De an-förda .siffrorna äro bla.tt att anse som ungefädiga och 
röna inflytande av bl. a. klimatförhållandena. 

För korta transpo.rter kunna siffrorna väsenHigen höjas. Så 
kan t. ex. en jagare. för en trans.port på ·6 tLmmar taga ombord 62() 
för landdigning utrustade soklater, vilka i utrymmen uneler däck 
äro ~.kyddade för väder och vind, medan uneler gynnsamma väder
leksförhållanclen upp till l,OO{} m an kan tagas ombord . 
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För 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 jagar

nas artilleribest.rckning. Uneler förra kriget prövade tyskarna 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 som 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 

meddel~Js .oHiciellt, e.ntages den vanligen vara 4-5 kaliber. Italit·

narna använda en ,50' kalibers 12 cm.-kan.on med en obetydiligt lli t

tare pr.oj ektil. Amerika n a rna ha en speciell 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, åt

min.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·ch för sina torpedkrys.sare en 5{} kalibers 13,8 cm.-kan'()n m ed 

en 4{1 kg. projektil, men de senares större deplacement .ställa dem 

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 a

gare. Krigsmate rieJ,mini.s•tern I-Iowe me.ddela,cle .21 juni, att man 

håller på att sträcka kölen till två jrrgare av Tribalklassen 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 liltninea 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.ska Jllarinilygel den 1 maj 

be, t o d a v 3,-J 73 fly g p l an, a v vi l k 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 leve

remdes 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 .s ign 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,en 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 ·den 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·ta på .33,0()0 ton sjösattes den 7 juni i 

närvarc• av marinuci lli.<;ter 1\:nox, som omedelbart därefte r närvor vid 

s tapelsättningen av en ny kryssare på 10,0,00 t·on, .som iSkall få. nam

net Santa FF>. 
(Reuter den 7 juni 1941.) 

Tio n y a .snabbgående handelsfartyg på .sa;mmanlagt 80·,000 ton 

fullbor,d'a·cle,s vid de ame ri kanska varven under maj m åna'Cl, cliå pro-

dukti·onen nådde sin högsia punkt s·edau förra kriget. I en i Jour

nal -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 euter den 12 juni 1'9.J1.) 

Två nyP, jagP.re Forre.st och Fitch - s jö,s attes< i Bos ton den 

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

1 idsleri/t i Sjöväsendet. 30 
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8 milj. dollars komma att ställa till föt'fogancl.e til l P u nivi<li-t 
ni!l,g av örlogsvarvet i Broo-klyn. 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.) 

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 an
Eiggnin-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 miljoner dollar. Av dessa far
t 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 ~·ullfartyg 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-ver
väla igancl<e. De -omfatta fjorton .s lagskepp, tjugofyra u-båtar, fyr
tiofyra jagare, tre minsvepare, fyra m-oderfartyg för u-båtar och 
.sex för flygbåtar och en minutläggare. Byg,gandet av kri·gsfartyg 
på privata varv omfattar tre sl'ags~epp, to lv hangarfartyg, etthun
drafemtiotvå jagare, fjorton tunga krylll&are, femtiotr•e lätta krys
sare, 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.sage
rarefartyg, trupptransportfartyg -och l-astfartyg till e1siko·rthangarfar 
tyg för tolv till femton flygplan. Mo-cl!erll!a lastfartyg omby.g.gas till 
rninia:tyrhangal'lfartyg på nittio dagar. En .skepp.sbyggnaclsfirma h ar 
pmktiskt ta•get ful1bor.cla t slagskeppet >: Indiana >> på 35,000 t on och 
hangarfartyg-et »Hornet» och hålle r på att bygga ytterligare sex 
hangarfartyg, f;rra kryssare o h fem snabba las-tfarty.g, va-rj ämte 
den u tför ·omfattan•de reparationer på både engelska och amerikan
ska fartyg . Dess försvarsk-ontrakt upp.går till 407 milj-oner do l l ar. 
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. 
doll ar för handelsfartyg. 

(World Te1eg raph d:en :2,6 juni Hl41.) 
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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 att u tvidga 
f].ottac.s baser. 

(Reuter elen 7 juli 19-11.) 

I nför senatens under.sökningsutskott rörande försvarsd'råg-or för
klarade che,fen för fr.rtygsbyrå11 ino ut mC~riruministeriet, amiral Ro
binson, att Förenta Statema å r 19-JJ3 .skola tillverka 100 jagare per år. 
Ro<binson yttmcle vidare att fartygsbyggnaclsp mgrrumrrnet utvecklas 
»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 identen 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.gga•lllcle a-v MEi 
fartyg - för en kostnad av 1,246· milj-oner cl:ollar - s•amt för rekvi
"''iti-on, reparation och in,köp av redan existerande far ty.g, Samtliga 
fartyrg i prGgramm et IS<ko.la vara färdiga före .slutet av år jJ\}43. Det 
sammanlagcia tonna,get kommer att uppgå till 5,5 mil'j-on.er t on. L-äg

ger man härtill de fart;yg som redan beställts av St-orbritannien .-]i
rekt hos -de privata varven i :Förenta staterna äro leveranser på sam
manlagt nära H mi ljoner ton hancl1els farty g plane rade. före ut•g•ången 
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 
1 fJol oeh ;ytte rliga re två äro uneler byggnad enl1gt uppgift i J ane's 
FJ g~1tin.g Ship . Dessutom har .sjösatts t re fickslag.skepp på 12,000 
-1G,000' ton -och ett fjärde är under byggn.a·cl. Enligt Jan e's äro 
lags·keppen.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. ' 

(lProceeclings, maj 1'941.) 
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Frankrike. 

En reclogörelse för de fria franska sjöstrichs,krafterna gays !'ö n 1 

mån aden i tidningen France. Av Llcnna framgår. att pensonalen l• 1 

dessa st ridskrafter best i\ r av a) el c fulltaliga besättningarna på t1·,, 

fartyg·, ub åt:u ns. Nan ·al och Rnhis, som på eget· i nit-iati v heslöt, 

t ort.sätta krig<·t vid engelsmännen '• sida oc:h .senare ans löto sig iii: 

De G aulle-rörel.sen; b) besättningar 6'0!11 vi el tiden -E ö r vapensti liP

ståndet r åkade befinna sig på franska örlog,srfar tyg i enrge ls·ka h am

nar och däretter fö renat sig mecl dc fria franska s tyr.korna; c) •'.iö

män från alla världrens hörn, inklusive person al f rån Jeanne d'AI'k. 

Emile Bertin och fl otta:1 i Alexanclria; d') sjömän hån hanrcl 'elstar 

tyg och new[ouncl lancls t rå lare, ~'!Orm förenat sig me cl s jösty rkorna; ot:l• 

e) un.ga män utan föregåen de s•jömilitä r utbildning, vilka nu skoLas Il'' 

de fr iet f ranska s jö·.r;,tyrl:ornas utJbilclninrgsenheter, om f attande Presi

dent Theodo{l) Tissier, L'~toile, La Bell~ !~ule och Courbet. 

Blgncf · d~ fri a fra001ta1' .~ j östridskraftern a åter.finne.s jagare'!' 

Triornphant, en av världe ns snP.bbaste, och ubåten Sureout värld en. 

;;;tör.s.ta unclervettten,orfa.rtyg. Styrkornas högJzvarter lig·ger i London. 

överbe.fä lhavare är amiral M:uselier, som biträde-s av en chef för m a 

rinstaben, en vic-e chef för ma rinsta,ben oc:h andra officerare. ti r

logsfartygen h a att lyd1a taktiska order från de brittiska överbeLi l

hav:lrna över de zone r, som fa rtygen tilldel at.s. 

De förtj änsttecken, som utde lats, bestå av D. ~- O. åt hög.stP 

chefen, D. S. C. å-t två andra officerare och D. S. M. åt fe m un.dle r

officerare på ubåten Rubis. Torped,åten La Melpomer1e fick eit tack 

fr ån elen befälhavare, i vars· sty rka farty,get intgick, för ått med: fram

gång ha konvoj-erat handelsfartyg un•cller m ycket s.våra väclierleksfö r

hållianden; även korvetten Chevreuil har fått mottaga bck för kon

v-oj tjänst. 

De förluster, som lidits. av .cle f ria franska sjöstyrkorna, be.stå 

av ubåten Narval, patrullfartyget Poulmic och ubåts jagarna 06 

och 017. 

Två fartyg av Vichy-regeringens flotta förlorades senaste Hl 

december. De vo ro ubåten Siax och ol.j e-tarukångaren Rhone. Båd a 

sjörnko till följd aN explosioner. clrå cl e vo·ro på vräJg från Cas aihlanca 

till D akar. 
(The Navy, februari 19<±1.) 
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Holland. 

Finanscl.epartermentet i l\feclerläncld-a In ]1'e11 - 11 l - · 
.. . ,, ' mecce arr s rtibucl-

get.'fo m l_ag hll parlamentet, att un ele r lJe rio clen 19 ' O~ 19 '·'J l-
- .1. 1 

"- . "- ,oJnnJ a 
oOO mr JO ller gu elen att ha uto·ivit" för försvaret ' .:·1- · Dl 

l · "' ~ " ra.dung. rand 

~le e WJWmJ.ska o och militära åtgärder, SQm rekommenderas till ut-

farand e uneLer a r 19-12. befinna s ig utvidro·nino·en oct1 fo"'r"t ·· 1 · 
fl - , . "' o ar Olrng·en 

av otta en r SurabaJa samt .dterligare utrustniwg och iörs !ärkn,itH!' 

av flottan . ., 

,(Reuter elen 1•6 juni 19-1 1. ) 
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Litteratur. 

Skrift.cr utgin1a ay Sjöhistorislm Samfun
det, Il. 1Jp.ps·ala HI+J, Almqvist och WilffiPli, 

fil sidor, pris 3 kronor. 

Sjöhistoriska ,Samfundet, som stiftades våren 1:939, kan känna 

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 strålancl.e föredra g 

Sjöl'artens roll i , -ärldshistorien, som i tSto-ckholm den 1:9 f•ebr. 1-9-1.1 

hålls inJör .Samfundet av den kände Finlandssven.ske histo-rikern, 

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 r

sta möjli1ga korthet antyda s jöfartens roll i historien». 
Nr .2 av cl:e Vflrdefulla uppsat.sernta återg.er ett inleclining.sföre

drag till diskussion vid ·en av Samfundte t i nov. 1940 i Stockholm 

anor·dnad k lubbafton ay am anuen.sen vid Vitterhets-, Histo•rile-tAnti

kvitet.sakacl!ernien, fil. lic. Åke Stille över ämnet Några synpunkter 
på den svenska Juigsmaktens historia med särskild hänsyn till sjö
Ya)mets roll. Förf. anför, att ämnet icke blivit föremål för ml,gon 

sammanhängande och uttömmande framställning. Han framhålLer, 

att en såd1an i praktiken ännu är ogör'lig på forskningens nuva

rande ståndpunkt och att cl!e försö k, som gjort.s att lösa dylika upp

giHer inom e-tt visst begränsai tidsavsnitt, t. ex. J e an Häggmans 

avhandling, ursprunglicgen a•vsecld att omfatta Frihetstiden, och Al

Jan J anssons för tiden 180i9-:L855, nog måste sägas ha visat omöjlig

he-ten av en sådan uppgift. Aunanuensen Stille behaneNar bl. a. cl'en 

svenska krigsmaktens• fredsgruppering och krigsbered kap från Carl 

XI till mitten på 1800!-ta·J.et. Av s·törsta intresse är hams påvisande 
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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 -ottan, 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 \'eten

skaplig synpunkt måhäncla värcl'erfullaste. författa-c1 av Dr Tng. F•·ied
rich Neumeyer, som sed.an några år vistas i Sverige, och behandlar 

ämnet Den hydrodynami~ka modellproYningen från l\fariotte till 
CbaiHnan. Uppsatsen skisserar mo.cl'eLl.försökens histvria från Ed

mond MariottE's fram til'l amiral Fre•clrik aJ Chapmans dagar i andra 

hälften a v 1700-talet. Den red1ogör för många värl.dsberömcla fv.si
ken9 insatse r på detta experimentella f.ol\slmino-.so.mråcle bl a C·i·ui-

ö ' . . . 

.sto.ffer Polhems och den svenst:a skeppsbyggaresläktens Shelcll()ns bi-

drag. Efter en redogör.else för utvecklingen utoml,aUJclis sårskilt i 

Frankrike, behandlar förf. ingående Chapmans försök 'verksamhet 

och omnämner. 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.mfångsrika levnadsverk öv-erallt vitt

nar om ett lidelsefullt begär att lämna det oklara o.svstematiska ar
b_et.ssätt inom skeppsbyggeriet, SiQm i mycket kva:·Lev;"de fnån medel

tJ.den.. Det fa•nn.s h-os Chapman en nm·clern vetenskaplig arbetsme

to·cL, Vl'~ke n fattas hos föregångarna inom den exper~mentella hydro

cl~'nam:lken. Uppsatsen bör va ra av stort vär clie för den av sitt yrkes 
lnstonska utveckling intres.s•e mcLe skepp.sbyggaren. 

Av intresse för redarekretsar -bö·r skriftene fjä 1•clie oeh sreta upp

sats vara. Den är författrud av förste sek reteraren i infOl1llatti-ons

st.vrelsen, fil. lic. Per G. Andren -och behandlar Svenska Rederiaktie
holaget, ett »försök till den svenska sjöfartens upphjälpande» år 1864. 

Efter att ha skildrat anaträngningarna att starta detta f•öretag .som 

doc~ på gru:l·cl av bristande intresse och försämrade kon.jun~turer 
a_],dng kom tlll stånd, anför förJ. ett samtida uttalande ur Nya Dag

llgt Allehanella om den ticliens svenska r·ederinäring. Felet med den 
sven~] - clJ · .. · 

·-'-a re . ennanngen vore dels att elen .saknade k apital dels att de 
l eda~de afiärsmän, vilka idkade s jöfart som 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! och die möjlio·

J~eettr, . som den starkt ö.kad•e trävaruexporten e1•bjuclit, försuttit:. 
tlll tankta bol a()'et .~lmll e ha tbicl'rag1't t1'l l e "!b h" 1· 

1-y k . .. e • · . n va e ov rg upp-
c ~lng -och fornyelse av svens:k .<~j öfart. :Förf. anser dlock att på 

en Vlkti o· }) kt .. · ]' . "f'·' . . ' 
"' un , nam 1gen 1 1aga om dlen tekDJska utv.eckliuo-ens be-

tyclel f" . " f " 
.se or .SJO arten, upphovsmännen till S\ren ka Rederiaktiebola-
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1-!·et icke lade i Llagcn mPra fram.:;_,·nthet elle r blick iör tidPus k r 11 ,

än 1860ctale1s svenska :skeppsredare i allmänhet. _\.tt man 1 64 r._ 

dan stocL mitt upp e i elen stora övergången från segelfartyg av trä till 

ångfartyg av järn eller stål framgår icke på något sätt av bolagsp ro

jcktet. \'i.sserligen va~: det meningen att bygga fartyg av en Il' 

l'örbäHrad 1·\']J. mt·n de1 skul le vara .segelfartyg av trä, något ann al 

,,attc 1uan icke i fråga. Man måste dock en ligt förf . göra försla g,, 

.:;tällarcn den rättvisan, att de i princip anYisacle en riktig väg l1i r 

att rycka UlJP Llen svenska rederinäringen ur dess ].ägervall, då f!,~ 

rekommenderade JHO{Iemisering av fartygsmaterielen och o<mbi g- __ 

uing till >:i-torclorift. På den vägen var det som sven<Sk s jöfart uni] ,.,. 

lSSO-talet ånyo gick en lju are framtid till mötes. Omöjligt är d·,·t 

icke, slutar fört, att ett .s·tort recleriaktiebolag, tillkommet red an 

1Sll~, .•kulle ha påskyndat denna utve ckliDg. 

D ~t :-:ljöhistoriska Samfundet kom till under medverkan :1v 

bl. a. örlogsmanna.s-illl.skapet, må de•t vara tillåtet att i detta sa11-

manhrrng fästa marinen"' o>ific·erares upp1närksam he-t på Samfund-Pi> 

Pxi.stens o~h syften, vilka senare finnas återgivna på insidorna nv 

dt>t här omEörmälLla skrifthäHets. ·Omslag. Det kan tyckas, att :n

g-ifterna till Sjöhis.toris•ka Samfundet är-o cl!ryga, 1,'50 kr fö r ständig

mediPlll och 101 kr för års•betalande. Dessa relativt höga avgiftpr 

äro doc·k nödvändiga, om .sam,f undet skall kunna b1diraga tim hö

jande av det .sj öhistoriska intre.s.set i land1e't. Det är odrnå icke u tan 

betydielse för s jöförsvarets målsmän, att här finnes en sammanslut

ning, S•Om kan s ammanföra dem med representanter för ·av sjön och 

vår s jöhis toria intresserade akademiska och ekonomiska kretsar. 

E. ö. 




