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Slaget vid Midway. 
Av kapten•en vid flottan B. H. G. Hedlund. 

l. Inledning, 

Kampen i Slilla Havet har utgjort och utgör fortfarande 
främst en strid om baser. Ända sedan krigels första dagar har 
kunnat konstaleras en strävan från japansk sida alt likvidera 
det syslem av amerikanska baser, som från Pearl Harbor 
s träckte sig fram till Cavite på Filippinerna, och härigenom 
avskiira den säkraste operationslinjen ost ifrån fram mot Syd
Jdnesiska sjön. Till alt börja med kröntes operationerna med 
framgång och Cavile, Guam och vVake erövrades. Som nästa 
steg i operationsplanen ingick ett angrepp mot den viktiga ön 
Midway. Dct,ta förelag igångsattes i slutet av maj 1942 och 
ayslutades med det ryktbara Midway-slaget i början på juni. 

ön Midway ligger ungefär 1,200' WNW om Hawaii . . Av
ståndet till Japan är 2,250' molsvarande nära 5 dygns gång 
med 20 knops farl. Midway hestår av två öar omgivna av 
grund och rev och har av amerikanarna utbyggts till en först
klass ig örlogs- och flygbas, vilken försvarades av en kraftig 
garnison. Efter vVakes och Guams fall ägde ögruppen för 
amerikanarna sin främsta strategiska betydelse som utpost till 
Hawaii, Förenta Slaternas primära stödjepunkt i Stilla Havet. 
I japansk ägo åter simlie lVIidway utgöra ett farligt hot lll!Ot 
Pearl Harbor och samtidigt en yiklig länk i de mot det ameri
kans·l\Ja fastlandet riklade japanska operalionslinjerna. 

Slaget i Korallhavel hade visat japanerna, att betydande 
all ierade sjö- och flygstridskrafter yoro förlagda i sydvästra 

Tidshri[t i Sjövåsendet. 5 
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Stilla HaYeL till Australiens skydd. När amerikanska ubåtar 

och spaningsfly,gplan därför rapporterade japanska samman

dragningar ay sjöstridskrafter och tonnage i japanska farvat- 

ten, stod det för den amerikanska sjökrigsledningen klart, att 

det japanska anfallet säkerligen skulle komma a lt riklas åt 

annat håll iin södra Slilla Havet. Troliga anfallsmål beräkna

des bliYa antingen Alaska, Hawaii eller l. o. m. Föi·enla Sta

lernas yäslkust. Amerikanska stridskrafter dirigerades i en-

lighet med denna uppfattning till fan-altnen mellan Aleuterna 

och Hawaii; brrser på ö~rn:l ulb~·ggdes och förstärktes, speciell t 

med flygs tridskrafter, och olla i övrigt niidväudigo. försiktig 

hetsmilt Yidtogos. 

II. Operationens förlopp. (.Jmfr skiss.) 

Den japansim operalionspbnen gick av allt alt döma ut på 

a lt en mindre styrka skulle göra en diversion mot Alcuterna, 

medan huvudslölen sam tidigt insalles mot Midw.ay. Den ja 

p~msk~ styrka, som den 3 juni närmade s ig ögruppen, Yar 

uppdelad p:'t 2 operationsgrupper. Den ena beslod av 3 slag

skepp. 4-6 s törre hangarfartyg samt ett betydande an tal krys

sare och jo.gare, den andra av transporlfartyg skyddade av 

kryssare och jagare. Enligt uppgift medfördes 8- 10,000 man. 

l denna grupp ingingo äYen några handelsfartyg. ombyggda till 

hjälpha.ngarfarlyg. Den förs tnämnda gruppen närmade sig 

Midway från nordYäst, medan transportflo ltan, ungefär Ptt dygn 

efter i tid, kom mera rakt västifrån. Avsikten var tydligen, att 

ön först skulle anfallas av flygplan från hangm-fartygen i nona 

gruppen och därefter utsättas för beskjutning av artillerifar

tygcn. När allt motstånd var brutet eller :llminslonc försvagat , 

beräknades transporlflollan anlända, varefler ön skulle oclm

peras av dc medförda trupperna. 

Den 3 juni omkring kl. 0900 sik lade amerikanska spanings

flygplan transporlflottan på c:a 500' avstånd från Midway med 

ostlig kurs, formerad på 5 lwlonner. 9 slyeken »flygande fäst-
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ningar», Laserade p ~t Mid\Ya,y, gingo omedelbart till anfall. 

Träffar nolerades p~t en kryssare och ell lransporLfartyg. Nat

ten mellan den :3 och J juni Yar mänljus och utnyttjades a\ 

amerikanarna Lill lorpcdflyganfall, yarvid troligen yllerligare 

eU Lranspol'lfarlyg träffades. 

Den 4 juni upp lticklc den amcril'-<'111Ska dagspaningen Lisen 

hangarfartygsgruppen och båda dc japanska styrkoma anföllos 

i upprepade y{tgor av lunga och m edellunga armebombplan 

samt slör!.- och torpedflygplan tillhörande marinen. Anfallen 

forisa L les under hela dagen med olika flygplanslag och rcla li YL 

s Y ~n·a förlusler [tsamkades japanerna. Asen dc amerikanska 

föduslerna Yoro emellertid p. g. a. den japanska jaklen och 

kraftiga luflvLimselden mycket stora. Som exempel l~an anfö

ras, a ll av lG marinslörlbombplan, vilka anföllo hangarfartyget 

»Soryw> nedskölos hälflen och av en a n11an grupp p i't 6 :Her

Yändc endast cll till sin bas. Amerikanarna insallc även hög

anfall och p:'tslodo sig h ti runder ha erhåll i l n~tgra träffar p:'t 

hangarfartyg. 

Medan amerikanama bekämpade de b[tda fientliga opera

Lionsgruppern a gingo ·starkt japanska flygförband till offcns iY 

mot )V[idway, Yanid SY~rr::t materielskador anställdes; bl. a. fö r

stördes hangarer och sattes drinnedelsförrad i brand. Flyg

platsernas startbanor slwnades dock i s lörsta möjliga ulslriick 

ning, troligen för all dc ef ter ockupationen omedelbart skulle 

kunna utnyttjas av japanska flygförband. Amerikansk j akl 

och luftvärn avslogo gemensamt anfallet och enligt uppgi ft 

skölos ett 40-Lal japanska plan ned. 

Dc intensiya amerikanska flyganfallen tvingade Yid l O

liden på morgonen den 4 juni hang::n·fartygsslyrkan att gira 

runt till nordYiisllig kurs, Yilk ct em ell ertid ic:ke omedelbar t 

observerades ::tv de arnerikanska flygarna. Känningen :wbröls 

med anledning h i1rav tillfälligt. 

De amerikansk1 sjöstridskrafterna, Yilka äwn omfatt ad~ 

hangarfartyg, hade Yid första rapporten om japanernas siklan

de diri gerats till :i\Iidway och närmade s ig nu sjöhigsslz:'ldr-
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)]a tsen oslifrån. D~ras flygförband ingrcpo i s triden, s ~t snart 

;1, öjlighet h ärtill gavs. Den japansl'a relr:illcn hade, som förut 

niinmts ej obsenerats av amerikanarna, varför spaning förs !. 

111r1s le utföras. Härunder tvingades å lskilliga plan alt nödlanda 

p:'t va ttnet på grund av bensinbrist. Dc Ilesta kunde em ellertid 

sedermera bärgas. När japanerna slulligen upptäcktes, in sa ttes 

ett anfall a v 15 stycken torpedflygplan ulan skydd av jnktflyg. 

Av dessa ~1Lervände intet till basen och endast en man kunde 

räddas. Andra torpedförband och farty gsbaserad jakt fortsalte 

dock ulan h iinsyn till egna förlusler anfallen mot den nu på·

träffade fienden samtidigt som bombförband gingo till anfall. 

Sv ~n-a skad0r anställdes på den japanska sjöslyrlzan. 

A ven den amerikanska sjöslyrkan ulsalles under del la ske

dc för häfti ga flyganfall. Della resullera dc i träffar p[t han

garfarlygc t >> YorkLown >>, vilket blev liggande manöYerodugligt. 

»YorkLO\\'nS >> flygplan anföllo .i sin lur det japanska hangar

fartyget »Hiryu >', som skadades s:\ sv~trl , a lt de l sjönk unde1· 

natten mell an den 4 och 5 j u ni . 
E LL annal japru1skl hangarfartyg, >> Soryu >>, Yilket under fö

rcg:"tend e anfall slzadals och nu var under bogsering, anfölls ay 

en amerikansk ubå t, som fick in 2- 3 Lorpedlråffar. Far tyget 

ÖYergan av sin besällnin.g och sjönk sedermera. 

Aven japanska ubMar opererade .i fanattnct , ty tidig!. p;l 

morgonen den 5 juni hesköls 1\lidway, dock u lan stö rre r esultat , 

av en ub:H. Elden hesYarad es fdn heEisLningarna i land. 

Den am crikansl'a sjöstyrlzan salte efter ovan hcskrin1a 

anfall västli g kurs för att om möjlig t söka upphinna den fly 

ende japanska Lransporlfloltan, vilken i sk:ydd av mörkret girat 

till kontralzurs. Väderleken började em ell er tid nu alltmera 

försämras och särskilt nordväst om i\llid\Ya~· var Y~id rel ogynn

samt för Jlygspaning. Amerikanska a rm ebombplan lyckades 

dock uppläclza en del av transporlflottans sk.Hldsslyrka och 

gingo Lill anbll, Y:.uvid trä ffar noterades [t en hyssarc. Delta 

anfall följdes av ytterligare 2-~l stycken ulförda av arme- och 

11larinbomhplan, s:häl mot den nyss n~imnda so m mot en an

nan kryssargrupp, Yarvid y tterligare sl,ador hmcl c iaktt agas. 
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York tcwoo un1dergång, 

J apanska hangarfartygen Soryu och Hiryu. 
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På morgonen den G juni crhöllo fartygsbaserade amcrikan-

I·a f]vcriJl.an åter kinning med en av den japanska transport-
s' ""' 
f] ottans skyddsgrupper, omfallandc två lätta kryssare och tre 
jagare, viJl-:.a utsaUes för häftiga anfall. Kryssaren >>~Iikuma » 

~ch en jagare sänktes, kryssaren >> Mogami >> erhöll så sv[tra 

skador, all den sedermera sjönie 

Den amerikanska jagaren >>Hammann>>, som assisterade det 

sv~1 rt skadade han garfartyget »Yorktown>>, torpederades och 

sänkte<> på eftermiddagen samma dag av en japansk ubåt. 
, Yorktowns >> slmdor voro s~t S\'åra, a ll fartyget icke hann in

bogseras till lnmn ulan måste övergivas, varefter det gick till 

botten. 
Sp::ming efter dc japanska styrkorna fortsattes även under 

den 7 juni men utan resultat, varefter de amerikanska styr
korna avbröto operationerna och Mergingo till Midway. 

Resultatet av slaget blev s[tlunda, att det japanska anfallet 

tillbakaslogs m ed be tydande förluster. 

III. Förluster. 

Förlusterna synas ha fördelat sig enligt följande: 

.lapansl;cr: Hangarfartygen >>Kaga>>, >>Akagi>> och >>Hiryu >> 

hade svårt s'kadats och sjönko eller sänktes av egna besätt
ningar. Hangarfartyge t >>Soryw> skadades under dagerstriden 

den 4 juni och stinklcs sedermera av ubåt. En jagare sänkt. 
:Minst ett transporlfartyg svårt träffat. Flygplanförlusterna 

voro säl<erligen mycket betydande. 
Amerikanska : Han.garfarlygct Yorktown sänkt. J ag:ue;1 

Ramm ann sänkt. i\Iycket betydande flygplanförluster. 

IV. Avslutning. 

Sbget Yid Midway p:\minner om slaget i KorallhaYet s [l

tillvida a ll stridcm;:t i huYudsak utkämpades m ellan dc h ~1da 
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molslåndarnas flygstridskrafter. Härvid måste dock under;;lry
kas, all flygstridskrafterna på japansk sida voro helt heroende 
av sjöstridskrafterna. Dessa kommo däremot icke i konlak l 
med varandra, om man bortser från några enslal;a uhålsaufall. 
Flygtaktiken under operationerna synas främst ha gått ut p:t 
alt nedkämpa fiendens flygstridskrafter genom anfall p[t han
garfartygen. Dessa måste sålunda skyddas utomordentligt väl 
och slaget ulvisar betydelsen av alt starkt bestyckade luflvtirns
kryssare ingå i sjöstyrkorna. Som molmedel mot den anv~inda 

flygtaktiken med samtidiga stört- och torpedanfall synes en 
gruppering med en skärm av lälla fartyg omgivande huvud
styrkan vara ändamålsenligast. De lätta förhandens uppgif t 
blir därvid främst att med Juftvärn bryta torpedanfallen, medan 
elen försvarande jaklen underslödd av huvudslyrkans luftvärn 
skydelar mot bomhförbanden. 

Under reträlten torde de b[lcla japanska operalionsgrupper
na ha delals i smärre avdelningar, möjligen för att försv~ha 
flygspaning ooh reducera risken vid anfall. 

Operationens födopp utvisar de betydande sv[lrighelcr, som 
möta eU överskeppningsföretag, därest försvararen äger tillgång 
till rörliga och slagkraftiga sjö- och flygstridskrafter. Som 
jämförelse kan framhållas de japanska framgångarna i elen 
ostasiatiska arkipelagen, där sLora överskeppningsförelag lyc
kades just genom alt molståndaren icke disponerade över till 
r äckliga sjöstridslu-after. 

Förlusterna ifråga om hangarfartyg voro - framför allt p{l 
japansk sida - mycket betydande och understryker dessa far 
tygs stora sårbarhet. Det förefaller sannolikt, att förluslen a v 
icke mindre än fyra fullgoda, snabba enheter utgjort en mycket 
betydande svårighet vid dc fortsalla japanska operationerna i 
S Lilla Havet. I och med detla trädde artillerifartygen ~myo i 
förgrunden, vilket i det långa loppet synes vara en fördel fö r 
Förenta Staterna. 
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Amiral Fredrik Henrik af Chapmans 
Architectura Navalis Mercatoria. 

.Av Dr. ing. Frierlrich N ewn cv er. 

I. 

SE1r man upp de stora svenska och utländska uppslags
böd.erna om amiral Freclri/.' Henrik af Chapman, läses där 
t. ex.: »Chapmans verk Archileclma navalis mercatoria (1768) 
är världsberömt') »eller>> Ar 1768 utgav Chapman av trycket det 
välkända plansclwcrket >: Architectma navalis m ercaloria» . . . ") 
På annat h:Ul heter del: »>l a hcaucoup ccrit sur l'art des con
struclions navales >'~ ) eller >> stelllc durch sein epochcmachcndes 
Werk i\ber elen Schiffbau (SLockholm 17G8) diesen zucrst auf 
wisscnschaftliche Gnmdlagen»4). P :l 1800-Lalct Yar ullandels 
beundran ännu större. Det lyder då t. ex.: »Vers la m eme 
cpoquc parment ~\ l'Clranger deux ouvragcs des plus remarqu
ables, celui de l'ingenieur sucdois, Chapmau, en 1768, . . . 
l'ense1nble forme pour son epoque, le monument de conslruclion 
navale le plus complet qui exis le»5) , eller i slutet av 1700-talel : 
>> Dem praklischcn Schiffbaucr ist es unentbehrlich, weil es ihm - --

') Xm··Ji s-k F amillj ehok, 3:e uppl. , ban d 4, 19·2-::>. 
2

) Sven<0tk t Biograf: i.slk t L exilmn , band 8, 1928. 
3

} Larou:s.s.e du XX: e S iecl e, ,P aris t8.2'8. 
4

) H enlcr.s. Ko·nve 1·.s at ions-Lexikon, .3. c'lcufllage, Freiblll·g 1'903. 
'') E. Par is, La :Mu.sce d!e Marine cliu Louvre, Pa r is 1SS3. 
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be\' dem Hiss ein er jeden Ar l Fuhrzeugcs zum Ft1hrer dienen 
ka~111 , und auch bcy , ·orkommender Ver~inderung seines Ri sses 
hinbngliche Bcfriedigung geben wird>>"). Dessa prov t?~·de vu
ra tillräckliga ~ LL Y isa ;1, tl det är en genomgående trad1L10n, a Il 
Chapman skapa t sill yärldsrykle genom utgivandel av plansch
yerkel Archi tec tur.a Navulis Mcrca loria. ::\ ~1gon närmare redo
görelse Jiinmas dock ingenstädes i litteraturen. Ej ens i Chap
;nuns sjii.lYbiografiska antcokningm, vilka han i livstiden dih
ierade, herältas mera än a lt ,, Under denna tiden') utarbetade 
jag c lt verk i Skepps-Byggcriet, h var lill pl:Harne, 62 till antalet, 
g raYerades i koppar oeh utgavs p:l tryeket under namn ·.af Ar
chi lce lnra Nuvalis i\Iercatoria".8 

För alt rältvist kunna bedöma Chapm.ans betydelse för 
swnskt och europeiskt skeppsbyggeri är det nödvändigt at t 
J.Jarlägga Archilecluru Navalis innehåll och lilll~omst, .~ den 
m tm det hittills framkomna materialet tillåter delta . Vasent
li gt är att samtidigt anvisa Archilcetma Navalis sin rötla pln ls 
•Jla ls i 1700-talets litler atur av l iknande slag. J 

II . 

Först skall en redogörelse länmas för Archi teclura Naval is 
inne hå ll. PlanschYerket omfattar komplett 64, i kopparstick ut 
förda planscher. D ~inid äro litelsidan med Arres ber~m~a YY 
.av Stockholms s lröm, sedd från Kastelholmen, och dedJkatwns
sidan till arvfurs ten och storamiralen prins Carl medräknade. 
Antale t iHergivna fartygskonstruktioner utgör det m ångdubbla, 
d~t en del planscher innehålla upp till 24 skeppslyper. Tre dub
belsidor föreg~t planscherna med systematisk inneh~lllsförlecl~
nincr I) tt svensl;:a, franska och engelska. Della är Yerl,els enda 

"' 
") J. H. R öcl in.g. Allgem. Wörtc rbuch de r Marine, 119.3. 
') el. Y .• s. cl•å han i Stockholm byggLle kanonskeppen. Adolph 

Fredrik, Fr·cclrik Adolph och Gustav III. 
&) »U tclrag· af h vad framlidn e y ice }umiralen. m. m. Fr. H. af 

ClJapn1an ISj eH Httit .skr ifva angående s in le[na{h, K. B. 
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xt som ];:om ul samtidig t. Samlliga plansch er s träcka sig 
1.~:e;. tY[t s idor och m i1 ta m ed marginal 82 X 53 cen tim~ter, 
~oken är allls {~ ö nr .~n h.alv .meter hög och inbunden 5,u centi
Jneter tj ock YJkten ar darefter . 

Bi ldma teriale t uppd elas i G huYud grupper: 

l) , Handels Fartyg >> , 2) »Fartyg för sn~tl l Segling och Rodd», 
J ) >> Ka pare Fartyg>>, -1) »Atsk illi ge sor ter Fartyg, som brukas 
]JOS differenta r\a tioner >> och 5) »Fartygens AYlöpningar och 
Taklingar>>. Det m~t r edan h är nämnas .a lt planschverke ls titel 
,,Architectma NaYalis .Merca/oria>> icke är fullt berättigad, då 
~åväl grupp 3 som 4 omfatta s ta rkt beväpnade farty g eller rena 
örlogsfartyg. 

Den systematiska innehåll sförteckningen skilj er sig avse
Yärt från regis ter till andra YCLk av liknande art. Den är sam
lidigt en omfattande samling av olika f arlugscla la och ekono
misf..:a ·uppgifter. Huntdgrupp l (Handelsfartyg) omfaUar t. ex. 
ej mindre i:in 9 ruhriker, vilka för varje a vbildal far tyg ge 
upplysning om följande förhålland en: fm·Lyge ts sJ..:apnacl och 
JacJ..:l ing, dess län gel över stäv, bredel efter limrens ytterkant, 
<ljupgåencle efter vattenlinjen, slör sia cljupgåencle, vartill far
·tyget kan la~ t.a s, »dräglighet», d. v. s. clcp laccmen l , byggnocls
l ;osl nacler och byggnaclsl;oslnacler per clcplacemenlels enhet. 
Dimensionsuppgifter ges äYen för alla andra fartyg, vilka ingtt 
i plansclwerkels samling. För alla beväpnade fartyg förekom 
ma dessut-om cl elaljuppgi Her om bes tyckningen s[lsom: l~ano
ners antal och >> f>uncligela l >> på däck, på s];: ans och back, n icl~
hal:a r och s/ y c l~ e porlamas hö j el över Y.altnet. Uppgifter Hinmas 
samtidigt om antal bcsällning, proviantmängel (riilmad i m [l
nader), vollenmän gd samt {u·parens an tal. De å tergivna. far
tygstypern a Yaricra i s lor om.faltning. Så visas bland handels
far tyg exempelvis minst 11 oliJ,a typer, vilka efter d:lsanmde 
skeppsbyggerie ls terminologi kallades frcga ller, häcldJåt.ar, pin
I,ar, kattor, barkar samt 6 ex.empcl p ~1 grun dg~1ende fartyg s ~tsom 
fl öy t, bark, pink, ga1Ieot, skula och färja. AY >>snällseglare» 
Cch roddare Yisas pake tbilar, lastfartyg al l segla och alt ro, 
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skeppsbåtar, slupar och jullar a v olika tacklingssäLL Kapare 
visas i 5 variationer, av utländska k1 igsfarlyg enbar l 11 lypcr. 
på en plåt 24 oliha slags tacklingar av segelfartyg. Finns de L 
på n ågon plansch utrymme kvar, så finnes även lavetlkonslruk
Lioner för sjöartilleri . Varje plansch är försedd med sr.:ala l 
franska, engelska och svenslza enheter för längd-måll (»Sveu
ska, Engelska och Franska Iol»). En stor del planscher äro 
försedda med s. k >> Drägtiglwls-Skala >> , vilken möjliggör direk t 
avläsning av Yarje skepps cleplaccmenl. På varje fartygsr it
ning utm::ixker dessutom tv:\ sm:\ koncentriska cirldar fartygels 
tyngclpt~nkt (k) och dess mclaccnlrum (l) - dc väsentliga dala 
för bedömandel av stabiliteten. P~t en del h~lll förekommer 
även kurvor, vilka ~iro resultat av Chapmans egna her:Uzningal'. 
De behandlas längre fram i uppsatsen. Varje farlyg återges ; 
tre projeldionsplan: planritning, profilritning och Iiollspantplan, 
d. v. s tvtir-;nill genom fartygels slörsta bredd, ofla i.iven skro
vet, sett akter- och framifr:\n (fig. 1). EU flertal sLcpp vi sas 
dessutom p~t ett ypperligt säll · utförda, i perspekliv (fig. 2 h ). 

?\ ~l'5ra farlvo·sskrov hur de le sio· i lz61not (fio. 2 a) eller b o.~ t> ' . b o l' 

l·öllwlal Lillsllmd (fig. 2 c), i första fall lulaune i en 1inkcl a Y 

i) o och i andra fall skrovet hell lagt i hori-sontalplanet. DesS'l 
E1 fakta må endast ~nlyda, vilket ofantligt arbete som är necl

bgt på Architeclura Navalis 60 sidor. 

Dc samlade fartygen, vilka passera revy i .\.rchilcclma, ~i.n 
av högst iHtcrnctlionell härkomst. Del är därvid naturligt, al t 
Lulyg ifrhn de länder, där Chapman sj älv under sina broa t· 
hade Yislals ·Jch arbetat, ~iro 1äl representerade, n~imligen fr:m 
England, Frankrike och Holland. Vi finna dock även skepp 
fr{m Algeriet, Bermudasömna, Flamland, Malla, Venedig och 
Spanien. Enslaka exemplar hade sin hen>ort pCt Grönland. i 
~orgc och Finland. Majorilelen av lwnslruklionema, frega~t cr, 

kapare och små last- och luslfartyg, äro dock svenska och h aY<l 
~ annolikt Chapman och hans medarbetare till skapare, i den 
m ån de ej ~iro av äldre datum s:J som t. ex. örlogsfregal1cn 

J arramas. 
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Iigur '2 a . 

Märkliga detalj er ur Architectura ~a,·ali,s . 

Kricingt fa r tyg. 

:Figur '2 b. 

J'lfärkliga detaljer ur Architectura Kavali.s. 
:Förtiml"ini:; aY ett kaparefartyg. 

_ ) 
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Del framg[n· av oyannämnda redogörelse att Architectura 
Navalis vid sitt utgiYancle i tryck ~n· 1768 var elt stort upplagt 
;]lustrationsvcrk ulan närmare text, som gav någon ledning, 
]1ur verket av den lmnslzapssökande skeppsbyggaren kunde an
vändas. I utlandet hade man ofla den missuppfattningen att 
detta verk endast vore en samling av ritningar för experterna-; 
behov, vilka ej beh6vde några ytlerligare anvisningar.0

) DeHa 
var dock icke fallet. Chapmans avsikt framgår ur hans egna 
ord, vilka återfinnas i slutet av det sista meddelandet till Arehi
teetmas prenmneranter. Det heter där: »Med sista Nummeren 

Figur .2 c. 

:Märkliga detaljer ur Architectura N avali.s. 
Ett kölhalat fartyg. 

borde m1 följa den ullåfvade Beskrifningen öfver hela verket, 
med sine tillhörige Calculer och afmätningar etc. och hvilket 
kommer att utgöra et särskilt band, i mindre format, men som 
jag af andre mine ämbetsgöromål varit förhindrad, och änna 
blifver någon tid hindrad, att fullgöra denna min förbindelse, 
så anhåller jag vördsamt hos Respeklive Herrar Premuneranter, --

· 
9

) J. R. Röding, AJ,Jgeuneines \Vörterbuch der Marine, HamLur_g· 
1719:3: »Di e vol1stfirudige Sammlung von Bauri.o;·:,cn, yon Schiffen aller 
Art, welche mit ungemein viel,en 1\.o•oten.aufwan-d gestochen worcTen. 
Frklärung befindet sich nicbt dabey, weil yorausgesetzt wird, das' 
derjenige, weh·hcr es gebrauchen will, die Fundarnente von der Kunst 
Ila ,. 

lUisse zu cntwerfen versteht». 
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det täckles dc benägit haha fördrag med denna delen tils fran1 

på nästa år, 1769,>> . . . Trots att Chapman under denna tid 

Mnjöt permission från 1j änstcn vid annens flotta, utkomma dc 

lovade förklaringarna ej förrti.n 7 år efter planschverket i s.a111 .. 

l>::md med h::ms första lärobok i skeppsbyggeri. År 1775 utk o111 

i Slackholm h ans >> Tr!lclat om Skepps-Byggcricl>>, eller som den 

fullständig!l titeln lyder >> Trac'La t om Skepps-Byggericl, lil liho. 

mecl För/..: lnring och Bevis ö[vcr Archileclum Navalis Mcrcolo

ria etc. >> . Kapitel 12 i boken beskriver en del av dc viktigaste 

ritningarna samt lämnar s tora uträknings tabeller för konstruk

lörer, ungefär i stil med en modern ingenjörshandbok Chap

man hade gjort sig m.ödan a lt rälma ut d. v. s. genom med

arbe lare låta räkna ut, hl. a . .alla de avb ildade farlygens clcp la

umenl i kubikfot sam t kuberna för beräkningen av s tyvhc/cn 

av ett fartyg, med hj älp av vilka m.etaceulrums avstånd fritn 

tyngdpunkten kunde bestämmas. Chapmans grundtanke 'ar 

alt om clt nytt fartyg .av hestämd lastningsförmåga skulle hyg

gas, skulle konstruktören med hjälp av hans tabeller kunna 

direkt proportionera skrov-et och finna alla v-iktiga data sam

ladC. Samtidigt med detta ganska revolutionerande sätt att 

systematisera fartygskonstruktionen var Chaprnan tvungen att 

dels revidera dc föråldr!lde skeppsmätningsmeloderna, dels 

lämna för Sverige nya metoder att beräkna tyngdpunkter, sta

bilitet, v-a llenmolst:'md, seglens krafter och andra gnmdläg

g.ande egensl-:aper för v-älseglingen. 

AHlcl, vilket Chapman hade uppställt för sina första pub

likationer, v-ar högt. Han ville för förs ta gången i skeppsbyg

geriet finna en suntcs av dc v-iirdcfulla resultat, till v-ilka den 

praktiska hålhyggaren i olika länder genom århundradens t ra

di lion hade konnnit fram, med på förhand på matemalisk Yi1g 

noga beräknade dala för farlygens egenskaper, vare sig del 

gällde >> snällseglare>> eller krigsfartyg. Chapman var dock re

dan då själv s~t pass erfaren konstruktör att han v-isste, alt et! 

skepp ej erhöll sina b~isla egenskaper genom enkel summeri11g 

aY dimcnsi,onerna ay Europas bästa seglare eller effekliyas te 

örlogsmiin. Han hade ,].;:lart för sig ail del gällde att från fa ll 
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till fall avYäga, v-ilken utformning skrovet och även tacklingen 

skulle erhålla. 
Samlingar av ritningar av olika berömda fartyg hade ut

givits långt före Chapman. För sådana försök i den encyklo

pediska lillera turen redogöres i avsnitt IV av denna uppsats. 

Det nya i >>Archileclma>> resp. i >>Tractaten>> var att samtidigt 

införa ma:tematiska beräkningssätt för läget av en del punkter 

resp. storleken av de krafter, som verka på fartyg. Viktigast 

är då deplacementberäkningen eller för att begagna det origi

nella svenska ordet, med vilket Chapman betecknade de't, >>vat

tuhålan >>, dessutom tyngdpunkternas och metacentrums läge, 

samt mols tåne/et av kr·oppar i vatten. På elt genialiskt sätt 

åsl\ådliggjorde Chapman viktdeplacementets variation, uttryckt 

i !Svenska svåra läster1 0
) i en s. k. >>drägtighetssl<rala>>. Han 

l;unde då i clt enda kurvsystem återge viktdeplacementet a~ 

ett stort antal olika fartyg i fullastat och tomt tillstånd samt 

för vilken annan valtenlinje som helst. På grund av det inter

nationella måttsystemet av engelska, franska och svenska 

rymd- och längdenheter, som han samtidigt använde, kunde 

alla beräkningar allt efter önskan direkt utföras i vederhörande 

nations rälmeenhcter. Denna framställning är originell ooh 

härleder sig ej direkt från några utländska förebilder. Ett 

exempel av en sådan skala i plansoh IV av Architectura visas i 

figur 2 d. Chapmans matematiska beräkningssätt av lastför

mågan utföres n~i.rmare i >>Tractaten>>. Antalet läster beräknas 

med hj älp av fartygets längd, största bredd utombords, vatten

~kiktets höjd i medeltal samt en konstant för fartyg av fyllig 

och av skarp form. Chapmans nya grundregel tillämpades 

1';Cdan i Sverige. År 1778 blev den lag.U) Enligt reglementets 

§ 5 beräknas deplacementet så att fartygets längd, bredd och 

10
) 1 sYår läs t = 18 s](]eppuncl j ämvikt eller dJ8 gånrg,er 3-W skål

lHtnd. 

• 
11

} Kongl. 1\f,aj:t.s Nådiga RegJ.emer;,te hvarefter SkeppLS-Mähre 

:'lcl föref allande Mät.niTIJgar af II.aml,elLS'-Skepp och Fartyg, G,ig hafwa 
1 underdånighet at rätta. Gifwit Stockholm.s S ~ ·ott then t1 Martii 
1778.-

Tidskrift i Sjöv'isendet. 6 
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vattenskiktels höjd av nedsänkningen för och aklcr mullipl i
cems med varandra och divideras sedan med 112, »OlTl fartyget 
ftr av ordinair skapnad, och ej hwad;en mycket fylligt eller 
skarpt åt ändarne>>. För skarpare skrov är divisorn större ~in 
112 för fvllicrare än den mindre. Fö,reskriflen motsvarar Chap
ma~1s fra~nställning i Tractaten, där det slår alt divisorn är 115 
för skarpa skrov och 110 för fylliga skrovY) Enligt en forskare 
skulle Chapmans problemlösning varit än m er värdefull mn 
han kommit alt tänka på att insätta medelvärdet av flera bred
cler i stället för största breddenY) Chapman var dock fullt 

Figur 2 el. 

M·är.kliga detaljer ur Architectura r< avali,s. 
KurV'system för d0pl.a.cemcllltheräkuing av W ol1ka fartyg 

med »drägtighet&kal a». 

medveten härom, tv det heter i Traclalcn på sidan 186: >>.~nnu 
accuratarc kan et Skepp mätas, om man vii gjöra sig den mö~ 
dan at mäla dess bredd på flera ställen än midt uppå, då det 1 

uträkningen icke skulle slå felt på en enda läst, men om della 

'') Sidau 1:85. -
3) N G N'l Matematik och Skeppamätni.ng, Lychlllos Ar.,· 1 _ . . _ 1 sson, 

bok 193G, sid . . 24.:3. -
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fordrar mera tid och arbete s~tYäl vid måtningcn som uträk
nin gen så lärcr det vara onödigt åt något Yidarc därom röra». 

För dessa beräkningar gällande tyngdpunkler av ylar och 
volymer, metacentrums läge och deplacementels storlek ligga 
några gemensamma matemaliska problem till grund, t. ex. all 
bes tämma den yta, vilken inneslutes mellan en kurva, en bas
lin je och två perpendiklar mot denna eller alt bestämma en 
kropps volym med bukliga hcgränsni ng sy lo r. Matematikern 

ullrvcker y lan genom en integral F j'x, y dx, Yilken kan 
oJ Xt 

exal.::t beräknas för vissa lmrvor. En annan integral , vilken 

[tlerlwmmcr mycket ofta, lyder ! j' y" dx. Del är tröghels

momentet med aYsccndc p:\ x-axeln och ing~tr i ekvationen för 
fa rtygels styvhelsmomcnl. :Med hjälp av denna kan metaccnl
rumsavslfmdct från deplacementstyngdpunkten beräknas. För 
beriikning av y tinnehållet nöjer man sig i praktiken ofta med 
en bekväm approximativ mc~od, enligt vilken ytan hetraktas 
sammansalt av clt stort antal små parallellrapetser, varyid kmT
elemcnlen anses som räta linjer eller enligt en annan metod 
som parahelbågar och dc enslaka elementens ytinnehåll adde
ras. Chapman kände och använde b[tda metoderna, dc rent 
matemaliska och dc approximati,:a. I hans lärobok av 1775, 
andm kapitel, redogör han utförligt för, hur »Slyfhclspunclen '> 
resp. me tacentrums läge beräknas med ovannämnda integral. 
l Archilectur::t NaY::tlis fartygsplanscher ~iro dcplaccmeullyngcl
punkt och metacentrum utmärkta genom tv[t koncentriska cirk
lar. P [t deras betydelse hänvisa de korla följesedlarna till 
planschverket av 1768. En icke fullt sakkunnig läsare kunde 
l,nappast tillgodogöra sig dessa vikliga dala för fartygets stabi
liLet utan att anlita den senare läroboken av 1775. Det må här 
nämnas, att metacentrumsbegreppet infördes i skeppsbyggeriet 
av fransmannen Pierre Bouguer år 1746 genom redogörelse i 
hans »Traitc du Navire». 

Vad int egralräkningen och överhm·ucltagiL den fr [m New
Lon slammande nya matematiska analysen angår, så hade Upp-· 
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sala matenulikern Samuel K lingenslierna introducerat den pa 
1730-talet i Sverige.H) 

Då tränger sig genast fr ftgan på: h .. 1.r Chapman erhållit sina 
kunskaper i infinitesimalrälmingen av Klingenstierna? Frågan 
är des~o mera ber5.tligad, som Chapmans överordnade vid ar
meens flotta Augustin Ehrensvärd alltid hade ögonen öppna för 
matematikens stora be tydelse för krigsvetenskaperna. Han tog 
det miirldiga ~ tc.gct alt [n· 1752 föreslå riksdagen att lämna pro
fessor Klingensticrna vid Uppsala Universitet ständig tjänstle
diahet för a:lt kunna anlita honom sorn medarbelare i artilleri s
tislm experiment och alt l:lta honom ularhela en vetenskapl ig 
kurs för .artillerivapnet. Något längre samarbete mellan Eh
rensvärd och Klingenstierna lwm dock ej till st:lncl, d[t Klin
genstierna 1756 u tnämndes till lärare för kronprins Gust.av vid 
hovet. Chapman hade dock sannolikt redan tidigare under sina 
två Englandsresor, 1/.!1- 4,1 och 1753- 57, hört talas om Ne\v
tons >>Theory of Flux,ionS>>, vilken omfallade infinitesimalkal
lzylens grunder, samt om Leilmitz samtida och Jakob och Johan 
J3emouillis senare grundläggande arbeten från 1680- och 11390-
lalct. Priorite tsstriden om differential- och integralräln~ingeu 
upptog då den velenskapliga världens intresse. Den m.atema
tiska lillera turen vnT fylld med angrepp och försvarsshiiter av 
Europas vassaste pennor i delta ämne. Den förut nänmda 
approximativ beräkningsmetoden av ylor och volymer är mera 
ki.nd under namnel >>Simpsonska regeln». Då vi ur Chapmans 
~j älvbiografiska diktamen vela alt han i London under. elt h~lt 
{u· lyssnade till professor Thomas Simpsons15

) matemaliska fo
reläsningar, äro Chapmans kunsl..:aper på detta omr[tde Hitta alt 
förklara. Simpson hade de<>sutom redan ~tr 1743 i en avhand
lincr med titeln >>Of the areas of cm·ves etc by approximation,, 

o . . . 
Yilken ingick i samhele skrifter: >>Mathematical d1sserlatwns on 
n variety of physical and analylical subjecls>>, framlagt sina 

14) C. vV. Oseen, Samuel Klilllgen.s,ti.ernas Levnad och V er k Il, 
Vetenskapliga Arbeten 1, .Stockholm W.215, sid. 2<0. -

15) ,1J710-17,()1. 
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." l·nemelodcr på delta område. Sedan samma år var han ma
~:1~w_tik-professor vid Kungl. Akademien i '\Voolwich, där den 
unge Chapman för första gången invigdes i den högre matema
tikens lärdomar. Frågan är, om Chapman möjligen var den 
förste som överhuvudtaget tillämpade den Simpsonska regeln 
på y tberäkning för skeppsbyggeriets behov. Denna förmodan 
har dock helt förnekats av engelska fackmii.n.1G) I Sverige har 
dock metoden först använts av honom för skeppsbyggeriet och 
därigenom avsevärt fram dr i vit fartygskonslruklionernas utveck
ling enligt ma temallska grunder. Ett annal område, där Arehi
leetura införde nya matematiska grundsatser, vilka dess lärde 
förfa ttare hade utarbetat, var fartygens molstånd i vatten och 
de konsekvenser, som erhöllos därav för skrovels utformning. 
På planscherna XXJJI och XXXI tillämpas den nya motstånds
läran p~t en bark resp. p:\ en frega tt. 

Chapman hade för den nya läran utfört omfattande hydPo
dynamisl.;a modellförsök, för vill;:a han dock ej tidigare offent
ligt redogjorde än ftr 1775 i fjärde 1<apilel av den förut nämnda 
Tracta len. Omkring 20 år senare - 17\J± - Merupplog han 
dessa problem och utarbetade den s. k. relaxationsmetoden, 
vilket i kor thet utgår på alt, för att uppn~t det minsta valten
molst:Jndet, ge akterskeppet mol symmetriaxeln en vinkel av 1J 
grader 17 selmnder.1 ') Ylledigare 10 [n· senare- 1801- för
kaslade han i sill >> Försök Till en Them·elisk Afhandling att 
gifva åt Linie-Skepp Deras Rälla SLorlok och Form, likaledes 
för Fregaller och mindre bevärade Fartyg >> själv dessa resultat 
till fönn[m för hans >>paraboliska>> melod. Enligt denna sl\'ola 
spantareor av elt fartygsskrov från nollspantet avtaga ulåt som 
en lnu·va, närmast liknande en parabel. 

Samtidigt sammanfatlas på planscherna motståndsvärden 
för ti o olika handelsfartyg i elt enda kunsyslem och förses med 
Svenska, engelska och franska längd- och rymdmftlt. Principen 
är densamma som i Clw.pmans >> dräg lighelsskala>>. Det är myc-

16
) hlunrt lig uppgift av Dr Hugo Hnmmar till Jörfattaren. 

17
) Se Neumeyer, Den hydrodyn::nni>ska rrwcl,ellprovning.en: fr:'l n 

Mariotte till Chapman, i Sjöhi.sLoris,ka SamfuncliCf',;; Skri:[ter II, 19-11. -
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l.;:ct sannolikt, all det var dessa hittills ok~inda arJJels- och Inm
~tällningsmcloder, smn grundade Chapmans rykte i Europas 

stora sjöfarlslindcr. För en yllig läsare aY Architectura Kava

lis, som låter sig för mycket imponera av kopparpErtamas för 

ni1mliga utförande och estetiska skönhetsvärde, lmnna dc be

skrivna nya vclcnsl.;:apliga resullalen hlll undgå. Dc omnämnas 

endast i korthel p~t dc följe-sedlar, vilka prenumeranten av pl[t·· 

la rna [t r 1768 erhöll sam tidigt med leveransen av planschverkels 

olika delar. Del ii.r dii.riör sannolikt alL Archilcclura ~aYali ~ 

betydelse först crkii.ndcs, när ,)fractatcn om Skeppshyggcriel" 

med sina utförliga förklaringar och tabeller till planschverket 

kom ut i tryck ~tr 1775. Denna lärobok översalles sedan ti ll 

Iransl.;:a och cn.gelsl.::a och gjorde alla läsare, vilka ej hade hör t 

talas om detta verk förut, uppmärksamma på Archilcclura Na

valis existens. ,)fraclalcn ,, var för övrigt på grund av mindre 

(>mOng och enklare utstyrsel ö·vcrkomlig för enskilda l.;:öparc. 

vareinat inköp av .Archilcclura i allmänhel blev förbehållet in 

~lilulioner, biblio tek och rika samlare. 

Denna redogörelse visar a lt Chapmans planschverk av 17G~ 

i": r en samling r iLningar av förut i utlandet och i Sverige byggda 

fartyg, konubincrad med nya, av förfallaren införda matema

tiska och fysikaliska metoder, inarbetade i plansc.lwerkets illu 

s-trationer och nii.rmare utförda i en 7 år senare utgiven brobok 

i skeppsbyggeri. Architeclura Navalis representerar därför en 

oyanlig kombination i skeppsbyggerivelenskapens historia, vil 

ken iel.::e upprepats av andra förfatlare. 

III. 

Lfler denna korta överblick önr Archileclura Navalis innt:

h~tll, sl,;,all elt försök alt utröna dess lilll:omst göras. Frcdril' 

lienrik Chapman har, efter allt alt döma, påbörjat denna sin 

första publikation, som fö ljdes av en lång rad senare arbeten, 

~tr 1765. I sin självbiografiska dik tamen nämner han endast. 

efter alt ha berältat om sitt tillfö·rordnandc i Certkommissionen 
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av 1764 i Karlskrona: "Därefter återreste jag till Stockholm, 

ojorde ritningar till ett 70 Canonskepp och elt GO dito, hvarefter 

blefvo byggde Skeppen Adolph Fredrik, Fredrik Adolph och 

1
å<>Ta nr därefter Gustav III. Uneler denna liclen utarbelacle 

l o 
jag ett verk i S l:eppsbygg,eriel, Jwarlill plåtarna, 62 till antalet, 

graverades i l:oppar och ulgafs på trycket uneler namn af Archi-. 

teclura Navalis Jl!Iercatoria , , och på elt senare ställe: ,Aren 1766, 

67, G8 författade och ulgaf plåtarue till .Architcctura Navalis 

j\[erca toria" . Det har dessutom lyckals få fram två brev av 

Chapman, riktade till armens flollas chef, general Augustin 

Ehrensvärd, båda två daterade Stockholm, den 8 augusti 1766.1 8
) 

Däri anhåller Chapman om ett års prolongation av sin permis

sion och for tsä tter: » Fullbordanne af el arbete son"liag påbegynt 

warande af s:1dan beskaffenhet al iag ej trodt mig kunna för 

.Hiket och almänhelen som för min enskilta salisfaclion nytti

gare använda tiden än pi delta sätt, hälst då förmodligen vid 

Armeens flolla ej torde blifva någon belydelig byggnad på nå

gon tid ännu och i::~g imedlertid kunde hafva tillfälle at för

],ofra mig i dc debr lwarigenom iag sättes i stånd a l fnundcles 

lunna giöra kongl. Maj :t ,och kronan så mycket nyttigare 
1iensten> . 

Under samma {a· hade Chapman tydligen redan skickat ut 

inbjudningar till prenumeration av det påbörjade planschver

],et. Under den 28 maj 17GG finnes följande meddelande i Ve-

1ensk::t psal;:ademiens dagbok: >>Beslöts at K. Akademien praenu

lUer~rar på 2 Exemplar af de Dessciner till allahanda Fartyg 

vch Skep, undantagande krigs Skep, som Herr Skeppsbyggmäs

~~ren Chapman är sinnad utgifva uti 60 stora koppar Plåtar 
Jamte nödiga BeskPifningan>.19) 

Chapman var 1765 44 år gmnmal och en teoretiskt oeh 

}Waktiskt erfaren skeppsbyggare. Han hade gjort två långa 
11llandsresor till England samt till Frankrike och Holland. För 

Wenska kronan hade han då redan konstruerat större och ------1") Krig19arkivet, Augu~tin E!nemsvärcls arkiv. 
11

') K·ongl. Voten.s1kap.<;; Aoademien.s, rDag-Dok för Aren 17<66-1770. 



--ss-

mindre örlogsfartyg under sin föreg~tende tjänst i Karlskrona, 
Stralsund och Sveaborg, samt enligt egen uppgift i Stockhohn 
~amtidigt byggt 3 större kanonskepp. Samlingen av utländska 
farty<rsriLninoar, vilka förekomma i Architectura Navalis, h ar .. o o 
Chapman bä>rjat så tidigt som tioårig pojke i Göteborg. Enligt 
hans egen uppgift erhöll han år 1731 av den nederlänclsk'l 
skeppsbyggmästaren Pieler ·wi edcrleiner ritningen över den i 
Ostende byggda fregatten l\'eptunus.2 0

) Den upplogs i Arehi
leelura som exempel på >> et original i välsegling» under No. l l 
på plit L VII. Åskådningsmaterialels stora mängd kunde h an 
dock inhösta under sina utlandsresor. Detta visas ocks~t av 
n ågra utländska fartygsritningar från denna tid med svensk 
påskrift bland Chapmans samlade ritningar, vilka förvaras i 
Stockholm. Ännu tydligare framgår delta av hans självbiogra
fiska not iser, där han anger som motiv för sill uppehåll p ~t dc 
engelska varven i \Voolwich. Chatham och Deptford med sin 
avsikt alt skaffa sig "underrättelse om Engelska sättet alt bygga 
och Ritningar på deras skepp". Att han i sin samlareiver gick 
för långt, bevisar att han av engelska regeringen arresterades 
och ritningarna togos ifrån honom och lämnades till amiralitets
kollegium. Sedan han suttit anhållen en månad, sEipptes han. 
Brittiska statssekreteraren för Utrikes Nordiska Departementet 
önskade dock kvarhalla Chapmans skeppsritningar. Genom si tt 
djärva uppträdande inför denna höga ämbetsman, di1.r han för
si:ikrade, att han säkerligen skulle skaffa sig andra ritningar av 
samma slag, lyckades han återfå de flesta av dem. Dc kommo 
sedan ritningssamlingen för Architectura Navalis tillgodo. E n 
~tor styrka i Chapmans materialsamling låg däri, att han hade 
sett de flesta fartyg in natura och hade kunnat kritiskt bedönu 
deras seglaregenskaper och andra funklianer och kunnat u t
välja dem därefter. Därom vittnar hans korta ann1.:"trkningar 
på prenumerationslapparna till Architeclura. Han skriver 
exempelvis till plansch L, No. 13: "Et slag~ platta Fartyg eller 

zo) K. Vetenc;;•kapsakademiens Nya Handlingar, Tmn. XVI, 170:), 
sid . 1:24. 
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pråmar som brukas i Londons H.evier, at föra kr·ita med, de har 
et fyrl<antigt Sprisegel och Stagfåck, och seglar desse Fartyg 
rätt bra» eller till plansch L III, No. 5: "Le Chameau Flute, en 
Fransysk Crono Lastdragare seglade exlraordinairt väl». 

l Jtöver ~amlingen och ordnandet av ritningar krävde 
plansclwerkel och Traelaten om Skeppsbyggeriet omfattande 
beräl:ningsarbclen. Dessa samt det enhetliga utfö-randet av alla 
ritningar i kopparslick har ej gjorts av skeppsbyggmästaren 
själv. Här möla vi en man, som biltills näslan helt fö-rbigåtts 
och vilken vid ell rättvist bedömande av Chapmans s tora verk 
under inga omständigheter får glömmas. Denna man heter 
Lars Bogman, :Jr 1809 adlad Nordcnbie lkc21 ) (Fig. 3). Bogman 
var son till Chapmans syster Mariana i hennes äktenskap med 
maj oren och inspektören vid lotsverket i Gö-teborg, Lars Bog
man. Alltseelan si l t 17 :de levnadsår hade den unge Bogman 
varit Chapmans lärjunge och följt med honom i tjänsten tlill 
Stralsund, Sveaborg och Slockholm. Det var han, som i Fin
land "begaguadcs vid uträkningars uppgörande och åtskilligt 
hiträdande vid nämnde Ritningars exequerande".22

) Det var 
han, som räknade, ritade och fick proysegla många av morbror 
Fredrik Henriks mest. berömda seglare. På honom föll äwn 
lotten alt gravera Architectura Navalis 64, utomordentligt vack
ra kopparstick, vilka under hans store släktings namn gick ut 
i världen. Dessulom sysselsattes han "vid dc mångfaldiga Gal
culers utarbetande, s•om med detta systematiska verk voro före
nade".23) I honom har vi alltså den arbetskraft, som till stor 
del överhuvudtaget I11öjliggj01~de, alt Chapmans vidlyftiga ve
tenskapliga planer omsattes i verklighet. Det synes som om 
Bogman offrade ~i.ven sin egen hälsa för det stora planschver-

21
) Elgcn.sti erna, Den in tro ducerande .S 1·en.s.ka Aclro: nd Attartav

lor, band V /J 54 . 
22

) Amin ne Jse-Tal öfvet öfvenste,n, Sekund-Oh t> fen föt FJ.ottornf'os 
Constructions-Corp\S. . . Lars· Nordenbjelke af öfve r.;Jt en, Seku nLl
Ohefen för Flottan,9 0-C ... Frans Sbeldon vid de,~s in,trädo i (Krigs
veten.skap.s) il_kacle mien elen j,3 novemb t> r 181Hi. 

2 ~) Aminn e ] IS(~ -Tal av F. SheLclon, sid. 144. 
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Figur R 

Lars ]3ogman, a c1 lad NorclenbieJ.ke, Chaprmans ,sy.sters on , vilken. u~fö rde 
huvudarbetet till< Architectura NavaHs kalkyler och kopparst1ck. 

(Mecl,aljong av I. T. Sergel). 

];els skull. ~'linnestalaren F. She1don skriver därom: >>Delta 
Yiclslräekta och grannlaga arbete fönällades med aqua fmti . 
under ett dagligt stillastående, hvi1ket arbete, en gärd af h ans 
nit för Fäderneslandets bästa, grundlade den sjukdom, hvilken 
omsider ryckte honom från Vetcnskaperne». Det kan anses som 
en enkel akt av tacksamhet a tt ge Nordenbielke en plats vid 
sidan om Chapman som skeppsbyggmästare och främjare aY 
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1 
J'i rationella grunder fotade skeppsbyggeriet i Sverige, sär

dJ:il: ~ samband med Archilectura NaYalis tillkomst.~") 
5 

Skall ett stadium i skeppsbyggeriet rätt bedömas, så kräver 
det alllid granskning av de dokument, vilka ett lands regering 
fr~ll1 tid till annan l:J.tit sina tcknislza och militära fackm~in ut
<tl·bela för all modernisera sina flollhyggcn. S:J.dana reglemen
ten för flottan äga vi även från 1700-lalel. De kalbeles i En g
land ,Es lablishmcnts>> och i Frankrike >>Ordonnances pour les 
armces na Yale s» (särskilt berömda äro dc, som utgåvos 1689 
under LudYi g Xl\'). Dc swns]za handlingarna av delta slag 
ii ro samlade vid olika cerl-depulalioner- och kommissioner. 
Sådana sammanträdde 1726, 1727, 17..J6, 1732-53, 1755. För 
föreliggande arbete äro dc YikLigaste skcppscer lcma efter 1761 
och 1768 ttrs plan. Just under dessa ~1r skrevs, ri Lades och be
räknades planschverkels innehåll. B~tda sistnämnda kmmnis
sioner ägde rum i Kallskrona och Slackholm och i båda t\'~t 
yar Fredrik Henrik Chapman ledamot. Med en n~\dig skrivelse 
av den 30 maj 1764 hade Kungl. Maj :t förordna l den Secrela 
Depu ta tionen för »Skepps Cerlernes och dimensionernes för
bättrande>>. Ulä<ver fJolLans militära slyresmän heslod deputa
tionen av 4 sakkunniga i skeppsbyggeri: Gilbert Sheldon, Harald 
Sohlberg, Johan Acrell och Fredrik Henrik Chapman. Utskottet 
började sina öYerhiggningar den 27 september 1764 och höll på 
till den 23 december samma år. Av dokwnenL ifrån denna Lid 
äro bevarade avskrifter av förslag till tjänligaste linjeskepp, 
sänt till konungen den 21 december 1761 och avskrift av depu
tationens yllrande om överenskommelse om skeppsdimensioner 
av den 8 januari 1765."") Deputationen hade därefter inga 
officiella sammanträden förrän den 26 februari 1768, varefter 
de förordnade sakkunniga mellan mars och maj 1768 i tät följd 
samlades ej mindre än Lio gånger och ing~1vo många promemo---]' . "') N·orcl•enbi,elk'f} har dossutom 1'Ör min•s t e tt 210-tal av CltapmaJcs 
lllJJEls·kepp och frega tter l\Jon,struerat >Skr·oven, haft hand1om akog.sin-

·~Pektioner, sjöexpeLlitioner. varvsbyggen .och gjort uppfinninga r rö
ran.cJe ektirn111er och trävirke. 

25
) RA, Cert Deputati·OilJ :'lr 176± till och rnccl 17{lS. 
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rior och dik tamina t ill pro tokollet. Under mellanåren hade 
dock arhetet för deputa tionen for tsalls, å tminstone av Chapman. 
Av ett memorial av den 10 april 1767 framgär, att han tillsmn. 
mans med skeppsbyggmästare Sohlberg samma månad i Stock. 
holm hade konstruerat ett 74-kanonskepp för deputationens 
räkn ing. Mycket märkligt är, att denna fartygsri tning enlig t 
memorialet innehöll noggranna uppgifter om »valtuhålan, meta
centrum och centrum gravi lat is av övre vatlenlinjen» - all ls~t 
dc uppgifter för en lJäLLre ma temalisk beräkning av fartyg, vilka 
senare gåvo Chapmans Archilectura Navalis och Tradaten om 
Skeppsbyggeriet dess in Lerna ti onella betydelse. Genom sin med
verkan i rikels omordning av örlogs-skeppsbyggeri ägde Chap
man stor erfarenhel och noga kännedom on1 de ak tuella luav 
på svenslm örlogsmän och på högvärdiga segelfartyg överhu 
vudtaget. På grund därav kunde han för ArchitecLura Navalis 
utvälja exempel på fartygstyper, vilka v·oro för det svenska 
skeppsbyggeriet av särskild betydelse i denna situation. Chap
mans aktiva deltagande i dessa certdeputationer ger därigenom 
nyckeln till Archi lec tura NaYalis skickliga uppbyggande. Så
l~nda kom planschverket att fylla ell särskilt behov just under 
denna u l vecklingsperiod av skeppsbyggeriet. Certdeputationens 
protokoll från våren 1768 återspegla osäkerheten om, hur stora 
och hur starkt bestyåade de nya linjeskeppen och fregatterna 
skulle yara. Samtidigt rasar inom deputationen en förbiltrad 
strid mellan representanten för det gamla skeppsbyggeriet. 
grundat på timmermanslradilionen, Gilbert Shcldon, och syste
matikern, som bygger på den nya matematiken och fysiken, 
Fredrik Henrik Chapman. En fråga, om vilken de ej .kunde 
komma överens var cleplacemenlberälmingen. Redan i en pro
memoria, vilken av Chapman och Harald Sohlberg den 4 de
cemJJer 1764 ingavs till deputationen, redogöra dessa män på 
mycket klart och logiskt sätt för viktdeplacementet. Det skall 
uttryckas i kubikfot saltYatten och del skall skiljas mellan vild
deplacement för allt, vad angår cle[ensionen och allt, vad hör 
till skepps[oll;cls unelerhå ll inklush·c 5 månaders proviant, an~ 
l'ar, segel och tackling. Meningsskiljaktigheterna utlösles p<~ 
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,
1
nvar i april 1768, ni:i.r Gi lbert Sheldon i etl inlägg till kom.

, ·ssionen av den 8 och den 12 april 1768 uppger, hur han 
)111 
tänker sig regleringen av deplacemealet eller enligt hans for-
nwiering >>lwad Cubique den i wallen Columnen fordrar>>. Han 
föreslår, att n1.ed varandra multiplicera skeppels längd, bredd 
och djupet under valten >> till Spunningen miLLskieps». Av den
na »Cubiquetahl» skall grunden till deplacementets utsökande 
tagas. Vilket deplacement, som sedan skall utväljas, bör de 
bästa, redan byggda seglare utvisa. Enligt Sheldons fö-rslag 
yore detlinjeskeppet >> Prints Gus tav >> . I en bifogad tabell jäm
för han de lta och 10 andra svenska linjeskepp med varandra 
med avseende på deras deplacement. Chapman klandrar i silt 
svar Sheldon skarpt ,och upplyser honom, att viktdeplacementet 
är »Cn absolule quantitel>> och att jämförelse med redan byggda 
skeppscerter voro meningslös. Herrar skeppsbyggmästare togo 
dessa molsättningar ganska personligt och Chapmna skrev i 
sitt bemötande av Sheldons P. M. av den 14 april aU >>dess här 
onuörde Dietamen ej åga någon fast grund» samt »at större 
delen av denna dess skrift är en SllilnmansätLning af ord och 
siffror u tan betydande >> . Den sista meningen strök han dock i 
konccptct."6

) Dessa detal jer äro nödvändiga för att förstå att 
Architeclura Navalis utkom i en brytningslid inom svenskt 
skeppsbyggeri, där med Chapman ett, i Yår mening nwdernt 
arbets- och beräkningssätt inom yrket bryter sig väg trots mot
ståndet av en seg tradition och - en stor del okunnighet. 
Friktionen inom certkommissionen medförde dock det goda, att 
Chapman tvingades att klart motivera sin egen inställning och 
inför oppositionen i skrift och ord tydligt framställa sina nya 

·grundsatser. Denna omständighet hava vi i viss mån att tacka 
för deL stora samlingsverkets och den senare lärobokens till
komst. -23

) Koncept på Sjöhi.stori.ska Mus~et.s arki.v. 
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IV. 

Skeppsb.yggcrict och dc vetenskaper, som äro närbcslii.k l8 de 
diinned, såsom hydrodynamiken, hydt·auliken, hydrograficn och 
navigationen hlcvo först p ~t 1600-lalct föremål för närmare hc_ 
arhelning i bokform. Det beskrev först l;onsten alt hygga fa J·
l va sedd med skCJJpslimmermännens ögon. Fram till omkr in, 

.J .':::)' <J ö 

1700 dominera d:irvid hollänclarrws bidrag, vilka voro Europas 
mest framst~\cnde hanl Yerkare på omr~tdet. En ny blomstrings
tid av lilleraturen om det mera matemaliska skeppsbyggeriet 
ligger sedan mellan l H5 och 1755. Det ut g a \'S d~t i tryck bland 
annat 1746 Bouguers >>Traile de la ~avire», 1749 Eulcrs »Sci cn. 
Lia Navalis», 1752 Dulwmel Du kfonccaus »Ekmcns de l'Archi
Leclurc Kavalc>> och 1754 Murrays »A Trealise on Shipbuildiug» . 
Vid samma tidsperiod erhöll världen vetskap om D' A lem ber/s 
i1nnu i dag gällande grundlagar för vätslwrs rörelse."') Årtion
dena före Chapmans planschverk äro alltså just den lekniskt
velen<skapliga littera turens genombrottsår. 

Vilka av dessa verk hade Chapm'ln tilgång till i Sverige och 
vilka ägde han möjligen själv i sill eget bibliotek? Frågan om 
:-keppsbyggm~islarens bibliolck, dess bestånd och senare öden, 
maslc el:\ ställas. Enligt en uppgift erhöll Svenslza Vetenskaps
akademien 1832 ur amiralens bibliotek en samling böcker av 
blandat innch~1ll." 8 ) EfLerforskningar har dock visat alt så icke 
är fallet. Det är d{t bäst alt följa andra vägar. Bouppteck
ningen verkställdes elt halYt är efter Chapmans död den 13 
februari 1809 i Karlskrona.20

) Därav fran1går, alt viceamiraien 
vid sin död efterlämnade varl,en änka, barn eller bröstarvingar. 
Han hade i öppet g[tvobrev av den 27 oktober 180G, alltså två ~tr 

före sin död, överlämnat all egendom till sin adoptivson, övcr
stelöj tn:.mt Gustaf Adolf af Chapman. K varlåtenskapen om
fattade enligt viceamiralens egna ord all egendom >>af Guld, 

27) Jämför för när:mare upply1,ningar Xeumeyer, Den hy,Jrocl sn~ 

mi,skP. modellpnovnir11gen: från J\"[ariutto till OhapmU<n i Sjöhi,storiakf1 

S·amfunclotiS' Skrifte~ II, 1'91-H, ,sid. 4.2. 
2
") .Svend Dahls Bib1iotebsh:>.nclbok, banå 2, ,,icl. 23S. 

29
) Bouppteckningar Göt:::. Hovrätt, Jönköping. 
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.1f ·er Meubler och Husgeråd, Böcker, ritningar och skrifne 
SJ " , 
]-fandlingar, Eqvipager och wagnredskap samt Sehldon>>. Bib-
Jioteket övergick tillsammans mecl andra mobilier i adoptiv-
onens ägo. Denne tjänstgjorde en längre tid utanför Sveriges 

s ·a"n<:er i Pommern och i Berlin. Han hade ej några marina 
OJ c · · 

~u·essen, trots alt inle endast hans berömde fosterfader ulan 
också h a ns egen far, Joakim Neuendorff, varit skeppsbyggmäs
tare vi d amiralitetet. Han bortauktionerade biblioteket. l.'ör-
fattaren har lyckals å terfinna enslaka exemplar ur det, M alla 
håll spridda biblioteket. Värdefulla slutsalser tillåta två böc
ker, vilka den unge skeppsbyggmästaren enligt påskrift på in
nersidan av böckerna hade inköpt i London på sin andra Eng
Jandsresa, den ena år 1755 och den andra 1757.'''') Den ena Yar 
den berömda Oxfordmatematikern John \Vallis' Algebra av lG~.J, 
den andra Dassie's L'archileclure Navale av 1677. Den senare 
hoken är försedd med en del randanmärkningar i bläck av 
Chapmans egen hand. 31

) Det är ej osannolikt alt vi här har 
en av källorna till Chapmans egna litlerära arbeten. Ur an
teclmingarna framgår, alt bokens ägare funderade på farlygens 
bästa dimensionering, på mast- och segelkonslruktim1er. [ 
denna bok fann han också en tabell över fartygsproporlioncr, 
liknande den, som han sedan själv, fast i utökat skick, utar
betade i Archilectura och Traclatcn för sina svenska läsare. 
YValli s stora algebrabok var likaså ett betydelsefullt verk. Den 
inneh åll er bland annat Isaac Newlons korrespondens med vVal
lis med de första meddelandena om >> Theory of fluxions " ." 2

) 

30
) Båda tillhöra Sjöfarts mu.o.eet i Göteborg. 

3
' ) På sidorna 31~3.3, •Ö5-"67, 11J3 och på plansd1 7\3. 

3
' ) Cantor <':kriver i »Vorlesungen ueber Geisohichte der Mathc

matib, hand III, sid. 114: >> Die Al1gJebm von John vVallis, en.gli,sch 
16115. l atc:ini.sch 16,\1>3 onsohiene.n, haben wir v·on der ge1S·chichtliche•1 
Seite au.s unmöglich loben können. 'Aber als Lehrhuch cler Algebra 
betracbtet war e.s ein ganz vorzi.igliclws vV.erk, wäre El3 ein soJche·; 
gewe.s·en, w0nn e..s auch nur die Newtonschen Untensuchu.n,g·en al1e:n 
zugänglioh g.emacht hätte, welohe, wie wir erz,ählt .ha.ben., clort zu.m 
A.bcl.ruok ka>men. Der Leser konnte und kann noch heute ein ma~S
senhaftes .Material an Regeln zur Auflö,sung vnn G:eichun.gen clarin 
angecsammelt Jinclfm ... » 
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Ur det tal, vilket Chapman hölltvå ~tr efter Architectura Nanlis 
publicering vid nedläggandet av sitt presidium i Vetenskaps
akademien den 25 juli 1770, kunna vi utläsa, att han sannolikt 
hade läst eller iHminstone var fullt medvelen om arbeten av två 
av de slörsta nydanama av hydrodynamiken och det matema, 
t iska skeppsbyggeriet: Pierre Bonguer och Leonard EuZer.33 ) 

Han säger däl'om: »Det är väl visst, att Skeppsbyggeri Veten
skapen hittills ej haft så mycken nytta af desse store Mäns 
a rbeten, som man med skäl borde föreställa sig». Som orsaker 
anger han att dessa lärda ej tillräckligt kände till skeppsbyg
geriets, särskilt örlogsbyggets praktiska del ooh att å andra 
sidan skeppsbyggmästare sällan voro så goda »Geomelrer» , att 
de själva kunde komplettera de matematiska ekvationerna med 
de delar, som fattades för deras verkliga behov. I delta sam
hand måste två läPoböcker i skeppsbyggeri nämnas, vilka visade 
en lyckligare balans mellan matematisk teori och praktiska 
byggnadsregler och vilka hava varit bel~anta för Chapman. De 
yoro: Duhamel Du Moncecm, »Elemens de l'Arohitecture Navale 
cu Traite Pratique de la Construction des Vaisseaux>>, P aris 
1752 och Mungo Murray, >>A Trealise on Ship-building and Na
vigation in three parts>>, London 1754. I en smädeskrift av året 
1785 anmärker en av Chapmans häftigaste motståndare inom 
Yl'ket, Gilbert Sheldon, att denne reste till fYankrike, >>där han 
träffade Dy Ramels villosatser uti Skepps I3y.ggeriet>>.34

) Du
hamel var under denna tid den franska flottans generalinspek
tör och en mycket produktiv författare. Trogen franska upp
lysningens traditioner sysslade han med ett flertal olika veten
skapsgrenar, särslölt dock med botanik och skeppsbyggeriets 
alla delar. Han kan räknas till kretsen av de berömda franska 
encyklopedisterna. Hans lärobok i skeppsbyggeri utmä11ker sig 
genom en pedagogiskt skicklig framställning av denna veten-

33) Tal om ne Förändringar SIC~m örlogiS"Skepp Underg,ått eeclan 
Canoner bör j a de på dem nyttjas, 25 J ulii J'TiO, sid. 2i0>. 

31) Skrifte nt3 origi11tal pii Sjöfartsmuseet i Göteborg, jfr äw:m Bu
go Hammar, Chaprn a n,s> i nf lytande på Fartyg,slmnetruktionens Utyeck
ling, Göteborg HJC21. -
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slwps grundsatser. Bland annat ger han läsaren genom flera 

1,apitel en detalj erad skildring av hur ett 70-kanonfartyg ritas 
<Kh bygges. De bifogade fartygsritningarna stå på höjden av 
~in tid oeh torde hava varit en av Chapmans förebilder, i den 
mån han hade sådana. Murrays bok är byggd på liknande 
principer och innehåller dessutom ett sammandrag på 70 sidor 
av Duhamels beskrivna lärobok. Det eDda exemplar av Mur
rays lärobok, som har hittats av författaren i Sverige,3

") bär på 
innersidan ägarens namn: - "Wilhelm Chapman, Fredrik Hen
riks yngre broder, vilken på 1760-tr~let ä venledes var skepps
byggare i Stockholm, fastän på ett privat varv på Blasieholmen. 

Ur den sLora encyklopediska litteratmen före Architectura 
Navalis tillkomst skall här endast Diderots oc.h D'A lemberts 
encyklopedi eller >>Dictionnaire Raisonne des Sciences, des Arts 
et des Metiers>> utväljas. Denna >>förnuftets triumfbyggnad i. 28 
band>> , som den även med rätt blivit kallad, började utkomma 
i Paris i juli 1751 och avslutades efter äventyrliga öden år 1780. 
Den innehöll även en viktig sammanfattning av det europeiska 
~keppsbyggeriets tillstånd vid mitten av århundradet och före
låg under förberedelseåren till Chapmans första vetenskapliga 
arbeten delvis i färdigt skick. Sin betydelse för tidens tekniskt
vetenskapliga litteralm fick den genom medarbetaren J ean Le 
Rond D'Alembert, vilken tecknade sig som ansvarig utgivare 
>> quan t ~t la Parlie lVIathematique>>. I D'Alembert ägde Frank
rike icke enelast en av den Inoderna matematikens stö,rsta ska
parekrafter, utr~n även en mästare av det skrivna ordet, som 
över träffar de flesta samtida. Hans matematiska arbeten voro 
kända i Sverige och han stod även i direkt korrespondens med 
svenska Hirda, t. ex. med Uppsalaastronomen Daniel Melander
hielm. Ledamot av Svenska Vetenskapsakademien har han 
dock a ldrig varit. För skeppsbyggeri och marinväsen hade den 
franska encyklopedien några specialmedarbetare såsom f. d. 
marinkommissarien Deslandes och mariningenjören och sjö
kortförfattaren J . ?Il". Bdlin, franska flottans förste hydrograf. - -35) Marins,tahent'l Bibliotek, Stockholm . 

Tidskrift i Sjöväsendet. 7 
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o 
Figur 4. 

Skeppsbygg.eri.eta ·stäl·lnring bland vetemskaporna enligt Diderot.s och 
D'AJ.embert.~ berömda encyklopBdi i(11egi.sterband av år 1780). \E.ncyk
lopedi.en.s .stamträd: med »Architecture Navale» på två ställen, e!li gång 
på grenen »fantasi » (l'Imagination) ·o ch en gång på grenen »förnu lt» 

(La Raison). 
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Figur 3 a. 
Frnm.st ällnin g av .snittet genom ett fartygs nollspant enJ,igt Aoubin, 

år 17<012. 

Då encyklopediens inneh åll \"ar uppdela t i alfabetiskt ordnade 
a1tiklar, kommo dc för skeppsbyggeri YikLiga delarna ej alla på 
s~mma gång. I hand 4, som ulkom 113-1, finns det försla vikLiga 
bidraget und er titeln »CoPslmclion, en tenne dc :Marine», 6 
foliosi dor, förfatLade av Bellin. Artikeln börjar med en h än
visning till ell flcrlo.l verk, vilka framsli1lla dc, allm!inna och de 
s?.eciella kon struktionsprinciperna för olika slags fartyg. Nu 
toreligger del miiddiga faktum, alt art ikeln i fortsållningen 
namngiver fyra speciella arbe ten, nämligen Dassie's L'Archi 
lecture Navale av 1695, ett arbete L'art dc balir des vaisseaux,36 ) ----'") Ett arbete, Yilkct utkom 1.71J9 i An11st.enlmm och i två banll 
~~~~man.fatta de iniwhå!l et av Je vikligas tr \'C I,ken av \Vit.,;r n, yan. 

·.\ k, All ard m. m. 
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Figur 5 b. 
Framst~illning av snittet gen-om ett fartygs nolhs,pant enl,igt Cha,pman, 

år 17,68. 

Bouguers Traile du Navire av 1746 och Duhamels l':lemens av 
1752. Vi känna igen de arbeten, som redan hava visat sig s~
som Chapmans mest sannolika förebilder eller rättare sagt, son1 

oivit impulser till Architectura Navalis. Chapman har uppen
b 

hariigen läst artikeln i band 4. Encyklopediens olika del.ar 
fanns pil olika håll i landet. Särskilt viktigt för skeppsbygger:et 
var band 10, som innehöll artiklarna »Marine» och »Menuiser1e» 
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(skeppslimmenn~nskonslen). Lä.~·oril'.a voro även artiklarna 
,cale» och »Chanhen> 0111 varvsanlaggn1ngar, >>porl» on1 hann1ar, 
,]ancer» om slapellöpningar, » tois6>> om volymmätningar samt 
en del specialartiklar såsom t ex. »chamean>> om den märkliga, 
l688 i Amst.:)rdam uppfunna torrdockan. Allt delta tekniska 
material vore dock ofullständigt ulan illustrationer. Encyklo
pedien åtföljdes av, ej mindre än 12 folioband illustrationer i 
J;.oppar av mycket hög kvalite. Sjöväsen och skeppsbyggeri in-
2jck i del 7, som kom ut år 1764, just i tid för Chapmans och 
Bogmans samling av farlygsritningar. Bandel innehåller 83 
kopparsti ck, avsedda för de omr~tden, som här intressera. Här 
skall i all korthet endast meddelas, alt Diderots berömda en
cyldopedi rörande skeppsbyggeri icke var särskilt originell, den 
har lånat mycket ur äldre litteratur. Den bok sDm hade stort 
inflytande på encyklopediens framställningssätt av skeppsbyg
geriet var skriven av den förutnämnde, franske emigranten i 
Holland, prästen Nicolas Aubin. Boken helle »Dictionnaire de 
Marine contenant les termes de la navigation et de !'architecture 
navales avec les re gles et proportions qui doivenl y etre obs er
veeS>> och publicerades första gången {n· 1702 i Amsterdam, 
andra upplagan kom ut 1736. 

Till slut skall redogöras för den svcns/;a litteraturen ptt 
området före 1768. Det märkligaste arbetet om skeppsbyggeri, 
vilket samtidigt är en del av den största encyklopedi, som pla
nerats i äldre tider i Sverige, har förfallats av överste Ake 
Rålamb, son lill riksrådet Claes Brorson Rålamb. V ePket skulle 
utkomma i 20 delar, avsedd för den adliga ungdomens under
visning, dock utkommo endast delarna l, 4, 8, 10, 13 ooh 14, 
omfattande så vittskilda omdden som astronomi ooh >>Confect
Bakerie».37) Del 10 är äcrnad åt skeppsbvcrcreriel och publicera-

"' "DD 

des år 1695 med titeln »Skeps Byggery Eller Adelig öfnings 
Tionde Tom». Den står helt under det engelska manerels in--37

) En En cy kloJ>Hcli av alla mate;nati,:Jka vete11"5kaper i lG vol ymer 
uturbetaclle,s ,av pr,ofcc;IS.orn i m::tte1111atik vid Lunrl,s univcnsitet , Ni h 
Schenmark (17,El3- 1788). Den har ej kommit ut i t ry ck. 
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flytande. Därtill bidrog tydligen, a ll förfallaren omkring 16/,) 

i Karlskrona hade g:ltt i bra hos den engelskfödde Francis 

Sheldon och a ll amiralgeneralen Hans \Vachlmeister »mycl\ \' l 

l<1let sigh samma maner behaga». Trots sill, för tekniska en

cyldopedier ringa format, ~tr Hålambs >>Adelig öfning» myckl'L 

instruktiv. Den vis::n· bl:lnd annat i bild och beskrivning ett 

helt skeppsvarv fr ~m samma tid med scener alltifrån elt fartygs 

resning till stapellöpning samt limmermännens viktigaste verk

tyg. Yrkets utveckling stod dock vid bokens utgivande ännu 

lt ell och hållet på 1600-talels hantverksmässiga ståndpunkt och 

den var dårför för Chapm::ms studier av mycl,ct litet intress('. 

Före 1\[tl::nnh hade Nils Ehrcnsl..:ölcl [,r 1693 gjort ett uLl<ast 1il! 

c-n sjömili tär encyklopedi » p ~t etl dubbelt ark r ealt papper» m ed 

titeln »Organum l\aulicum».38) Ett annal m·bele, som hittil l-i 

ej omnämnts i lillera turen och vilket trots stora brisler torde 

hava haft stor inwrkan redan p~t den unge Chapmans ideer och 

planer, iir en matemaLisk dissertation från Lunds universitet, 

framlagd ~t r 1744 av kaplenlöj lnanlen vid örlogsfl.ollan Lars 

Ucd!Jecl;_ 3 n) Di~:scrl[llionen, som ~ir lrycl\t både på latin och pa 

syenska, rör sig »Om Skieps-Byggeri, och i synnerh et om ö r

logs Skjcps-Dygnad Under watn». Liedbeck höll från och med 

J7H vid Lunds universi let föreläsningar i skepp~-byggcri, naYi

f':a lion, mel.;anil;: m. m. År 1752 fanns bland hans lärjungar 

Fredrik Henrik Ch~pman, innan denne för andra gången begaY 

~ig till England. Chapmans egenhändiga l.;ollegiehäfte fr~lll 

dessa föreläsning:.t.r har ~llerfunnit av förfaltaren och titelsidan 

ur detta häfte [tlerges i figur 6.40) Den lärogirige skeppsbygga

ren Yar dock ej nöjd med undervisningen i Lund. Han skriver 

rlii.rom i sjähhiograficn: »som jag där ingenting i den vägen 

);und e inhämta (d. Y. s. matemaliska kunskaper) res le jag t ill 

Slockholm». . . Trots det ullryckta missnöjet har Liedbecl;:s 

38) A. Munthe, Svenska Sjöhjältar III, s id. 3. 
3") Li edbeck uppmärksammas av V. Sjöstrand, GrundLhagon a\· 

ch:m militära undervi.sningen,s uppkomst- -och utvecklin,g~ShLstori.a 

Sverige t.ill åt· 1.11}:?, upps. 'J1 , sid. 11, not .och texlsicla ,32..1. -
4'') Original et iigt'.s av :Friherrinnan :M. Korskull på Svaneby. 
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Figur r6. 

Titelsida av Chapmans egenhändiga anteckningar till profeS3or Lied

beck.s föreläs ningar i skeppsbyggeri på uniViensitetet i !Ltmd år 1'7!52. 

{tigare: Friherrinnan M. K.oskull). 
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föreläsningar - de enda univcrsilci:dörcläsningar i silt yrk<! 
som Chapman hörde i Sverige resp. Liedbecks disserlalion av 
174-! kanske just genom sin dehis osystematiska disposition 
framkallat den ordningsälskande skeppsbyggarens opposition, 
och därigcncm främjat pbncrna till eget författarsl,;ap. Ett 
arbete, som kom ut samma år, som Chapman tog permission 
för att förbereda Archilectura Naval is (1765), hel te »Ulkas t T il 
et Sjö-Lexicon, hvarutinnan Dc ord som egen tli gen brukas vid 
Ammiralitctet och til Sjöss karleligen blif\Ya förklarade » och 
hade som auktor Johan Frcclrik Dalmcm. Boken, i kvartformat, 
förklarar på 60 sidor i alfabetisk ordning de sjötermer, vilka 
brukades i Sverige. Förfaltaren sp~lddc i företalet tillkomsten 
av ett större encyklopediskt arbe te för skeppsbyggeriet. Han 
skriver: >>Ulom sjelfva definition på et ord bchöfcles ofta full
komlig bcsl,;rifning och ofla ritn ingar, det t,orde fram.deles uti 
et fullkomligare Sjö-Lcxikon utkonuna; cmedlertid är en börj an 
crJ·ord med delta försök för at lemna andra tilfälle såwäl ti1 
v ' 
nvlticra criliqucr som andra förbättringar». Att Dalman och • b 

Chapman voro bekanta med varandra, är mycket sannolikt, 
efter som Dalman mellan 176-! och 1777 tillhörde Karlskrona 
kadettskolas lärarekår. 

Den svenska litteraturen om ncwigalion eller styrmanskonst 
på 1700-talet har just bearbetats med anledning av navigations
skolornas hundraåriga tilh-aro, varför en hänvisning till delta. 
arbete anses tillräckligl.41 ) Hydrodynamisl-.:a undersökningar i 
Sverige före Chapman hade ej samma omfaltLande karaklär som 
de franska arbeten. De voro dock ej aU förakta som bidrag t ill 
vetenskapens ,experimentella utveckling. Christopher Polhem 
hade år 1717i tidskriften Dacdalus Hyperbaraens fö·r för sta 
gången publicerat clt arbete om farlygens Inatstånd i valten 
(>>Ett experiment eller Prov hwar med Skepsbygnaden kan be
fordras »), vilket 4 år senare följdes av Emanuel Swedenborgs 
avhandling ,, ~\'Iodus Mechanicc cxplorandi Virlules et Qualitates 
diversi generis et constructions Navigiorum>> på samma område. 

") Olof Traung, »Navigationsundcrvisningen före år 18,1,1» i K a
vigation.s,skolorna.s Historia, Göteborg 19-H .s,amt W . Sjöstrand, kap , D. 
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_ .. ,_e11 utfördes sannolikt vid Laboratorium iVIcchanicum i f' ]'501' 
s~ckholm. På 17 ~!0-Lalet framträder sedan skcppshyggmästa-

Gilbert Sheldon med några uppsalser i Velenskapsakaderen 
Jiens handlingar, ur vilka framgå all hade far Shcldon (Char-

ni ) och son (Gilbert) i flera år i Karlskrona höllo på med e s 
hydrodynamislm experiment. Scdan ilr 1728 hade dessutom 
Mårten Triewald genom sina föreläsningar i experimentalfysik 
på Riddarhuse t i Slackholm introducerat Newlons fysik till dc 
svenska s tuderandenas gagn.42

) 

Sammanfaltas materialet i a-vsnitt IV, så kan sägas alt 
Chapman säkert influerats av de i Frankrike gjmda matema
tiska och fysikaliska framstegena och de praktiska försök i 
hydrodynamik, som utfördes tidigare i Sverige. Sättct, på vil
ket han ulformade sitt planschverk och sin efterfölj ande läro
bok, är dock hell originellt. Kombinationen att samla repre
sentativa fartygslyper, åtföljda av en översiktlig samling till
hörande dn/a samt meddela malenwlisl; beslämning av centrum 
gravitatis, mctacenlrum, valtenmotstånd samt en ny metod alt 
bestämma farlygens deplacement, har ej förekommil förut. ALL 
samtidigt alla hrtygsdata angåvos i de tre ledande curopeielm 
sjöfartsnationernas millsystem, gav Are hi leelura Naval is från 
början en särs tällning bland 1700-talels tekniska planschverk. 
En >>översättning >> av Architectura NaYalis till andra spdk var 
därför ej nödvåndig. Ritningarna talade för sig själ-va och data 
voro redan omräknade i franska och engelska enheter. Annor
lunda var det med läroboken av 1775, vilken innehöll många 
nya väsentliga upplysningar på svenska. Redan fyra år efter 
dess utgivande i Slackholm publicerades den i Paris med titeln 
"Traite de la Cons lruc li on des Vaisscaux, avec une explicalion 
oil l'on demontre les principes dc l' Are hi Leeture N a vale i\Iarc
hande et des Navircs armes en coursc >> (figur 7). Den fick den 
b~sta tänkbara utstyrsel i folioformat med dc ursprungliga rit
Ilingarn a starkt förstorade och blev en del av det 13. handet av 

--------' 
42

) Järn f. ntirmare F. NeumeyH, >> T i d.igare sveruska forsknin.g·a J' 
lnom hyclPo- och aerodynflJmikcn>>, Teknisk TiLld;: rift, häHe· 42, 1940. -
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TRAITE 
DE LA CONSTRUCTION 

DES VAISSEAUX, 
AVEC UNE EXFLTCATJON 

Ou l' on demontre les principcs dc l'Archite8:urc Navale 
Marchande, & des N avires armes en courfe. 

Par M. FRtDERIC DE CHAPMAN, Chevalier de /'Ordrc du 
Roi dc Sued< , DireElwr general des Conflru[/ions ~"(, d,cs Flcrre.< 
Nal'ales du Royaume, Meinbre de la Socicti R oyale ~"(, Acadimie 
des Sciences de Stockholm. 

T raduic du Suedois, fur l'Edicion publiee & imprimce 
ch e z J E A N p F E l F F E R en I 77 5 · 

A PARIS, 

t 
SAILLAN T & N Y O N, Libr.mcs '. rue du hrdinet, quJrticr S. And ro· 

Chez dt:s-Arcs, pn:s Jt.: llmpnmc.:ur du P.lrlcmt.:nc. 

Veuve DESAlNT , Librairc, rue du Foin·S .• Jacques. 

111. D C C. L X X l X. 

A v E c A p p /1. o E A T I o .v ' E T p R l y IL E c F. D L' F.. o J. 

l<' igur 7. 
Titelsida av den för.s t a f ranl>·k a övensättnin,gen. av Chapm ans >> Trnctn.t 

o·m Skcpp.sbyg,geri», år 17'7\J. 
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·ansJ;a vetenskapsakademiens 21-handiga encyklopedi >> Des -
11 .i 

1
[ions Des Ar ts et ~'feliers >> . Som översättare fungerade Le

el 1
11.•ier Del yar astronomen Pierre Charles Lemonnier, vilken fTIOI 1 • 

följde Anders Celsius och de franska matematikerna Mauper-
.1·s Clairaul och Camus på den berömda gradmä lningsex.petui , . · 

ditionen till Torneådalen år 1736. Där hade denne Lemonnier 
få tl en del kunskaper i svenska språket ,och hade därmed för
utsä ttningar för översättning av cl l svenskt ve lenskapligt arbete. 
Att det innehär stora svårigheter att översätta ett sl1dant Yerk 
~0111 Chapmans »Traclal>>, som innehöll m ånga nya facktermer , 
till fr a11skan, framgår av övers~i.ttarens ursäkt a lt en korre1.;:t 
svnonym för en del facklermer trots hjälp av franska m.inisleru 
i , Sverige Comle d'Ussou och av en grev-e Schanlz lwmm.it för 
~ ent för a lt vara med i tryck Det dröjde ej l v ~t år, förrän 
Chapmans TracLa t ännu en g:'!ng kom ut på franska, denna g:1ng 
översall av den franske skeppsbyggmästaren Vial dn Clairbnis . 
Delta ovanliga förhållande omnämnes av Vial själv i inled
ningen till hans översältning av 1781. Ulan atl nämna n~• gol 
namn skriver Vial, att en beröJnd astronom och duktig obsrr 
Yatör, men varken konstruldör eller sjöerfaren man ävenkde~ 
pås tii s ( >> m'a-t- on dit») lut utfört denna översä ttning. Han Iorl
~ ii. tl er al t det vore obegripligt all man milt i Paris kunde r~itt 
förslå en bok, fylld med facl.;:uttryck vilka äro vederbörande full
komligt fr~i.mmandc. Det vore nödvändigt, alt ej endast be-
härska det svenska språket, ulan även Inalcmatikerns, marinens 
och kon<;truklörens språld Vial hade ju däri ej h elt orätt. Hans 
översäLtning iir Jörsedd med kritiska noter och ulöYer Traclaten:' 
egna illus trationer äro tre planscher ur Archilectura Navali s 
bifogade uppl agan ,, för alt göra leklyren av boken obemende av 
det stora planschverket av samma förfallar e>> - som han ut
trycker det på tilelsidan. Ä ven Vial hade vid öwrsällningen 
hjälp av en nordbo. Det var danske sjöofficeren von Löwenöm, 
som då tj äns tgjorde i den franska armcen. Vial du Clairhois 
~lade ett år sedan Chapmans Traclat kommit ut i Sverige, sj älv 
l .Brest publicerat en bok på samma område m ed titeln >> Ess.ai 
geometrique el pratiquc sur l'architecturc navale» . översätt-
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ningsarhetct med Chapmans Traclat måste ha givit Vial upp

slag til en ~innu större framställning. Aren 1783 till 1787 ull~on1 
i Paris lrc hand av en EncyclopCdie :\lclhodiquc med separata 

planschhäftcn, vilka voro hell tillägnade marinv~1 send el. De 

voro en del av den p. lte~ tora_ melodiska encyklopedien, vi lken 

hörjades [n· 1780 av hokf6rläggaren Panckouke i Paris och vilken 

s ~l sm:lnin gom om fallade flera hundra delar. U l givaren av des

sa hand var till synes Vial du Clairhois. Han medger i iniect

ningen till pbnschhandet ulan vidare al t en s lor del av bild

materialet är taget ur Archilcclura Na>alis. 6 av hans p lan

scher äro direkta l~op i or av Chapmans planscher. I texthandet 

å terger Vial dessutom t. ex . unuer »Deplacement de vaisseaux,, 

Chapmans nya metod a lt bes tämma deplacemen tet och upprepar 

cHrmed denna del av Traclalens franska öve rsä ttning, vi lken 

han själv hade publicerat n[tgra år tidigare. Det ftr tydligt alt 

Chapmansarbe ten från .1768 och 1775, Architeelura NaYalis och 

Tractaten, i encyldopediernas egentli ga fädernesland FnU1kril\e 

verkade som clt unikt bidrag, om Yilken man ville försäkra sig 

snan:st möjligt. I kapplöpningen om detta nya tillskott till 

skeppsbyggeriets litleratur h amn ade då den första franska ÖYer

sii llningen i franska velensl,apsakademiens encyklopedi och den 

andra Ö·Yers~illningcn i n ågo t hearbetad form i en specialencyk

lopedi för marinen. Vial du Clairhois noler till Tracla tens 

franska ÖYcrsältning utgavs ~1r 1782 i svensk översättning aY en 

motslåndare till den svenske skeppshyggaren med namnet J\I. A. 

Norberg, som var byggmästare Yid Hj elmare Slussverk I april 

1781 hade Chapman erhållit elt brev från hovet, ur vilket fram

o··'tr a ll Gustav III önskade öwrlämna »en af de wackrasle v.:. ) 

Exemplarcr af Herr öf\verstcns wärk» till den franske k rigs

ministern Marquis de Castries. I hörjan av 1800-lalet översat:e: 

"Tractalen , av rektorn för den först a skolan i skeppsbyggen 1 

Porlsmou lh, Dr. \Vooley, till erlgels/-:a. Den am·ändes Yid den

na skola som textbok vid underyisningen.43
) Chapman hade 

<3 ) Skrift li g uppg-ift av Brittska .\miralitetet tia &Yen.ska Jll U· 

rinattachen i London i oktober 1930. 
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.. 0-· ,Ticrt själv dragit försorg a lt hans verk lwmmi l till dc le-
fo r o 

des kännedom i England och hl. a . skiclmt modeller och 
dan 
·iLningar dit. Den 22 januari 1807 skrev en engelsman, Henry 

~i errcpont fdn Malmö till Chapman, a lt Brittiska Amiraliletels 

Förste Sjölord \V. Grenyille tagit emot g~horna. och aU han 

nst1cr de mvcket snillrika och nvttiga uppfinningar. Enligt en 
R 'G v ... v 

finsk uppgift ÖYcrsallcs Tracla ten år 1836 av Sivers iiYcn till 

ryska!') Som ell kuriosum kan nämnas, alt Arhileclura Na

valis eft er mer än 150 ~n·- 1936 - för första g~mgcn även ut

J;om i T yskland i en klanderfri faksimile-upplaga med ritningar 

i någo t förminskat format. ''") 
Ä ven om Fredrik Henrik af Chapmans hcräkningsmetoder, 

som han offcntliggj01~dc på 1760- och 1770- talet, idag endast 

ddvi s fi nna anv~indning i skeppsbyggeriet, h ava de haft en 

banbrytande betydelse i Europa genom sin syntes av empiriska 

kunskaper i ctl y rke, som människan genom a lla å1'Lusenden 

hade utövat, och dc i h ans egen tid nyupptäckta matomatiska 

och fysikaliska hjälpmedel, vilka medge a ll i förv~ig kunna be

räkna och bedöma fartygens egenskaper. 
Det bästa beviset ~ ··t Chapman genom sina tryckta verk och 

genom l;onstruktionen av olaliga seglare i svcnsl;;a k ronans 

tjänst bl ev en banbrytare, ger det skiftande omdömet av hans 

samtid om honom. Endast fyra vittnen nämnas h är som exempel. 

F n kollega i skeppshyggeriyrket, Gilbert Slwldon, anser 

»Chappman var ej uli Sv~nsk Li enst innan han restP- ut, icke 

heller lärdt något nli Skepps Byggeriet, men hörj ade straxt med 
.iVIathematiska grillor >> ... 4 ';) 

En annan kollega, sedermera amiral Carl T ersm cclen , ~kri

ver i sina memoarer ef ter elt mä<le med Cha pman den 4 augusti 

1763 ho~ amiral Ehrensvärd på Sveaborgs fästning: 

»Chapman uppviste ri tningarna till 3 sorter skärgttrdsfarlyg, 

44
) \V. B:·um,m erJ Ihstori~ka uppg ifte r ·Oin H el.s·i ngfo ra och Svea

borg, 187 4, .s•i d. <51, not l . 
40

) F. H. Chapman, Architectura XaYali:> )[ercato ria 1.7>68, Neu 
herau sgegP·ben von Robert Loe,f, Bung/Mag·deburg· :L936.137. 

"
6

) Shelclon,s smär1l'&skrift av den W juli 1783, ,,,o ll'ot 3.:2. J fr H. 
IIammar, sid. 3-1. 
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~11en som jag ej kände hans styrka i calculer, gjorde jag m in,"\ 
mkasl emot skapnaderna isynnerhet af den ena och sliirs ta 
sorten fartyg, som skulle föra 2-± sY:lra bu1oner. Del voro af 011 
så besynnerlig tackling, alt jag nog märkte, det Chapman ej \ar 
sjöman, d:1 han imagincrat masternas \Yandt inp[t d~1cket, att 
ej vara kanonerna i yägcn, med Rösl och Taljerep. Jag mii1 kt0 

all h ans egenkärlek blef slöU, och änskönt jag uli dc atHl r~ 
samman:räden fannl honom m ycket slarlzare malhema licus och 
calculalcur än jag trodde, och han långt däruti surpassej acle 

mig, underlät jag ej likafullt gö ra mina inkast, s{t a ll det Ilie[ 

gr<1ll emellan oss ·> .47
) 

Det tredje Yillnet, professorn i rnalemallk Yid Uppsala l'i li

Yersiicl, D:.micl Jielcmclerhjelm skriwr i en G5 trycksidor : uq 
uppsals av ~u· 178:3 rörande Uppsala Universilet och dd saktn de 
inlrcsse l för de matemaliska vetenskaperna: »Dessa Yclcm:kl
pcmes nödYi1ndighet i all slags mekanik erkännes, men h:ir i 
riket finnes ändock iclzc mer än kanslze en enda rnc~h an ic w; 
eller byggmästare, som af dessa grunder försl<1r sin melie, n ii m

ligen öfverstcn och Riddaren af Chapman»."8
) 

Slulligen el l citat av Gnslav III själv. Han skrev den 1 > 
november J7R2 till Hemik af Trollc: ... »den drift, varmed 
arhelel Yid örlogsflottan<; skeppsvarv numera forlsällcs, li \1-
-;kriva \Vi ej mindre eder egen tillsyn överslen af Chapman ;-; nit 
och insikter och haYa \\'i av bägge cderl bemödande städse [iir

Yhnlal v:"t r örlogsfiollas säkra tillväxt. \'i uppdraga ock eder 

att för ÖYersten af Chapm::m förklara y[trL synnerliga, nå rli Y,a 
vitlbehag, varmed \Y i anse dess ådagalagda ulmärkla Il i l \-id 

arbetet och dess hedrande tillgivenhet för v~n· tFinsl >>. 
Omdömena g:\ alltså slick i slåv mot varandra, alllef lcr 

skrivarens ställningslagande till de nya ideerna i tiden. Chap
man torde dock dän-id haft en dj up tillfredsstä llelse: hans J, o
nung svek honom aldrig. 

") Amiral Carl Ter,sm e<Clens Mem.oarer, baml el, .sid. j {}. 

·") Original p.å R A., Acaderrnica: Ströclcl.a bancllingar, återgivd 
i t1·yok i C. Annerste'dt, Upp:3•ala Univerc;itet:s Historia, l3ilia.n.g 1', 
Blid . 82. 
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Utbildningsproblem. 

Trefaldigt sk::tll en krigsmans förtroende vara. Han skall 
haYa förtroende för sig sjii.lY, förtroende för s ina förm~1n och 
förtroen de för si lt vapen. El t räl t h edri \C t ulbildningsarbel \' 
vid vöra militära skolor m:"tsle laga fasta p ~t dessa enkla men 
mycket innchållsrik1 ord. 

Fiollan är, vilket ofta brukar framh Ctllas, elt \apenslag, 
som arbe tar undandraget fr[m allmiinhclcns blickar och del 
folk. som antages som slamanställda eller inskrivas som vpl 
vid våra örlogssl::ttioner, st[t mestadels okunniga om örlogslivet 
och dess kras. 

Relcry len skri ,-er sitt lwn lrakt och beslämmer sig för ::t l l 
förena sina öden m ed örlogsflottans för vissa år, men därmed. 
är icke m annen vunnen för vapnet annat än på papp':'.rCL 
Känslan av alt tillhöra flottan och inlresset för yrket komma 
långt senare. Karaklerisliskt för v[trt folk är all det, då det 
Yttrar sig om förh <'tllanden inom yapnct oftast säger >>dc har 
elen och den saken>> eller »dc göra s[t och s~t>> Lill skillnad från 
den enklas te man i el t civilt före tag, yjlkcn alllid säger »Vi har 

d:n och den saken >> eller »Yi gör så och så>>. Det första ul

blldningsåre t kommer i de flesta fall aU ha slort inflytande på 
rekrytens ställningstagande, och det är s ~tlunda exercisskolan 
0?h. dess befäl, som ha möjligheterna alt påYerka de olika in
di~Iderna och giva dem en rätt start mo t målet att bli krigs
~an i ordets fulla bemärkelse. Den förs la och viktigaste åt
;:,arden i delta arbete är att skapa de t tredubbla förtroende. 
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som förul framhållits , vilket skall bära dem vidare. Inhäm tande 
av kunskaper i de olika ämnen är det mest synbara tecknet På 
verksamheten vid en rekrytskola, och vetskapen om alt k unna 
sina ämnen skapar ett rikt mält av självför troende. Men lika 
viktigt som del är, att rekrylen lär sig rekrytundervisning, 
svenska, handvapensexercis o. s. v. är alt han lär känna sig 
själv. Han skall redan nu upptäcka, a lt han är en kugge i det 
stora maskineriet och känna på sig, alt han har förnrå ga an 
o·0··ra sicr .o·ällande och växa till högre uppgifter. Rekryten skall b t:> b 

h ~1llas korl och lära disciplinens h ~n·da skola, men han skall 
också redan mot slutet av sin rekrylskola känna, alt del bär 
framåt. Genmn en så pass enkel åtgärd som att låla hon01u 
vid marscher m. m . taga befäl över kamrater, d. v. s. lå la ho. 
nom se att andra lyder, när han låler sin röst höras, stimulerar 
hans självförtroende. Ett annat sätt på vilket självförtroendet 
i\vcn befiis les är genom utbildningen med handvapen. Att 
utbilda sjöfolk n1.cd handvapen har under vissa perioder ansetts 
vara bortkastad tid och sett ur den synpunkten, att flotlans 
specialutbildade manskap är för dyrbart atl sättas in på före
tag i land, är det .;;äkerligen även fullt berättigat att h ålla dem 
horla från infan lcri ljänslcn. Blixtangrepp och möjligheten att 
farlygsbesiiltn ingen får föra kampen vidare, sedan. farly~e l har 
mält si tt öde, har åler gjort det nödvändigt att utbilda vmt folk 
i eldhandvapnens bruk och icke m inst all utbilda dem i konsten 
alt uppträda mot moderna eldhandvapen för aH icke omcdel· 
bart försättas ur stridhart skick i händelse av strid i land. 
Under ämnet handvapenstjänst lär man S•ålunda ~olk att sl, ju· 
ta, kasta handgranat, slåss med bajonett och kolv och sl-:yd~~ 
sitt eget liv, men man får något annat med på köpet, som for 
sjöfolk alltid måste vara värdefullt, nämligen beslu~sa.mhel, 
snabbhet och framålanda förutom den rent fysiska tra111ngen; 
Enär våra skolor i land oftast äro i gång på vintern. ?il 
secrling är omöjlig, finns intet så tacksamt som alt effektrYl 
ut~yltJa fältidrottsbanan och närslridsvapncn. Niir den en
skilde kommer ombord å stridsfartyget försvinner han mcren· 
dels i dess innandöme och ser ingenting av någon stridsh nnd~ 
ling. Frågan är om inte vetskapen om, att han personliger 
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ehärskar de »Små vapnen» äTen skänker honom förtroende för 
btt hans förmän och kamrater tillsammans skola framgångsrikt 
~tnyttj a det »stora vapnet», d. v. s. egna fartyget, i striden. 

Till sist måsle även framhållas nödvändigheten av att göra 
·ckrvtcn vatlenn.n och stärka hans förtroende till sin förmåga 

l " 
alt klara ut en situation i det element, som omgiver hans far -
tyg. De sista rekrytskolorna ha vid Karlskrona örlogsstation 
till 100 O/o gjortc; simkunniga och så har säkerligen även skett 
vid Stockholms station. Vattenvanan hör dock sträckas längre. 
Varj e rekryt skall övas att, även om han konlll1er brådstörtat i 
vattnet med kläderna på, bemästra situationen. Självförtro
ende måste skapas. 

F ör sina förmän får reb·yten förtroende, om han under sitt 
första tj änstgöringsår märker, att befälet är kunnigt, och att det 
är föregångsmän i a1lt vad han själv skall lära. Att vara in
struktionsbefäl vid rekrytskola borde vara en förtroendepost av 
stora mått och icke som nu hållas för det enklaste och tråkigaste 
ett befäl kan r:'tk1 ut för. Vid kommendering av instruktions · 
befäl och även underbefäl till rekrylskola borde betänkas, att 
1,000-talet rekryter årligen sb.ll se upp l ill delta befäl, som 
förebilder i allt. När å andra sidan beredskapen kräver allt 
dugligt befäl ombord, måste det vidlagas å tgärder för att säkra 
kontinuitet och kunskap vid cxcrcisskolorna, så alt utb~ldningen 
kan bedrivas rationellt. Har man icke råd att lämna stam
()fficerare av den vanliga typen till skolorna, ligger det nära till 
hands aU skapa en särskild kår av den engelska typen »naval 
instructor». Det måste bli en kader av inslruklionsofficerare, som 
måhända ej ha den långa officersutbildningen med navigaticns
kunskap men som i stället har fram åtanda och förmåga att lära 
Drh entusiasmera sina elever. På sista tiden ha civila lärare 
Inåst utny ttjas för att täcka behovet av instruktörer i de all
lUänbildadc ämnena. Försöket ha slagit väJ! ut, och en given 
fö,rdel ä r, alt dc militära instruktörerna kunna helt inrikta sig 
På sina ämnen och fa tid att förhereda sina lektioner bättre än 
Vad fallet varit förut, då de måste ägna den meslatiden ål att 

Tidslcrift i Sjöväsendet. 8 
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förbereda lektionerna i svenska och matematik. Det är ett 
mellanting mellan mililären och den civile läraren, som erford, 

ras i tillräckligt antal för att skänka stadga och tradition ~tl 

våra skolor, som nu ofta byta instruktörer flera gånger under 
åre ts lopp. Ju längre beredskaps- och mobiliseringsliden \':t

rar, desto större krav måste ställas på att depåbefälet är go tt, 
ty det är vid depåerna som missnöje och olust ha sina härdar 

och varifrån dessa fö,reteelser i sinom tid spridas till den sjö
gående flottan, då denna måste fylla sina vakanser eller blo tt 

skifta sina beredskapsomgångar. 
Exercisskolorna måste ha ett förstklassigt befäl och under

befäl med tanke på att där passerar under varje år all fiol lans 
personal, som sedermera skall till sjöss. Födroende mellan be
fäl och manskap skall grundläggas i land vid första kontaklen 

och skall stärkas ombord under det gemensamma ansvare t. 
Ideale! för en exercisskola vore, alt den fick sitt befäl dler 

en besältningslista, uppgjord i stil nwd ett större fartygs. Slzo] .. 
chefen har sin givna plats, och ÄIO skall vara hans sekond. 
Bland de övriga officerarna skall fi1mas representanter för de 
olika vapengrenarna, så att alla utbildningsdetaljer bliva till· 

godosedda. En AO för batteri och sl.;jutövningar, en FörbO fö r 

signaltjänst o. s. v. För övrigt borde den regeln gälla, alt a lla 
officerare skulle en viss tid under sina första åJ: få tjänstgöra 

vid skola i land för att lära kä1ma vad utbildning av andra vill 
säga. Med de tidiga befäl, som nu tillfalla officerarna, är det 

många, som kanske aldrig få tjänstgöra vid trupp och aldrig 
begriper vad ett melodiskt utbildningsarbete kr~iver av brfäl 

och materiel. 
Den tredje fordran på en krigsman är, att han skall ha för

troende för sitt vapen. örlogsHottans folk bör väl framför nllt 
få detla förtroende under tjänstgöring ombord, då de få med
,verka till att utnyttja fartygets stridsmedel, men mycket kan 

dock göras, innan rekryten får trampa skeppsdäck 
En mycket viktig detalj är att rekryten vid sitt ställnings

tagande under första utbildningstiden får klart fö>r sig, alt h a11 
tillhör elt vapen, som har stora traditioner. Flottans historia, 
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dess segrar och även dess nederlag skall hnn göras förtrogen 
med. Han skall från första början Et klart för sig, att denna 
tradition är levande i offensivandan, som präglar hans vapen, 
och han skall ryckas med i den andan. Det är en skoluppgift 
under förs ta året och en svår sådan, ly det svenska folket har 
inle sinne för att hänföras av vår ärorika historia. 

Vad kan mera göras för att skänka rekryten förtroende för 

sitt nya yrke? Jo, han skall se en god organisation i kasern 
och skola samt möta sitt blivande sjömansyrke i form av elt 

förstklassigt åsH1dningsmateriel. Den goda organisationen 
sammanhänger med befälets kvalile och behöver ej mera be
röras. I organisationen m~tste dock även inrälm::~.s skollokalerna, 
som sk,ola vara ändamålsenliga och skänka arbetsro och arbets
glädj e. Hur en modern skollokal skall se ut lH~hö,ver icke fram
dragas, ty sådana finns det i varenda stad och större samhälle 
i vår t land. Tyvärr är det däremot mycket dåligt ställt med 
s~tdan a vid flottan. Det är alt hoppas, alt den blivande sjÖl
mansskolan icke skall behöva lida av den brislen eller kanske 
man skall säga av den knapphet i anslagen, son1 kommer till 

synes då det gäller att i praJ<Liken följa ett fas~ställt ulbild
ningsreglemente, som må vara aldrig så genomtänkt och 

motiverat. Det fanns en tid, då vi ansägo oss vara mäktiga 
stora uppgif ter med vårt begränsade sjökrigsmateriel tack vare 

en hög utbildningsstandard på vårt folie Nu har sjökrigsm..a
terielen kommit och kommit så snabbt att utbildningen av folk 
för alt effektivt ulnyltja densamma i många fall har svårt alt 
hålla jämna steg med nyanskaffningen. 

Det visar sig, att ett relativt stort antal elever har sv~trt att 
~wncentrera sig pft läsningen i kasern, och det tager Hmg tid , 
Innan de vant sig alt ha ett flertal människor ikring sig, dft dc 

arbeta. Det är därför av vikt att lämpliga överläsningsrum 
ordnas utanför logementet. I sarnband med överläsningspro
blemet kan framhilllas det lämpliga i att ordna särskild in
struktör vid ö,verläsningen men icke i öwrvakande syf,te ulan 

~ed läraruppgift. Genom att man lägger upp elt schema med 
Instruktörer i olika ämnen fö,r de olika veckodagarna kan den, 
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som är svag i något ii.nme, få hjälp och extra undervisning i 

delta. 
Det är av vikt alt man ordnar med särskilda skolrum för 

vissa specialämnen, ty antalet ordinarie klassrum kan då min

skas därhän, att endast 50 °/o av eleverna behöva ordnade bänk.. 

utrynunen. Gymnastik och idrott, simning, sjömaning och i 

viss mån artilleri-, torped- och minlära ha av gammalt h aft 

särskilt utrymme för resp. funne. Utökningen av specialrum 

bör omfatta rum för sjömanskap, handvapensljänst, maskin

lära, elektricitetslära (kombinerat med radioövningsrum) samt 

filmundervisning, i vilka rum lämplig åskådningsmateriel bör 

koncentreras. 
Förr i tiden tycks man ha gått rationellt fram för att i 

skollokalerna i land simpa fram dc detaljer, vilka man vill lära 

ut för tjänsten ombord. Man behö-ver blott tänka på del mäk

tiga golvet i Flo ttans exercisskola i Karlskrona, vilket genom 

sin välvning vill efterlikna fartygsdäcket, och spygatten salmas 

icke genom de väl tilltagna sictomurarna ut till kaserngård en . 

Flottan är och blir alltmer ett u tpräglat materielvapen, men 

delta h:u icke kommit till synes i undervisningslokalerna eller 

undervisningsmaterielen i land. Det är f. n. mycket blygsamma 

spår av vår moderna sjökrigsmateriel man kan leta upp cxc:n

pelvis vid exercissiwlan i Karlskrona. De stora svartmålade 

14- 16-huggarna inbjuda icke fantasien att fö,rcställa sig en 

livhålsmanöver, dc stympade signalmasterna ha ej mycken liJ,

het med en modern brygga med dess signalmateriel och 57 mm 

kan. IVI/89 B är visserligen världens förnämligaste kanon men 

återfinnes icke [l vha fartyg av nyare datum. Del är alt fö r 

moda, alt uppdelningen av vapengrenarna under ledning av 

inspektörer kommer alt medföra ett ökat intresse även för an

skaffandet av åskådningsmateriel för utbildningen inom resp. 

vapengrenar. Noga taget bm;de man vid all nyanskaffning av 

materiel a11Lid räkna med att få extra exemplar för de olika 

skolorna, vilka handhava utbildningen. Om materielen är för 

dyrhar för en sådan åtgärd, kan man allid begära en modell 

eller plansch av ins trumentet eiler apparaturen. Allt vad ögat 
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och handen hos eleverna kan uppfatta underlällar utbildningen 
och spar oändligt mycken tid. 

På senare tid har filmen som undervisningsmateriel slagit 

igenom. Framf6r allt torde det dock vara >>bildbandet» med 

tillhörande föredrag, som är det värdefullaste f6r instruktions 

ändamål. Genom alt hilderna äro stillastående, kunna de visas 

var för sig s[t lä111ge, alt instruklö,ren kan fö.rvissa sig om att alla 

uppfatta t det, som bilden har att säga, och genom alt man lätt 

kan veva tillhaka handet för repetition, blir det ett verkligt in

struldionsmedel. Tack vare att den erforderliga apparaturen är 

billig och lä ttskött, kan den användas u lan specialutbildad per

sonal. Bildhand med föredrag utarbetade av specialutbildad 

lärare kan få mycket slor betydelse icke minst vid skolor eller 

ombord å fartyg, där man ej har lämpligt instruktionsbefäL 

Ett bildhand kan återgiva en ladd6vning, en langningsövning, 

en genera tors skötsel, flygeldledning o. s. v. och kaa läggas upp 
ombord med naturtrogen bakgrund. 

Den rörliga filmen har givetvis även de1i mycket alt giva, 

d:l det gäller r6relser och framför allt som manande och m.ed

ryckande medel, då det gäller att framhålla örlogsflottans eller 

de andra vapengrenarnas verksamhet eller för att skapa en le

vande bild av det gemensamma fosterlandet, dess näringsliv 
och folk. 

När det giller materiel och modeller och i viss mån även 

film för exercisskolor får man icke glömma, alt det är pojkar 

man har att göra med, varför man alltid kan påräkna ett le

vande intresse för >> leksaken >>. Enär en man som bekant är 

pojke upp till 70 år, torde det alltid vara värt att, oberoende av 

skolstadiet, skaffa medel för att så att säga leka ämnet in i 

eleverna. Det är av s tor vikt alt befäls- och underbefälsskolor 

~aga sikte på alt i befälsutövningen och instruktionsmetodiken 

~ve~1 inlägga övningar i att genomföra en instruktion med 

askadningsmateriel och film, så att det blir en allmän vana att 

~lan~ra med dylika hjälpmedel vid uppgörande av kursplaner 
ch Instruktioner. 

H . Bong. 
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Uppgifter angående främmande 
(U F M n:r 1-2/43) 

. 
m artner 

h ämtade ur fack- ·och .dagspress av Mariruems pressctetalj 

uneler tiden 13 december 1912-1>5 februari 1943. 

Innehållet i här återgivna UPl'gilter står helt för de som källa 

angivna pressorganens räkning. 

I. Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

slagskeppens fart. 

I d·en franska t idskriften La .Science et la Vie av juli 19<-!2 har 

chefskonstruktören Camilllo Rnuge110n offentliggjor t några synpunk. 

ter på slagskeppens f art, som i allt yäsentligt grunda sig på hi,C?to

ri~ka till ckagehser till sjöss alltifrån slaget vid Tsuschima den "2:7 maj 

1005. 

Utvecklingen av den »taktiska farten». 

Under loppet av de sista 20 åren har fartern blivit en myck.ct 

omstrid:cl eg•enskap ho,-, sl.agskerppen. Fartens utomord:entliga ökning 

har uncle!" denna tid kunnat uppnås endast genom vä.sentliga offer i 

bestyckning oeh särskilt pansarsky·dd. Fartökningen under de sista 

årtiondena finner nä-rma.st sin g11und i de taktiska re.sonnemang, som 

gå t illb ruka på det rysk-j apanska kriget 19:0-1, men som i dag tiU synes 

förl•orat i värde om de över huvud taget ruågonsin haft n.ågot. iDe 

&töda s ig vidar,e på strategiska skäl, vilk a alolt1d biobehålla sitt värde 

1äng re än t:a;kti.ska och som de ingalundoa ha förlorat, vil'ket. bevisa.s 

av den framgång, som .:mabba fartyg haft i sina talrika företag un

der de fönsta 1B månaderna av det pågående kriget. :M:€n i det stora 



- 120-

hela har betydelsen av erL hög fart på .slagske,ppen minskat sta rkt 
genom flygplanens uppcLykande. Flygplm11et har i Yåra dagar biivit 
en farlig motståndare till .s:lag.skl'ppet, vil:kct al.drig kan tävla mp,t 
det i fart. Denn.a utveckling mås te föra till att mallJ på nytt ))l'Öva 1• 

de grundsatser, sorm redan· 401 år varit uts:agegiYandc för be.stämnin. 
gen av slagskeppens fart. 

Ka1>plöpningen om den taktiska farten. 

Den betydeliSe man tillmäter ett. sl:agskepp.s fart under ett sjö
slag kan betraktas ur två synpunkter. Man kan för det förs.ta vi lj n. 
försätta de manövrerande sjöstridskrafterna i ett sådan,t }äge, att 
man kan låta deras artilleri verka ut• gynnsalllma pos>itioner, vilkPt 
ger farten, taktiska värde, för det an!Cl ra kan• mal1J grund.a en opera
tion av hela flottan eller av en del därav på farten tillsammans lll('cl 

dc olika enheternas offensiva ·och d'efees.iva kampmedel, vilket p:e ~ 
fartens strategiska betydelse. 

Fartöknin1gen hos' sl2.gskeppen börjar med det rysk-japan~Sk a 
kriget 19:04. lifedan slagc:;keppen.s fart under 1BOO-talet.s fyra lli l't a 
årtionden ökades med knappt 2 knop, från 1·6 knop hos Gloii·e tiil 18 
knop hos sl:agl"keppen från år HJOO', .så lur slag.skep p·eniS' fart fr:ån uo n 
tidpunkten tiU våra dagar kommit upp till 3,2 kri.op . Denna ntoan
ordentliga utveckling på fartens OU1lråcle är så mycket mer anunärk
nirug.wärd som kano·nernas kaliher encla.st ökats i mycket liten ut
sträckning och även framstegen vad· beträffar fartyg,sl9kyddet va ri t 
ganslm obetydliga. 

Utan tvivel går förkärleken fö r den höga farten tillbaka ii ll 
slag·et vid Tsuschima. Ty i detta s lag var det jämte den japanskft 
fLottans bättre skoJ,n,ing och ledning dera,; av en högre fart ho.s de 
olika enheterna möjliggjorda häth'e taktik, som g a v d•em regern 
över de långsammare ryska fartygen. 

T~ärdomarna från .slaget vid Tswsch ima vad den taktiska far len 
betriiffar tillvaratogs genast, i det Lord Fisher i ,Storbritanni·en Li t 
bygga .sLagskeppet Dr·e,acl..nought, som mail! för clet mesta betrakta t 
som ett anmärkningsvärt framsteg enda t med hänsyn• till standardi
seringen .och utökningen av det t unga artilleriet, .mer~> som ock•.<\ 
böjde .s~g öv·er sina föregångare genom att dess fart ökats til.l öve r 
20 knop, någ-ot som vid provturer ÖYerträffacle.s med ytterligare Z 
kn.o·p. Därigenom l!Lmnade det de äldre slagskeppen på 18 knop l!ing t 
bakum sig och uppnåd·de 111ästan pan, ·arkryssarn~ .. ~- fal't, vilka Llå ini a 
gick med. högre fart än 2i3 knop. 

Två år senare gjorde fartfråg2n ett nytt väldigt framsteg go
nom P.nslotffanclct 2-v ce ISlagkryssare, som med några obetyclll:iga o-fff' r 
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t ·cl-nin!l.· och sJ,ycLd g jorde 5 knop .mer än DreaLlnought. De2sa 
· be" .l ' '" 1 ""krYssarc .skulle i c::IJighct med sin natur fullgöra el e vanliga up)l-
5111" • k . l -d j"" t t l l . ·nern a för .TYISIS•are: spanmg, s;:yo av a a ,;:ryssarc -oc1 Jagare 
g~ tillbaka.slåen,de av de ficnUiga sp:::nin:gffi.tyDkorna. på .samma .säti-. 
~ifll vilken p9.nsarkry.s1Sar:e som helst, men LorLl Fisher had'e dessutom 
· tämt att elen skulle m,ta en plata 'blan cL .slag.Sikeppen och gNLO,llt 
beSf:ittning av spets.en pEt motståncla:·ei!Js slagformation återupprepa :gas elclko·ncentl,atiof'. mot fienden i Glaget vid 1\m':"chima. 

Den med DrBaclnought och I ntvincibl·e inledda ökningen' av f a r
ten har utar~ n.ågra bakslag pågått ända till. JD14, i det de t.y.sk<t 
slagkryssr.rna reck,n hade uppnått en1 fart av 2-8 knop och de snab
bMte engelska s lagkry.ss·arna överträfbde clcm mecl 2 knop. Under 
värkl'lkriget ble\"o .s.å &lagkryssarna R enown, RepuliSe och Hood .sia
pelbgd,a, vilkas planerade fart uppgi ck tiLl 3~ knop. 

Kriget 1.91 -l har över huvuct taget styrk t Lord Fi&her,s åsikt o.m 
fartens vär de, men det gav engelsmäniLen genom utgån.gen av krys-
811rcl rahbni ugen i slaget vid J utlan.d l'är.cJ.o,IT•en att fördelen med dera.s 
slagkry~S.sare.s högre fart hade blivit aMtför Lliyrköpt genom dera,; 
bristfälliga .skyclcl. 

Att denna lärdOil11 anamma·cles i .synnerhet ?.V T'örenta staterna 
visar det fak t um att man där mot .slutet av världskriget köl,sträckt e 
tre ISlag.skepp av Coloradokla.ssen, vii,ka.s vattenlinjepansar når en 
tjoekl·ek av 4'0() mm, med•an farten enelast uppgår i.nll 21 knop. 

Aven Sto·rbritann1ien har så i sina sena.;;te bygg.en föt'e den dr:ra 
pausen· i sl~.gs.k:eppsbyggandct, Ne19cn och Hodncy, gått tillbaka till 
23,5 lmop .och har alltså påtagligt skurit necu farten till föl1mån för 
skeppens .sta rkare beväpning ·och bättr.e .s.kyclcl . 

För.st Tyskland tog åter upp kapplöpningen om farten, då det 
byggde palusa r.skr;ppen av HeutschlandLtyp på :2.(:) knop och mera, vilka 
utgjorde ett mellanting mellian ett ]litet .s]agskepp ooh en slUJgkrys
sare. Frankrike återupptog- denna typ med projektet tilV slagkrys'
s~ren Dunkerque p:l. 30 kn1op och Italien :följde med s lag1'lkeppen av 
Lrttorio-klas.s-en, vilka uppgivas ha planomli-s för en fart av 3.'2 knop. 

Lärdomarna från kriget 1939 med aYseende på den taktiska 
farten. 

Härtill menar författaren att clesoa länh~rnar hittills v Hit a v :en t ne.gativ art, emedan det hittill8 int.e har ko·mm i t till . någon 
öamrnandrabbning mellan r>lagfl.ottorna, vid vHken någondera parten.-; 
~erläg:9enhe·t i fart kund·e spela lllågon roll. Ock.så i framtider] •l< ·Olll-

er det förmod ldg,en inte att ges något ,sådant prov. 



122-

Detta beror huvudsakligen på att i detta krig flygp!,ane t hal' 
uppträtt och övertagit den avgörande pollen såväl vid spaning som i 
.str1cL Förr var ännu under förra världskriget i Jutlanc\,SIS1laget GPa
ningen ofta fullkomligt otinräoklig och ·befälhavarna för de båda 
flotoorna visste v:uk·en !Särdeles noga, var den fientJtiga flotta n be. 
fann Big el ler Yilka stricl,~,kraftor de hade framför 13ig. Att desiS'a i ör_ 
hållanden äro i grund förändracl.e efter f!lygp lanets uppträdande upp. 
,·isar förfa ttaren med exempel från .många ISjö,.;lag i det ,andra viirllds. 
kriget. De hitti!l,s vunna erfarenheterna peka samtliga i den likt
uingen att .,;keppete öv,erläg.s,en.het i fart i taktiskt ,!w.seende inte kan 
uppväga brister i bestyckning och skydcl. 

Den strategiska fartens utveckling. 

Som i det för.egå.erude visats har örlogsfartygens fartöknin g un. 
cler cle sista ·40 åren utan tvivel haft .s•iru utgångspunkt i t,aktiska 1\)
.soJJ.nlemang. Man vill.e exempel,vis ha snahba 1;!lagskepp för att ciäri
gennm fön.o,kaffa iSig överltä,g.senhet vid drabbning över fiendens lång. 
samma re .s l ag.skepp. Samma grundsat6er gälLde för Ö·vrigt för pan
sarkry.ss,a rc och l1ätta kryi'.Sai'e. Flottorna .s1ammansattoo då av 3 hu. 
vudtyper av s tora skepp ,(,slagiS.kepp, pahs,a-rkryesare och lätta kry.ssare) 
beträffande viltka en följande typs fart öve rträffade elen fö regående 
med 4 il . . :; knap, uneler det bestyckning och skyeld uppvisade ett oun
viint förhåilande . 

Am·kaffancl.et a v .slagl:ryss.are omkastade denma ordning, ty des" 
srr skepps. deplacement var ibl•ancl större än slag.skeppen.s. o·ch deras 
fart tillät cJ.em att h inna ikapp varje pan1s,arkry.s.sa1'e och l ätt krys
sare, uneler det deras bes•tyckning räckte ti l1l att · snabbt fö rinta dem. 
Förmodligen hach:J emellertid denJJJa typs .strat•egi.ska möjligheter änu
nu inte klart insetts före 1H14. Först de om.s~tändigheber, EOr:1 förde 
till slaget vi.cl .FalklanrLsöarna, vi.s.ade det stra teg i.s·ka värdet av fa rten 
ho.s de IStora slagkryss'a.rna vid s id1an av det taktiska. Den satte näm
ligen engeLsmännen i stånd att på kort tid skicka två av sina far~yg 
av denna typ från norra tiH södra Atlanten för att infånga och till
intetgöra. greve 1Spees ·eskader. Likaså voi·o de ty,s,ka s]iagkryss.arnas 
upprepa·cle framstötar mot den. engelsika o.s,tku.sten strategis1ka för utag, 
.som vor.o hemende av fartyg•ens höga fart. Aven om des.:m fi'amstötar 
inte ,sl utade lyckligt i alla fall, såsom framgår av .sla.get vid Do.ggers
bank, för?.nleclcle c1·3 dock engelsmännen att pl·anera ännu snabb ar~ 
krvssare, n1äm11 a,st de båda slagkryssarna Renown och RepuliSe på 3;., 
kn,op och se!lare- kryasarna Fufi.ous, Glorious och CourageO<UJS, vilka. 
efter värl,ds•kriget byggts om till hangarfartyg. Man hade därmed 
kon1mit upp till en fart, som även de nya sLagskeppen bibehölllo, so!ll 
byg<:;"cles eHer elen 1'ltora byggnad.spau,sen. 
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A. lla tyska fartygsb.):ggen ända til'l l3isrnarck ha behä:·s1kat.s_ av 
• å .stöns·ta iS.trategislka fart, ty on1 den engelska mannen. 1nte 

tanke~l:tnt lårdomarna från Jutland,sl3laget, .så glömde å andra .sidan 
]lade )ner elen tys.ka lärdomarna fr.ån Falklan.c~s-iaget, där greve 
inte 

1~kader D'ästan värnlös' såg sig hotad av förintelse genlOm de 
Speesl k slaakrys.sl:nna. Man hade allrts>å frmn till andra världskriget crc ~ ' ~ b 

e:1o ~ .t upp till en 1c;trategisk fart hos de stora skeppen på över 30 
ko~nanl . . ' l l . l ilken ino·en fl.otta utom den1 amenkan.s:ka yagac ·e un,c.ersknc a knep, v· "' 

Lärdomarna från kriget 1939 med aYseende på den strategisim 

farten. 
Under halvtann:::t år tycktes det ·krig, S>Oilll .börjades' 19G9, i allt 

bekräfte de lärdomar med avseende på farten, .som man f.ått .beträf
hnc~e mindre, offensiva operatio111er, ,o;åsom han.del.s-krig och tramstö
ta r mot fiendens ku&ter od1 förbindelselinjer. De tyska företagen 
efter denna linj e började redan 119.39, t. ex. i form av pansaciSkeppet 
Graaf Spees. operat.i·oner. De f.örJ.öpte viSJSerligelll olyckligt, eme•dan 
de britti~Ska kry.scSa re, ,o_om fr:JJmtvingacle strid u tanför La P:l'ata-myn
ningen, hade minst 4 knops• högre fart. Däremot gåvo de talri<ka 
framo.tötar mot elen fientliga handeln, sonn företo,gs av ,,lagkrys'Oarna 
SchP-mho·rs t o~h Gneisenau i aHa avseenden· goda resiUltat. Det l.Jrit
t il~lka ami11alitetet kunde in te ens med .sina tre shgkrysr3a rc Renown, 
Repulse och Hood hejda de ty&ka operationerna utan må.ste furdubbb 
kry~sarantalet fö r ~Sina ]\'onvojer och t . o . m. anv,äl1Cla sLagskepp av 
Ne<l:son1s o.ch Rocl!11eys ran.g för e.!'1kort av handellsfartyg. 

I ~Iedelhavet förlöpte cliär.emot en lilmanicle framstöt av den ita
Ji.enska flottan vidKap Matapan den28mara 191±1 så til1lvida ocrnvänt 
-'Om de tre italier..sk2. kry.s13arna Fiu me, Pola o-ch Zara därvid sänktes 
av tre brittiska slagskepp av typen Wa1~spite. Dittill1s hade det 
.snabbare fa rtyge.hs överläg,senhet varit regel'. Det löpte nästan allticl 
ut oförmärkt, det undkom de fartyg, <:•om fienden sänt ut rrn.ot cles.s 
]Jositicn och avböjde med lätthet varje kontakt me.cl den. F1yg.et ha
de fralll till denna tid ännu inte den betyd.el.se, som det Eedenmer2. 
fick och vid spaning efter fientliga fartyg brast cJ.et ofta fulLkomligt. 
Inte heller .st ricllsplanet hade ännu hållit måttet vid anfall mot fartyg. 

För.st slaget söder om Kap Matapan i ,Joniska havet bragte fly
get dess första triumf. Aven strid.sHygplan:en, sär.skilt torpecHlygpln
nen, började vid denna tid .spela en mycket framträdande roll, i det 
h_ritti&ka flygpl·an allvarligt skaclacle såväl flera kry.~are av Conclot
he ri-typ som c1et italienska slagskeppet Vittario Veneto. 

Flygets framgångar f.ortsattc seelan genom uppspanandet av de 
tyska Bismarck och Prinz E.ugen, ty de,;o;sa fartygs, avgång från deras 
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.stötljcpunkt anmäl,clcs reclan den .'213 maj viLl d.aggryn'ingen av h1· it. 
tiska flygplan1 varpå kryssaren Suffol k och Xorfolk k un.clc ta UJl[) 

kännin()'en med de tyska fartygen. Det .: t år i -dag all å fa.st, at t alla 
fo .. rctarr

0

mot elen fientl i ()'a sjöfarten nu i regel upptäcka3 av fienden,~ 
J ,.., b 

spanin,gJS.p lan på ett mycket tidigt s taelitun och att c1ärm ecli fartyp:en.s 
i':ltratcgis·ka fart liven förlorat .största de len av sin betydelse. 

De snabba slagskeppens i'ramtid. 

)) FJygpbnet en~Samb sade redan A. Caquot, )) är det emJ.a verkligt 
s·nabba fartyget». Flottorna göra i dag al lmänt .samma e rEa renhet 
När mnn mellan 1918 och 1.'9i)9 ventikr::Lle cle sjö,.trntegiska frå g;~rna 
och därvid hortÖ'Jåg från fl~·gpl ·ane l·, vi lkd man. ju ocl~å med r~itta 
kunde g(;ra dter erfa renheterna från j!-)14, fanns cl.et iugen anl cd .1in~ 
att tillmäta fa rt yge:J.J:> skydel större vi.kt än d~ras fart. :Men fi.Y g. 
planet, denna farterus triumf, hade h~rvid å•stad.kon11mit en ge norn. 
gripr.n.de ·omvalvning, ty gentemot det är även det _sn-a-bbaste fa rtyg 
mycket ]!i.ng.s'!'llmt. Det kommer allti>t~ a t t finn.u.s stn clsmed•el, som ut .. 
mäl'ka si•Y för s·nabbhet; och andra, hos vi lka slag-kraft och sky clJ 
böra skatt~""' högrE'. På land har f lygplanet icke gjort s triclsvat>;nen 
ÖYerflödig. På havet kom.mer el agts·keppct all tid att förbli värdefullt, 
om mr.n bl o•tt fönst år att tillfredsställande skydda det. I denn a mc
nin,. behåHer påståendet att sl'ag'l&keppet bil'clar flottan.s ryggrad sitt 
"'an~la värd!'. Men man kan inte hegär-a en d.ylik pr.e.stati.Jo·n av en 
;yp, var.s h uvuclkännl:'tecken inte än.Orats v äsen.tligt på de sista 20 
å ren. Det krävde naturligtvis en vh;:.s t id att finna slagskeppets .s.v1ga 
punkte r. Det bl ir konst ruktörernas sak att ta itu med problemet om 
fartvgcns sb·dcl fråru helt nya utgång.spunkler, om -det nu kommer 
att ;.Öra sig ~m tonnageöknin.g e ller offer i .sl'agkraft och i isynn erhet 
i fart:, Yilkcn inte längre har .samma betydelse .~om tidigare. 

s lagskeppens ;;kydd. 

Den franske mnriiL~kriftställaren , kommendör J .ean die F u.ss!'• 
har un,cler titeln >>L'evoJution du materiel naval et l'experience clc ],l 

guerre' >> offentliggjort en upp.'la l.s, i vilken man drar ut några ~,rb· 
renheter, ~=;om gj·ort beträffande slagskepp unde r det pågående kl:1~et . 
Han framhåHer inledningsvis, att de förlu.<>tet· i slagskepp, som h dtt.S, 
var.it relativt stora, men att m an måste ta i betraktande, att h uvud
elelen av de förlorade fa r tygen varit av föråldrad konstruktion ocJ'
att cle två moderna fartyg, sollll gått under, n1ä.mligen Princ-e o-f \Vales 
och Bismarck, gjo r t det genom tillfälligheter eller taktiska mi.;;cSt ug 
Båda dessa fartyg visade,' att dc m.ocl-erna .slagskeppen be~Sitta en aw 
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. O"svärcl mot.st-åncl.skrilt . Prince of \\' ak;; triiffad•oo av icke .. rJ·nlll, 
rna ' .. 11 19 torpeder, och man vågar 11tog säga, att fartygakorLstmk·ucl re a 
Il~1 . a från 11)3:i Jmappast vågade t ro, a t t ett fartyg .s·kullc kunna 
torern t så många tr~iffar. I fort..:;ättn ingcn går förfalta ren in på 
'å em'o 

f" · d l cletal jp r-oblom. 
en e 

Däckspansar och undervattensskydd. l<'J ,ygplanens v.erk:.sa.mnca&te 
eugrepps takt il< mot slagskepp är i dag .. ·denna: bombflyg~lan och 
· .. ·tbo.mbplan "''J'.SIS.e·lsatta fartyget." luftvarnsarhllen, de fot'Sta ge

.stor ott på en höjd av ,3--4,000 m fälla tunga bomber, vi l·ka för det 
noi!tl '" .. l t 1 l tt · l l" t t e.srt;a falla i fa r tygets 111ar 1c, c e am ra genom a angnpa mec a a 
~~nb·3 r och be.skjuta luftvärnskanonerna,<; personal •med kulspruteeld. 
Samtidigt eller kort efter·åt fälla to-rpedplanen sina torpedter från låg 
höjd. T.orpedflygplancn utgöra i dag slagekeppeoo farligaste mot
stånd are, då cl·e ltn möjligheben att öka träffar11JaS antal i hög grad. 
Före 194>0 h a r åb:;killiga iar tyg.solwnstruktö t'er unelerskattat den fara, 
so m Jwt&ck fartygen. från luften. Det .kan .kawke vara en viffi höst 
för dem att andra kol1legor, som trodde sig .kunna eliminera faran g-e
nom at t ea rn Ja stora kvantiteter panisa rskydd på d.äcken, inte lwHer 
ha !vekats. P å slagskeppet H10 od, sdösatt 1018, uppg ick elen .sanuman
Jagd.a t jockl ek en av .de båda pan.sarcläeken. ti ll 1h'5 mm. Den111a siffra 
har höjts. till c:a 2-'54 mm på de nya amerikanska 35;001() toms dag
&keppen av Korth Carol,ina-typ, medan de ticligar·e Kelson i(1J9.:2.5} hade 
ro9 mm, Dunkerque (19-35). 17-5 mm o-ch Riehelieu 1(1'9.39) .2100 mm. Ar 
emeUertid en .sådan tjocklok obetirugat nöclvänclig IO·eh ä 1· ·den inte i 
Mällot ska dlig för andr·a av fa r tygets egen.sJkaper? Det är kfmS"ke 
tillåtet a t t tvivl a på nöclvändigltoten, när man ·E'rim·ar sig el•en be· 
undrausvät,da ,mot' tånclskraft, som de tyska .slag.:;keppen .Seharnhors.t 
och Ga·ciscuau visade under det mån-aodelånga luftbom.barcl.emang, som 
cb voro ut.~a tt a för i Br.ec·t eller c].en motsl.ånd~;>kr·a ft, .som den tyska 
10!000 tons k rrss-s.ren Prinz .Eugen s'elllar-c vi.sa·de i ll10Jc3ka fa rvatten 
vicL Hknat~.cl-c angrepp och detta fa,sbän c!ees horisontalskydel ,säkert 
icke ävensteg 100 mm. P å den tyska 2•6,0<0'0 tons .kryssaren .Sc>harn
horst h?.r k ~. ms:ke ungefär 1'2,0010 ton använt·s för skyclclet, däva r ung. 
6,000 ton t ill sidopan,S'ar·et odt däckapansa ret. Eå elen gamla ty.;;ka 
fl ottarus Li.itzow torde pamsa rets vikt totalt ha up']lgått till Mott 8,00ll 
ton oc-h därav icke mer än 2,000' ton tiH clächT [!ail!SarE't. De ei;OOJ ton, 
som man numera ytterligare an.vänclier på iSå•dana skepp till däcks
Pansaret, har tiH stör.sti:a dele!l: vunnits från mas kinan l'äggnin.gen, FiO.!ll 

numera är betydligt läitare än förr. Denna irans port av vikt från 
~naskinrum upp iiil däcket är ell1lcllerticl synnerligen· oförmånlig för 
kartygets .s'tabilitet. Det är tvivel•aktigt, •O·m ett mod,ernt sl·ag'l&kepp 
luan få .samm a ursp!'ungliga sta,bilitet som en sJ.agkryssm·:e· i dem ga.m-

ty~ka fl o>ttan. De.scsa fartygs metacen.i·erhöjcl övers,teg 2 m, mcclan 



- 126-

man i Frankrike cl:'t för tiderr nöjde .sig med 1.,3 m. Som följd hära\' 
kunde ett Jurtyg som Li.itzow efter att ha tagit in ',0()101 ton Yal te

1 
hållit sig flytande, kry>S~S•aren Seydlitz kunde efter slaget vid J u ti an~ 
uppnå hamn efter at t ha tagit in ung. lika .stora kYanti tet e r Yalten 
Det iir alltså icke .så enkelt .som det ofta synes lekmannen att hring~ 
det nödvändiga cJ.äcks.skyc1det i S<Lmklantg med umlervatt.cJJru•kyddet 
Kam,lke skulle britli.su;:a slag-keppet Prince of Wales icke ha ka nt rat 
i S'laget vid E:uantan, om de.sts pantSardäck haclo y:uit något miEtlre 
tjocka och inte beUgna fuHt så högt medan i .stället uncl·e rv attcn~. 
kroppen V[Git bättre indelad cell skyddad. 

Fart och undervattensskydd. Deru fart på c:a 30 knop c! Je:. 
mera, som de mocl.crna elagsuceppen fått, mc-t-svarar .i.ckc ett Ycrkligt 
beh.c..v. De stora flottor finnas ick'3 längre, i vilka gamla s1ng,-okepp 
på :QO knop samoperera meJ snabba slagskepp på 2·3 knop och kr _l"cS

sare på ~.s knop, och en fart på 3Q knop iir icke nötlvändig fö r ~tt 
slag.skeopp, som ka!JEb} bP.ra :uwäudc31 för att skydd2. en koruvo j ii re:· 
oceanen med en hög.,ta hrt av 20 knop. Men d>e bestämmande Ctt' 1W).j 
ville icke till:'tta en lägre fart för solag.skepp än d.en, som de ,,J ag. 
kry.:Bare, SoOil11 htir.stal!l1macle från elen för.s.ta vtirh'.skriget, kunde uppnå. 
Då under ticlen vikten på J11aslönanläggningen på ett .slago!:Jke.pp it adn 
Pjunkit till mindre iin lö kg. pr hii.Js,tkraft, var clet loätt för far !.vg.s
komstrukt·örcrna att uppfylk detta krav. Ett fartygs fart bcl'Or cmcL 
lertid ingalunda enelast på maskinanläggningemo; pre3tationJStkraft, ty 
äve11 ·()m man vill hålla denna nere i görligaste omi\n o<:h likalerles 
cleSL~ bräl11Slcföt·brukning, så måtSite fartyget i varje f::!ll ha en Hi ng,l, 
.'>OoJJl mot.svarar farten. Ett myc!cet snabbt fartyg m lste föl.iak tli>;cn 
bJ.i mycket lån.gt. På detta sätt har el e långa, to11m11 a förskeppen 
upps.tått. De.oiSa kans.k·e tilltala marimmålarna, men för den officer, 
som är amsvarig för fartygets s•äkerhet, äro clc .ett faldum, som inger 
01'0. Ty det tjocka pathsoar.skyckJ.et och torpedi'Jkotten .kunna på gru nd 
av .sin. vikt icke utsträckas över hela fartygets ]ängel. Vidar0 m:1s te 
man för att nå för farten gynn.sanuna lin.jer på fartyget icke bl ot\ 
öka län<;;·dcn utan ock.gå mintska brodden, varigeno:1t stabiliteten !'jun
ker, medan samtidigt undervattensskydcJ.et.s vikt ökar. AHt detta göl', 
att ett ,ståclant skepp inte är .sär.skil l•äm1rput för att på elen ena ekepps
sidan t2. emot ett clwssin torpedträffar .samtidigt. Det vore chirför 
riktigare att för.;öka hålla fartyget.:~ längd ntere i g.örligade mån för 
att minska elen målyta, oom erbjud·es och samtidigt öka .starbilitoten, 
äv.en •Om den nöd.vänd.iga farten härigenom måste köpas genom en 
tyn.gre mat9kinanläggning. Ty vid en lika fart av 30 knop kan ett 
35000 tants fartyg med .225 m längx~ och liJO,DOO· hälsikrafter b iilt re 
skydelas än ett lika stort fartyg med 240 m länrgcl, soonr för sin n 30 
knop blott boehö.ver 1•30,01Q.O hkr. På detta .sätt ha de tyska far tyg6-
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. ]-törcrna före det första värl·d.stkriget givit sina s~ ·agkrys.sare _ nsti u ' .. . 
kO l kl· s·u!ll var nastan hkn star•kt ,>:tom .slag.s·keppens . 
t t s eye ' 

e Skyddet av propellrar oeb rodera.nHiggning. Det P.ntal torped-
"ff r so•tn i clag ett .sla.gstkepp kan råka ut för vid angrepp nv 

tr~ e~l±\ygpJ.an\ ökar naturl~gtvi.s den fara, s·om lJropellrar och roder 
torP t"atta för. BitSmarck förlror&cle på så sätt .man.öv.erförmågan, 
·ro u ' 
a for·tvO'et fort.faranc1e var stridsdugligt. Aven Prince •of Wale . ., huru ~ ·"' .. . o o • • 
e. k en torpedtraH på en propeller. Man nHL&te aUtts·a 1 f ramtiden 
t.1: ,

1
a me ra uppornärJr.;.oamhet ~tt t'lkycldct av propellrar och roclcranLigg

a':'- n· än yad: hittills nrit fallet, vil'kct säkerligen är en up.pgift, .som 
nlll, · bl' l.. t l" V l b t ""[' ll b' l ·u te ko·mmer att 'l att .a t osa. ac c t'a iar pro•pe erna cD JUC er 
~eras antnl redan ett visst skydcl. Ett liknancloo skyeld för rocleraD-

I .. (}' o·niJJ n·en .'>kulle måhända kunna uppnås genom att man bygger in 
a .':'!:) o . 

en rad V·oight-Sehneidcr-anläggningar, som för·dela.s på lämpligt sätt 
över akter.s:keppct. Därigenom skulle fa rtyget-s förmåga att undvik<\ 
torpedbanorna liksom oclc.s. manövedö!'mågan i stort förbättras. 

Luftvärnsartilleri. De skepp, som byggt.s seelan 19.30, ha i a.Jl
mänhet fönsett med e tt talrikt lv-artilleri för bekämpande av hög
bomban·fall . Soålu11cla har Dunkerque l ·G-lr3 cm, Scharnhor.st 14- 1JOI,5 
cm, Kin g Q.eorii'e V H!~1!3,2 cm, Littori.o 1.2-9' cm och N.orth Carolina. 
•20--12,7 cm kano•ner. De~sutom förf.oga Scharnhorst och Littorio över 
ett medelev!irt artilleri på 12-lö om kanoner, vilka ha en e~tevat.ion 

på maxim alt ()0'0 or~h däri~ennm kunna an.väncl.ats mot flyg11llål. B t'
tydel&cn av autorm·atkanoner på en kaliber av 2-5-40 nun mot stört
bombplan un-cler.s:kattades d.å för tiden. De 8-1•6 40 mm pompoms, 
S!)m man hittills har nöjt sig mecl att ställa upp på de större far
tygen, räcka inte alls till numera. De fyra grupper om 8-pipiga 40 
mm pom pom.s, 1Som finJW på King Georg V, utgöra redan d·e ett fratm
steg. För att avvärja torpedflygplan har man s·oom regel inte .oiällt 
upop några speci.elJ.a kano111er och på åt.skil]liga fartyg har m:.;n övel' 
huvud t ag·e t glömt bort att .skaffa sig motmedeL Man har i regel 
ställt upp lv-artilleriet på a·kterskeppe·t, varvid• man ansträngt .s.ig aH 
uppnå b i:ir,ta möjliga skjutvin~lar. JIIIen genom cl.etta uppsbällnings
sätt .har möjJoighcten att rikta av·värjande eld i förliga riktmingar mot 
torpedfl yg})lan blivit för liten, en risk som med hänsyn till vunna 
erfarenheter .måste elimineras. Luftstridskrafternas tB.ktik, .som nu
lTLera gå r ut på att fälla t.unga bomber från s tor höjd O·Ch .samtidigt 
oatta in st.örtbomb- och torpedflygplan, försvårar luftvärnetSJ verk
;,:nhet, då ~·e~.na anfallstak~i~c nöclvän1diggör s nabb .. v·äxlin.g a~ m~l. 

>\;t vore darfor att helt sktliJa de tre slagen luftvarnsartJJlten fran 
vara~d r a. Kanonerna få ·helt koncentrera sig på cle flyg,plan, som 
~ngnpa i höghombanfall, mc dam autmn at·kanon.erna .få möta .s•tört-
0'ffibare aoch torpeodflygplan, var.vid det är nödvändigt att cllst finn.~ 
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ett tiHräckligt antal pjäser, eom inte äro upps tälbda till.s amma11s . 

11 ll tJör få lavettage. } ör h::mderwarande• 10'-------15 cm kanoner anviil'Cl 
1 

Limpligen för .späGeld mo·t to11pedilygplan. Denna fördelning a1.' la~ 
artlllerie ~ komaner att stegra dess prestationsför,måga. Härvid 1 n:h~~ 
man se trll, att ,antalet aut01r~a ka1~oner blir förelubblat i jämföret,e 

m.ecl de t antal, som ·exempel'vls· Pnnce of \Val e.s var utrustad llled. 

Lrkaledc.s måste man uppmä!'ks,rumman att överbyggnaderna. i g·ö t'h

g a.ste mån inskränkas till fömnån för eldgivning i alla rikt ni Il O' a . 

En del av lv-artiUeriet, näJmligcn 1de automatkanouer, .s'om äro· aYH':ld~ 
att avvärja torpedflyg·phanens anfaH; torde man lännpligen liks(>J 

förr var falletaned det 1medJelsvåra artilleriet kunna uppställa i ku,ss: 
matter. Denna an.ordning har .s amticl:igt den fördelen att personalen 

beredes ett vio31St .s•kydcl. 1Detta problem om s1kyddet är för övrigt fort. 

farande en fråga, som är olöst beträffande lv-artiLleri·et. Så un.d erligt 

det än kan låta, .s1å har man i de flesta fl.ottor på skepp, vans pansar. 

vikt uppgår tilL l<i'i,OGO ton och .mera, inte ens kunnat å.s.tadJ.;:orrnm rr 8å 

mycket skydd å t pereonalen, .s.om vanliga infanterister ha i sin .stål h j d lm. 

Fartygsflyget. Det hä.sta medlet mot fientl .iga flygplan är Pmel. 

lertid egna jaktplan Erfarenheten~a från operationerna i Me...:l,•l ha

vet visa, att .s·å .snart s.lagslrerpp och hang-nrfartyg .;:,amoperera, så kun

na de genomföra ö in a uppdrag. Om Repul.s-e och Prince of \\' ale.s 

h:.tde ,åtföljts av ett hangarfP.rtyg av Illu!S'trioustypen, .s·å ,.,kulle s t ri llen 

irke ha tagit en s1å ödesdiger vändning. Icke vid nlila .sjökrig,sopc ra

ti.oner be höver man emellertid räkna crnecl hangarfartygen.,; nödv än

dighet. O.fta ];:an ett halvt dus.sin jaktplan, huseradie på .slUJgskcp pet 

och inFa tta i ög·on.b lick av fara, vara tillräckligt för att komma de 

fientligP. torpedflygplanen att mil'liSl'yckas. iDet iir inte nö dv'än<l igt 

?.tt förvancll ·a sl:o>.gs,keppet till ett hangarfartyg för att .s11ca)'f a det 

clethc skydd. De moderna 05,000 tons slag~skepp.en ha rec1B.n i all män

het två katapulter och 4 .spaningsplan, på några amerikanslen j O,OOO 

tons kryss r.re har man t. o. m. på a.kterskeppet 8 flygplan, vilke t icke 

hinclr?.r, att des.sa fa :·tyg ha ett hUV1UclP.rtiJlieri på .1J.S- :L5 em kanoner 

i tr:ppeltorn. Om iman jämför det brittiska sys teme t på 1slag:>keppeu 

med tvtirslwppskatP.pult med dAt amerikan.s1ka systemet med kat apul

t er •och flygpl an på akterskeppen, förefaller det tt·.oJiigt, att ,man ,-kul

le väsentligt kunna öka antalet flygplan ombord på od e stora ,skeppeil 

utan att därför behöva inskränka artill'eriet. 

Slagskeppets framtid. Teknikerna ha icke sagt ;sitt .s ista ord 

om slag,>ikeppet,g utveckling, denna fartyg.st.vp sorm alltför tidigt [rå n 

olika håll har ut<l·ömt.s. I en nyligen publicerad .artikel har cleru t.'·.;.ke 

vice-amiralen Pfeiffer med .stöd av det pågående krigets erfaren h n te ~· 

Yi-"at på att de nu bcO'tåenclc s lags.keppcn allt fortf a randA ha ~S itt vii nle 

cc h aH .,1 ag,s;keppet i frnmtidcn i lika hög grad som ticliga re ko m.,net' 
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bild a sjömak ten,, ryggrad. Det synes födattaren oklokt att red.an 

:t~ag på g_rund av elen .sis.~~ tidens operationer i ~tillla Oceanen för

slika överfora rol_len av SJOmakt.ens tyngdpuillkt trll hangarfartyget, 

rs utomo·rd,entl!gB. 1S•årharhet många gång€r tydligt frannSitått i do 
va .. t å · · l träffnin ga r, ,<;(}111 ag rum p &ISta tre en. 

I(.M:arine Runcl.schau, j an.uari 19:43.) 

Slagskep11 och lta,n,garfarty,g. 

Den 17 juni .1~!2. antog För.enta Staterna.s representanthus en 

]Rg, .som beviljade 8;5 miljarder doUiar för ett nytt fartygsbyggnnds

progr·P,m. De fartyg, som .s·kol1a byggas, äro kryasare och jagare på 

!latnmnnl agt 1,41(~(},0:00 ton, hangarfartyg p·å •:iOO,O()O ton samt l,OOO st. 

ubåtsjagare, torpedbåtar ·och smärre fartyg. Det är att märka, att en 

annalt lag an,togs en månact tid1gare, enligt vilken .200,000 ton ubåts

tO·nirage .skulle stapelsättas. :M:cu var'ken i elen första eller i de.n 

andra lagen har det varit fl'.åga om n.ågra slagskepp. 

Det är ·visserligen .sant, att från 1~39 till19.U kongre::SBen beviljat 

anslag till m eller 12 s•lagskepp på 45,000 eller 5.5,000 ton, <lch nna.n 

har anledning fönmoda, att dessa nyhyggnac1er tillsammans meclJ dc 

sex sh gsk,eppen på ,a,'),OOO ton av typen »IVashi111gton» bedömdes till

rä(lk]iga för att återge ·elen amerikanska slagflottan, vars Ö1vriga en

lreter redan ÖvArskridit 20-årsålclern, da.~ .s1agkraft. ]\fan måste emel

lertid ·också lägga märke till att näJmncla nybyggnadsprogrann red·an 

av~&åg stapel.s.ättandet av ett lika stnrt antal' hangarfartyg sorrn sl:ag

ekepp. Det nya programmet, SOI!n nu tnäder i kraft, kommer end.a.st 

att förändra det ;mmeriiSika förhållanidet mellan hangarfartyg och· 
s}aO'·"kepp f f" Il b • • ."''. ram or a t Qm ·al' etet :pa ISla-g.skeppen p a ,5ii),00{) toru upp-

BkJutrt.S> för att tillåta ett snal:ibare färdigställande av hangarfartyg. 

Det behövcl·es inte :mer än detta beslut, för att vissa marin.stkriftställa

Ie .. ~ulle proklannera, att slags~eppens tid ·är definitivt slut, och att 

ladanefter »flottornas ryggrad icke längre består av sl,agekepp utan 
av h.anga-rfartyg», 

En 'invändning reser sig etll!eHertid o·ena.st· eten som talar Qm 
)>f Vo- • . ö . ' ~: 

hår~i5tad », ta1a;r om någontmg motståndskraftigt, något som ,kan tåla 

vi• , a .. slag utan att falla ~amman. Hangarfartygen ha emeHertid 
~at 1!'10' vara "t'er· t · I • b • f • .. 'f 

"' J , .s svaga ·OC 1 .sal' ara .sasom ra.mgar av forlustsr ·f-
l'Orua vi lk . d . . 
t .. 11 

' 1 a l e engellSka, ·amenkans•ka och Japalll;;ka flottorna up·p<Yå 
l '00 Il "' 

.,1 k e ' er kanske 70 °/o av totalsn.mmorna, medan förlusterna av 
ags --epp . t • t"ll 9~ l l <>eda .. m e uppga 1 ~o 0 o, mr uppm>irlcsa.mma•de dessa förllllSter 

n an :må ha varit. 

Tidskrift i Sjöv'isendet. 9 
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Om n1.ån gralliSikar förhållandena någQt närmare, .ko·nstaterar 
man, att förlusterna som regel gått ut över isolerade hangarfartyg 
eller åtminstone sådana, som int·e haft stöcl av starkare fartyg : 
CourageOlm sänktes vid inloppet till Engelska kanalen under ubåts_ 
jakt, Glorious överra.s:kad€\s en~>am av Scharnho-r.st, He1'mes mötte en_ 
sam fyra japaner utanför Cowmandelku.sten'. Till dessa må.ste läggas 
de amerikanska och j apanska hangarfartyg, s orm g :l t t förliOI"acle i ''la. 
~:ren vid Korallhavet och vid· Midway-ön. Det är tydligt, att hangar
fartygen inte kunna vara lika väl skyeldade som en tun.g kry,SG,a re el
ler ett slagskepp mot artilleri, torpeder och framför allt .mo·t fl:vg
bomber. Arten av hangarfartygens speciella verksamhet utsätter tlcm 
för ytterligare faror såsom framgår av Lexingtons öde, vilken, dte t· 
att ha mok--tått hårda sl·ag föll offer för en olyckshändelse, i de t eU 
utbröt OJlllborcl:, sedan . bensintankarna sprungit läck. 

Om man å andra siclan betratidar cle slagskepp, som s;änkt.s, .så 
vet man, att Bismarck, Prinoe ·of Wales och Repuhse ha gått förlo rade 
på gi-und av att"cle sruknade ett fli)'gs~ydcl, som med framgång k unde 
ha tagit upp striden med rfienden {)Ch som ett eller ·fLera hangarfar ty g 
skulle kunnat föra ·fram till .stridsplatsen. · 

· Det är sålunda uppenbart; att san1ticligt som slagskeppen h!a he. 
hov av hangarfartygen, . .så ha hangarfartygen behov av ·slag~ke'!Jpen. 

Samarbetet meHan Qlli.ka vapen är en nödväncl·ighet tilL,SijÖSS li,kav·äl 
son't till land,s, och elen gamla kända fabeln ·om kroppen,9 lemmar och 
mag.en har icke upphört att vara sann vare .sig i krig ·euer fred. 

De stora eskadrarnas tid är förbi. Ingenstädes får man nunwra 
se de imponerande linjerna a.v skepp, oorrn ännu under världskriget 
1914-1918 så majestätiskt plöjde fra;m över haven. I stälilet gen om
föras de operativa uppgifterna till· sjö.ss numera av striclsgrupper, 
vilkas sammansättning beror på de uppgifter, som de satts att lösa, 
och det är i dessa grupper, som ett sannwrhete meHa.n, s·lagskepp och 
hangarfartyg har kunnat göras ·särskilt ·effe-ktivt, åtminstone under 
de förhållaiLden, som nu råda. Detta är den enda slut.sats, S•Om man 
för. 'Ögonblic'IDet kan ;draga a. v· en c1is:kus.sion, tilll grund för vilken ligga 
fakta som ännu icke äro tillräckligt säkra. Om ,elen amerLkanska 
flott:n konstruerar ett stort antal hangarfartyg, så beror dett a i 
första hand· på att den från början blott ägde ett fåtal och på att 
hälften av dessa redan 'gått förlorade, vidare på att hangarfartyg är 
det enda medl,et; som USA äger att stödja såna sjöstridskrafter meil 
flyg, sedan baserna i Still!a havet g'ått ·förlorade Qch numera användas 
av japanerna. · ' 

Den situation·, som· eng.elsmännen stå inför här i Europa och 
särs.kllt i ~ Meclel·havet, är '· i stora de}a.r liknande: deras flygpla:c, h a 
ett mycket mindre antal fasta baser än a.xelmakterna,s l1Ch a\' denna 
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d ino- ha deras konv.ojer behov av ha.ngadartyg. vilka T~·sklanrl 
a nie n " o ·f o M de .. t · el ·· el t Italien kunna avsta 1 nm. l en t ISOll1 :E· san 1 ag, ar c, 

~ch allt id, kanske inte ens r.ågQn längre tiLL Om hang a dartygen äro 
I!lte . så är cLet framför allt därför a. t t dc kunna uts~räcka den 
nV'tuga, · 1· fl 1 f" f ·· öl fl 

Il .. J-]1'ga wktlonsrac ·len, "on1 ygp anen or ·Og a. ·1ver. (!\Js \' .. 
oti ' rac' . . . .. . . . · 

t· ktionsracl1e 1 t1lhackhg grad, be tyder detta, att hangarfartygen.; 
;~l: ~unker i värctc. Nu vet man, att vissa. modarna i'lygplan kunn:1 
rrå en sträcka. på .210,()0() km QCh att det finns andra plan_ under kon 
"' kt1'on so·m S'lwl a kunna. göra. 4:0,0001 .km: runt jorden vH1 ekvatorn. stra · ' 
D (La (]' cl·å det finn., tillräckligt med flygpl,an a1v detta slag, koll1Ql1a ,en o' .. 
.sl:agskeppen utan tvivel att undergå betycla11cle ämlringar. Men det 
,står klart, att det inte kan vara fråga O!ID att hangarfartyget utg0r 
något sla gs »ryggrach för s la.gflott.orna. 

(Av Comm,Emdant A. Thomazi, Le Yacht, oktober 19 .. ~.2 .) 

Förenta staterna. 

En del förvirring har upp,;;;tått heträ.ffa.ndo dc kr;r.s:sr.re a.v Cleve
land-typ, som hål'ier på att ombygga.s till hangarfartyg. J;.ncla..st tre 
dV .c]~,oa lO,OiOO ton . .s kryssare ha sjösatts, nämligen, In.clepenc1ence {cx:
T~.lah M:sec} elen .2'2 augusti j 942., Princeton {ex-Amsterdam)! den 18 
oktober J.942 Qch Belleau W·ood .(ex-;New Heavelll) den ·6 decronbet· l942. 

Två 113,000 toniS kryt:;Ba.re ha fått nya nan11n, nfum1igen Quincy {ex
St. P aul) ·och Vincenne.s !(ex-Flint). :De bära nu namnetu efter t\·i\ 
krys.sar.e, som gick förlorade i augusti 1942 vici Salomonöarna. Sam
tidigt ha även hå nya lätta. kryssare p·å :110,0.[)[} ton fått nya namn: 
Houston i(ex-Vickeburg) Qch AE.toria. i(.ex-Wil.kt\:Y.Barre). Tre nya namn 
på jagare ha. oif·entliggjortiS: Callaghan, Seott och ·Ca."!.sinr Yom1g, 
I]ffincn på två amiraler och en kommendör ISO'l tl .stupat uneler striderna 
vid Sa1omon önrna. 

{The ~avy, januari 1~4 ,3) 

Världens s tör3ta <J ch kraftigaste .sJagekepp, ~ew J er.sey, ha. r nu 
sjösatts Hera månaCler tidigare än be·räknat. De fl.e3ta. detalje rna i 
konstruktionen äro hennlig.stämpliade, men N·ew Jersey är -det mest 
fuiHi.ndade ör]og3fartyg <JO!ID n.l'tgoniSin lQpt av s.ta.peln. De ursprung
liga ritningarna heräknacle att deplacementet .skulle uppgå till 43,000 

ton, men i v.erklighden blir det ollllkring '52:,000 ton. New Jersey är 
t:>åluncl a betydligt ~.törre än Iowa. 
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Den 8 december sjösattes även ett nl)' tt hangarfartyg. Det iir pi\ 
25;>000 ton, gör 33 knop och kan medföra 80 flygplan. 

1(U ni te d Press, 8 december 1.9f±t2.) 

Det uppgives att de fem slagskeppen av M·ontana-typ på 55,000 
ton korrurna att bestyckas med 4-5,7 cm kanoner ·och ej med 40!6 cm, 
som förut uppgivits. De sex enheterna av Iowa-typ beräknas inte 
vara färdiga förrän 1J945. Slagskeppen av Alaska-typ 1(2-5,00:0 t on) 
komma att få en huvudbestyckning på 9 st. 30,5 cm kanoner. 

(Le Yacht, januari :L9.J3.) 

Ett nytt .stort hangarfartyg har .sjösatts. Det •är clet fjä nle 
hangarfartyget, s·om den amerikanska flottan utökats med de sista 
månaderna. 

(Aftontidningen, 18 januari 194!3.} 

Den 22 januari sjösattes ett nytt hangarfartyg på 26,00:0 t.on. 
(Aftontidn:ingcn, 22 januari :15M3.} 

De amerikanska jagarna av typ Fullian 1(2.,100 ton) komma att få 
en bestyckning, som föruto.m automatkanoner kornmer att bestå ar 
8 .st. 12,7 om kanoner samt 16 st. torpedtuber i kva.druppelUJ}pställmin g. 
Farten uppges till mellan 40 och 4·5 knop. .Sammanlagda antalet far
tyg av denna typ uppge<;~ till 113. 

(Reuter, 19 dec.ember 19.41'2.) 

Den kände amerikanske skeppsbyggaren Henry Kaiser framlade 
för någ.ot år seelan ett försl,ag att bygga jagare hslt och hålolet av 
aluminium (undantagandes artilleri och maski111anläggning) , Planen 
accepterades av marirumyrudighetema men måste .efter Pearl Harbour 
uppskjutas, e1111edan tillg,åt}gen på aluminium enda,srt räckte till flyg

plansproduktioruen. 
(.&merican Press, 5 februari 1~3} 
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Storbritannien. 

Det har tidigare meddelats, att hangarfartyget Illustrious, som 
är under reparation efter att ha skadats i Medelhavet, utru.stat,~ 

f. ;t amerikanska ensitsiga jaktplan av typ C rumman »M"artlet». Nu 
JJl rldel'as Htt äve:1 Formidable utrustats mec1 >>~fartleb> jaktplan. 
:iralitetslorden, mr Alexander, omtalade nyligen att S~Jmtliga han
rrarfartyg, som förloorata ·de sista 211/2 .åren, blivit er3atta mec1 nybygg
~ader. Under kriget har England förl,orat fem hangarfartyg, Ooura
P"eous, Glorioue, Ark R.oyal, J-Ieri:l e,g och Eagle. Av de;ssu sänkte.3 
åourageo-tm före denna period. Följrrktlig.en har flottall sedan krigs
utbrot tet tillförts minst 4 nya hangarfartyg. 

(Inter Avia, 19 oktober HH2.) 

Den första i Australien byggda, Tribal-jagaren, Arunta, har nu 
fuHbo·rdat sina pro vturer, meddelas från Can.herra den :2r:· nov. 1012. 

1(The ~a vy, januari .1'943.} 

1-937-19\39 stapelsatte engelsmännen 4•0 jagare av två olika ty
per, vilka ha mycket likna111de silhuetter ·och 'även i övrigt mycket 
gemensamt, nämligen en typ på 1,690 ton och en annan på 1;92(1 ton. 

Av denna har byggts resp. 26 och 16 ·enheter. Serierna J, K och N 
var och en på 8 enheter, utgöra 1iHOO tons typen. :Serierna L och M, 
likaledes på 8 enheter var, 1,930 tons typen. 

Redan nä l' des.':la fartyg be.>tälldes såg man kl art, att ·den huvucl
saldiga skillnaden mellan de två typerna .bestod i att artilleriet på 
L- och M-serierna kuride skjuta såväl1111ot mät på havet som i luften 
och att det uppdälldes i dubbeltorn, som vor·o helt slutna och gas
säkra. Denn a anordning, en nyhet på brittiska jagare, borde väsent
ligen bidraga till att underlätta langningen och en snabb }acldn iag 
men medförde en ökning- a·v deplacementet på ung. '230 ton i jäJm
föreliSe med J, K -och N, vilka.:; artilleri bestod av 12 cm ka.nonel· 
hako.m sköldar, som icke tilläta elod annat än mo t .mål på hruvet. 

Enligt marinalmanack.orwa och elen brittiska prCL<Ben ha L- och 
i\t~-.;;erierna ävenleeles 12, cm kanoner. En under.;;ö.kning av de fotogra
fier, .som publicerats av derua fartyg, synes dock ge vicl handen, att 
man använt sig av en ny kaliber på 1::1.,<4 cm. DCISSa 11,4 c.m kanoner 
ut .. 
f gora standarelibestyckningen på alla de modema ·engelska hangar-
bart:gen och denna .kaliber har _!ik~så val,ts för d~ slagskepp, ~om om
{g,ts uneler de senare åren, narrn.hg·en Queen ,Ehzabeth, Vahant och 

enown. På ·des.sa fartyg finns ,c]et 201 st. av de.s.sa kanoner, fördelade 
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med :!D på vardera sidan i 5 duhbeltom. Man lägger märke till .lct 
ovan ligt stora av.stå!.!det mellan cle båda eltdrörcn i ·Lle torn, .som finth~ 

på jagarna av L- ·Och M-typ. Det är l'ika1 1ecle,s troligt att placeringe n 
nv tornen på dessa jagare berett vissa .svåriglLCter, ty L- ·och M-serier
na tyckas ha blivit länge kvar på stapelbäcl.darna, mer än 2 år i vi"'•>a 
fall, och detta i en tid när aHa krafter säker ligen ha satts in på a lt 
påskyrucla byggandet av clessa fartyg mecl anlerln.ing av cle allvarlign 
fö rluster, som den britti.ska flottan lidit. 

Jagarna AV serierna J , K, L, }II och N ha funnit s tor använcln in g-
1111tler detta krig. I närvarande ögonblick fintll!s det in.te· kvat· mer iin 

Cl enheter vard·era av .serierna J och K, som ur.sprunglig-en beG.toc1 h Y&, 

och cJ.e övriga se ri e rn a ha redan min,::;katts med 1 enhet vardera. De.~ . 

utom har en sv cle..."Sa jagare, Nerissa, efter s in fullhonlan överförts 
till cleu polska fl.ottan, Llär den nu f ullgöl' .sin tjänst mecl naurll!Ct 
Pjorwn, och 5 andra enheter ha överfört.s till d.en austral'i.stka Hott an, 
nrs obetydliga jagarstyrka vid krigsutbrottet ·också liclit betydande 
:förJ.u.ste r. Till Australien har gått Napier, Kizam, NorJnan, Nor~<E' 

man och Nc.stor, den s istnämnda enheten .sjön:k strax ~fter överltiim
nnnclet i juni t91~. 

(T, e Y a ch t, j a nu a r i :W·l-3.} 

Tyskland. 

Enligt uppgi ft lära tyskarna bygga torpeLikryssare på c:a 3,-iOO 
ton , !'Jlt'>å av ungefär samana s torlek som fartygen av den franska 
Marreau-typen, vilkas byggande in.;;tällde.~ 1'94:0. 

<(Le Yacht, januari 1-943.) 

Efter långvarigrr tekniska experim ent och pr.ov ha cle tyska va r· 
wn nu börjat bygga seriet· av en helt ny ubåtsklas.s av en .konst r uk
ti-on, .soon länge varit påtänkt. Denna metod betecknas av den ty.;:ka 
expe rtisen .som revolutionerande för ubåtsvapnet. 

En fransk ing.enjör Andre .TuiSt har s•varat för elen uppfinning, 
.:;.om ligger bakom nyko111struktionen, och ett nordtyskt varv har köp t 
patentet, uppges de•t. Uppfinningen går ut på, att die.selmoto·re rn fl 
skola kunna allvändas även för undervatteusg.ång, .och ackumulatorer
na, som tidigare amränt& för {:]etta, bli s·ål u n da överflödiga. Kon· 
.struktionen .och dispositionen av maskinedet i cle nya ubåtarna iiro 
helt nya, vilket möjliggör ett :!JOO-procentigt utnyttjande av allt ut· 
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, På mecleL;;tora ubåtar sparar ackumulatorernas borttagande 
rJrrr;:e .~ch utrymmet ökas med 1'06· kubikmeter. Detta möjltiggör i si!1 
60 'nbvg·"'anclet av sta rkare dietselmotorer med fleea cvl indrar, vilket 
t ur J ·' "' • 
"ka r ubåtellls fart och ak~ion,sradi e . De nya ubåtarn.as fart i under-
~attens·l äge kommer att ligga enelast .20 procent under farten i över

vatten-släge. 
1(Dagsposten , 2f5· janua ri 10-13.) 

Enligt italienska uppgifter angåeliJde axc1maktema~ fra mgåugal' 
i ubåtsk:rige !; beror de..."Sa t ill stor del· på •det intima .sama rbetet mellan 
ubåtarna ·och flygplan. Det m eddelas, att de mocleruaste ty:,l-ca u
båtarna m·edföra egn9. spaning.spl'an , vilket för övrigt också är fallet. 
med en del japamsJ-ca ubåtar. D.et är inte k.änt om flygplanen skjute.s 
ut med katapult el! et· om ode .sii t tas i s•jön 1111ecl• kran. Detta italienska 
meddelande är det första som tyder på att man ån~·o tagit upp id en 
med flygplan på ubåta r, en ide &01111 19-2·9 för för.sta gången förv ed-c
Jigflde.s på ·den frans.ka :Surcouf. 

:(Intc~·avia, 19 oktober 1912.) 

Japan. 

Singskeppen Nisshin och Takam atu på minst cJO,OOO i.on, S st. 
<10,6 cm kanoner, som ·är·o i t.jänBt 8edan t111inst ett år, kommer att fö l
jas av sju andra .slag~kepp på HP•P till 41-3,000 t·on -och be.s•tyckac1e med 
9--12 st. 40,·6 cm kan.o::1er. J r.panerna ha byggt an in.st fyra panBoar
skepp på 12~14,{)100 ton, bes-tyrkade med 6 st. 30/i cm kanoner. 

(Le Yacht, januari :1,943.) 

I J apan ha r man fem "'lag.skepp på .Ni.s.shin-kl::t"'.sen uneler bygg
~ad På 40,000 ton och med en lart på 30 ktllop. Tie.styckning;m ut~öre5 t bltau.ct: annat nio 4:0,6-centimetcrs kanoner. Vidare är.0 tre f i ck-
~ ag~kepp uneler byggnacl på cirka jt1},>0[)0 ton utrustadie med sex 20,..3-
entnneters artilleri p j ä.ser. 

(U ni te d Pre.s<S, 1J3 januari 19,1,3.) 
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Frankrike. 

I brist på um1erdttel.ser är det f. n. c-möjligt att exakt kla rgörQ 

de fiirlllilter den franska flottFon led• i Toulon den 27 no1·ember. i\fot. 

stridiga meddelanden föreligga. Från en del håll meddelas, att näs. 

tan alla fartygen kunna sättas i .stånd igen, från andra håll p åstå~ 

att samtliga fartyg så när som på tre jagare äro fullständigt Yrak. 

Troligtvia ligger sanningen någonstan.s mitt emellan. 

Det förefaller som om flertalet fartyg sänkte,s på platsen•, där llc 

lågo förtöjda. Om så är fallet ligga de på grunt vatten och en bärg. 

ning skull-e inte stöta på stöGc .s'Vårigheter. De fartyg, som lågo i 

cloclmr torde vara ännu lätare att sätta i stånd, det tycks som O•!ll 

Dun.kerque är ett av de.s.sa. 

Fyra ubåtar lyckades• taga sig ut ur Toulons luumn i ti ll, en 

femte förstördes a>v en mina. En av de fyra, Iris, har internerate i 

Barcelona. Ca.sablanca Qch Marsouin lyckades nå Algier, meclan Le 

Glorieux gic-k till Oran eliter att ha tagit iu olja i Valencia. 

Blan.cl de franska fartyg, .som gingo förlorade vicl den allierade 

landstigningen i Nordafrika, befinna s ig jagarna BouJ.onnais och 

Fougeux på 1,.378> ton QCh åtta ubåtar: Acteon, Le Gonqueran t och 

Sidi-Ferruch på 1,379 ton, Amphitrite, Oreade, La Psyche och L a Sy. 

bille på 5'71 tDn och Argonante på 56.5 wn. 

KrySIS•Rren Prime.u!S·uet DCh flera nnclra fartyg, bl. u. patrullfal'

tyget La Surprise, blevo svårt .sk~de,cl e och måete sättas p:'t grnn tl. 

(The Navy, januari 1'943.) 

Det skadad-e framska .slagskeppet R ichelieu, .som mäter 3-5,DOO ton, 

anHincle elen 11. december till New Yorks ha1111n. .&mcrikan:ska j a!_S are 

hade e.01korterat det hrln. vägen från ,Dakar. 

Samtidigt eom >> Hichelieu >> ha kry.SJ2.aren Montealm på 7,-6010 ton 

och franska jagare anlänt till Amerika, där de komma att uncl-: rg!l 

nödiga r.ep?.ratiDner. De.."i>a upplysningar lä1111nacles vicl en presskon· 

fercns av ch:?fen för den franska fl>ottde l egat~onen, vicerumiral Ven ard, 

&am vidare meddeh1de, att »Riehelieu >> och kr!'&sarna Le Fanta.:;quc 

och Le TerribJ.e den !;:) fcbrua ri lä1111nalle New York, förm•oclligen för 

att bege .sig till något reparation.svarv . .c\Jmiral Vonat'd tillade, att de 

framska fartyg som siå uuder general Girau><:l.s befäl - general de 

Gaulles alltsil ej meclräkn::de - utgöras av tre slagskepp, ett h augar· 

fartyg, tre tunga .och .sex lätta kryssare, nio jagare, tio å tolv kanOJl· 

båtar, fjorcon ubåtar och ett antal hjälpfartyg. Hangarfartygel 

l:lcara .skall inom kort bege .s·ig från Martinique till Förenta Staterna 
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för reparation liksom också de fartyg i Alexandria, som beltöva 

repa reras. 

Den poloska krigsflottan 

nämligen kryssaren- Dragon. 

kl a.s.s i elen polska marinen. 

(Reu te r, 15 februari WJ.3.) 

Polen. 

ha r u tö kats med en betydande enhet, 

Detta är det för.s•ta fartyget av denna 

Helt nyl igen har den polska 

jagare, Orbn, Dch en ubåt, Dzik. 
flotta11 förstärkts med en modern 

(Reuter, Hl januari 19.!:3.) 

Grekland. 

En ~lY jagare, elen fjärde i ordningell, har byggts i England för 

dPn ? rekr~k a flottan. Den fick namnet Miaoulis efter chefen för elen 

greln.ska f lottan under frihet.skriget. 

(Out· Navy, november :1J9J2.) 

Chile. 

B Kry~saren Chaeabueo, 4,500 ton, har nyligen ·delvis ombyggts•. 

estyckmngen har ökats t1"l·J. 6 .~t. 1 •.>; k 
- -"·J em ·alliOlver och 10 st. 1:2 om. 

(Our Navy, november :1J912.) 
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Förteckning 

å 

under tiden 1-Jl januari 194i3 nyinkomna böcker 
marinstabens bibliotek. 

Förf:ns namn Bokens titel 

-----------------~------------------------1 
Svenska Akadem ien 

Lgo 3611/194'2 

Tiger.stedt, ö rnulf. 

A·o nr 5212/194;2 

Thorsnn, I. 

Kungl, A11meförvaltn. 

Lgn 3i103/:Ul42 

Ordbok över svenska spr.å,ket. 
H H~&-:1J71. Lund 1942. 

.Sol'datins t ruktion. Signaltjän:st. För 
allia trupp5lag. Uppl. 19'42. 
Sthlm 1942. 

Str afflag för krigsmakten. U ppl, 
HM~. Sthlm 1942. 

Vinterkriget i öster. 3;:') krigskor
re.s•ponden.ter. · Sth lm 1\}!2 .. 

Stat.Si]Joli,sen slår tilL Kampen mot 
.sovjetsp io,naget i Finland :L9l9-
1939. Sthlm 1'914i2. 

Nouveau petit larou.sse iHu.st.n~. 
Paris Hl40. 

Elektmteknikens grunder. D. :1. 
E lektrici tetslära. Sthliln 1942. 

N u tida fälta r tilleri. (Riksförbundet 
f•ör Sveriges fö1·.svar 10}. Sthl1D1 
1942. 

Häl.s·n- och .s.jukvårdi vid armen och 
flygva.pnet samt veterinärvär cl 
vid armen. Sthlm 1.94.3. 

Motorfordonsinstruktion {Mo-tor I) 
1. {Text), 2. (Bilder). Upp k 19--12. 
Sthlm 1942. 
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~ 
Förf:ns namn Bokens titel 

--------------~-------------------------
Gyl1enkr.ok, Axel 

:Mariat, J ean 

st. John, Robert 

Lgo 3972/d.94Q 

Mellvig, Folke 
·'Mo 371/19'4t?: 

Handen, P aul Erik 

Flannery, H arry W. 
Wirsing, Gi.sEJlhar 

lio·lmström, R agnar 
-- . ' 

Synpunkter rörande u t bildning. 
Grundläggande utbildning, 
MaLmö 1942. 

Som fransk krigsfånge i Tyskland. 
MaLmö 194.2. 

Med kriget i hälarna. 1Sthlm 1942. 

Luftvärnsreglemente. {•LvR). d. 3. 
LvR 3 D: 3 2,0 mm livkan m/41 
!(Fast). L,v l{ 3 F: 4 5·11lleter., a v
s•tåudsiu.strument .m/40 (Goertz) . 

Genom spärren. Sthlni :i942. 
Fördelning.s,bok för H. M. Pansar

kryssaren Fylgia. Sthlm 1J!):12. 
Kejser I<;arl V og det s•kand inavi.s.ke 

Nmden 1!523--;-1-544. Khvn 1943 . 
På uppdrag i Berlin. Sth1m t\:!43. 
.Anferika av i .dag. (Vår nya värld 

' 19---20). Malmö 19,12. 
Svensk fö rsvarsvilja genol!l1 tiderna 

• av Alf Ahlberg m. fl. Sthlm 19'42 , 
M_äp. ombo~d. Sthlm 1942. 
Grundstadgar för Rik sförbundet 

Sveriges Lottakårer. Sthlrrn 1943. 
Co•ast Artillery J.ournal Nov.-Dec. 

194;1. J an.-Okt. 19~12. 
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Litteratur. 

örlogsflottans oHicerare 1700-1799 utgör en .samling b1ogra[isk~ 

anteckningar, som hava utarbetats av kaptenen i flottans re~ erv 

Hjalmar Börjeason samt utgivits av f . . d .. konteramiralen i m arinen 

Kad Wester. Ifrågavarande anteckningar hava tillkmnmit för att 

J iimna en när1mare kännedom ·O!lll ,cJe män, vilka såoom o,fficerare 

tjän.stgjort vid örlogeflottan under denna tidsperiod och avsett att 

fylla en av de många luckor, .som i detta avseende råder beträfh ncle 

örlogsfl.o.ttans o-fficerare. 
Arbetet är eynnerligen väl redigerat ~och lämnar jämv,äl utöver 

de I'ent biograf-ska anteckningarna många värdefulla och givande 

gllmtar från livet över huvud ta~et under denna tid, varför dets amma 

re.komm endera.s för alLa dem, .som vi l j a skaffa Big en nänmat'e iJtblick 

uti offie;erslivet unele r ifrågavarand'e' tidsperiod. 

Boken är tillgä~glig i bokhandeln -och betingar ett pri.s av I{r. 

1.5:- + ~om iS . 




