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Sammandrag av årsberättelse i torped:: 
väsendet.~:;) 

AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid f lott an, 
gTeYe J. G. Oxenstiema. 

Scclan senast publicerad årsberättelse hava åtskilliga hän
delser inträffat ägnade att kasta ljus över torpedvapnet såväl 
beträffande dess användande som beträffande dess tekniska 
slåndpunkt inom olika länder. 

För årsberättelsen väljes formen av en allmän överblick 
över ämnet i srt s tor utsträckning det varit möjligt. Givetvis 
komma dc från utlandet hämtade uppgifterna n1cest att hän
föra sig tilL italienska fö.rh ållandcn. 

Militär organisation. 

Vid torpedvapnets framträdande på 1800-talets slut fram
kom 1nyckc t snart kraven på en enhetlig teknisk ledning, som 
också reln tivt snart kom till stånd i form av marinförvalt
ningens to.rpedavdelning. 

Någon liknande enhetlig militär ledning har däremot icke 
ftmnits . Torpedvapnets angelägenheter ha tillsammans med 
övriga vapengrenar m. m. handhavts av marinledningen ge-

*) På g rund av å rsberättelsens till stora d&lar hemliga karaktär 
har föredragand en fö r publice,ring uta rbetat föreliggande s'Rmmandrag. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 10 
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nom marinstaben och dc sjögående förbandens staber. Sva t-i

heten i detta system har framträtt bl. a. därigenom alt åt den 

tekniska ledningen måst uppdragas även sädana uppgifter som 

exempelvis utarbetande av torpedexercisreglemente och tor. 

pedskjutinstruktion. Även den närmaste ledningen av sk ju l

utbildningerr å övervaUenstorpedfartyg och utbildningen i tor

pedtaktik och likaledes den därmed sammanhängande utvecl ·

lingen av denna ta;ktik har under en mycket lång följd av at· 

tr~ditionsenligt uppdragits åt personal inmn den tekniska led

ningen av torpedvapnet Visserligen har genom delta syslem 

den t ekiuska ledningen blivit mycket starkt medveten om an

svaret för materielens användbarhet, men det har ej kunn:1 1 

undgås, att iniänkandet av övervaltenslorpedtaklikenJ in om 

ramen för det hela :blivit lidande, sft att denna In k lik dels (' j 

kommit till rätt förståelse bland massan av sjöoffice rare , deb 

periodvis stelnat i formerna och verkat något av självämlmn[tl. 

Beträffande motsvarande förhållanden inom ubåtsvapnet. 

har tot·pedskjututbildningen och torpedtaktiken - som ju 

knappast kan skiljas från ubåtstaktiken - slått under inspek

tören för ubåtsvapnet. Förhållandena här ha i del ta avscendl' 

visa t sig påtagligt bättre ehuru kontakten med elen torpedtek-

niska sidan ibland synts väl svag. . 

Sedan ett pal' år tillbaka har emeller tid den kontinuitet. 

som funnits beträffande torpedutbildningen brutits därigenom . 

att ÄIO-institutionen borttagits och ledningen av torpedskol nn 

uppdragits åt chefen för spaningsavdelningen ulan det stöd. 

som en erfaren ÄIO utgör. 

Ehuru påtaglig försämring i utbildningsresultaten icke si f

fermässigt kan påvisas, mås le detta förfarande innebära, n Il 

. utbildningen och utvecklingen bli lidande helt enkelt på den 

grund, att den ordinarie stabspersOI1alen och sjöstyrkelednin g

en icke hinner med de extra krav, som skoltjänsten ställa. 

De mycket goda resultat, som ~HO-tjänsten vid s j ög~tende sko 

,lor uppvitSat såväl vid torped- som andra skolor ger icke an-

·. ledning att förmoda att något sku]1e vinnas genom dess borl

tagande, 
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Ovan påvisade förhållanden jämte den avst>värda utveck 

ling, som torpedväsend0t undergått: genom tillkomstt'n av nya 

lorpecllbärancle enheter med nya krav såväl på materielens som 

torpedskjutmetodernas och torpedtaktikens utveckling, peka 

tydligt på nödvändigheten av en samordnande m yndighet , som 

lämpligen hör intnga ställn in g som inspektör för torpedvä

sendet 

Tillverkning och teknisk organisation. 

.\ ven om lorpedlillve rkningen i flera länder ligger i hän

dcrna på privata företag, äro dessa .i dc länder, som kunna l 

studeras, slatskonlrolleracie . staten bestämmer bl. a. såväl 

tillverkningens omfattning som försäljningarna till utlandet. 

Givetvis h åller s taten även kontrollofficerare vid de olika fab 

rikerna. Någon kontroll på. företagens uppfinnarverksam.het 

synes emellertid ej förefinnas. 

En intressant synpunkt i fråga om torpedtillverkningen är 

givetvi~ den ekonomiska sidan. P:l grund av att vid driften 

å ett örlogsvarv alla omkostnader icke belasta lillvcrknino-en 
o 

på samma sätt som vid ett industriellt. företag, hlir den bok-

förda kostmt·den per torped betydligt J.ägre än vad kostnaden 

m~'~Js te bli om företaget skötes enligt industriella linjer. Ä 

andra sidan bli r denna kostnad även i sa mma ara d miss-
. o 

VJsande. 

Tillkoms len a v torpeder för flygvapnet har betingat in

rättande av en sä rskild torpedavdelning inom flygförvaltning

en. Något samordnande av denna organisation med torped

avdelningen i marinförvaltningen har ännu icke ägt rum an

nat än tillfälligt i samband med lösandet av särskilda torped
problem. 

En inrättning, som i hög grad saknats inom elen svenska 

flott an men som nu är under vardande är ett särskilt ntppfin

narkontor » avsett att upptaga, pröva och bearbeta alla upp 

slag och förslag, som framkomma. Ett sådant or()'an har se-
l ~ . 

l an länge funnits i Italienska F lottan. Dess kontor är hclägel 
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j La Spezia , kallas »Connnissionc Pennanenle » oeh slår HlllhT 

hefäl av en mariningenjör av generals grad. 1\:ontorcl tir ll~) j) 

delat å olika vapen- och andra tekni ska tjänster och varje aY 

delning ledes av en avdelningschef a v regcrnenlsoffi cn·s grad. 

Kontm:e t har även möjlighet att omgående omsätta de in kom 

n a förslagen praktiskt och tmd erkasta dem försok. 

Med elen stora be tydelse, som tillmätes utnyltjamlc a ' 

lekniska fr::nnsl:eg inom den moderna krigföringen. syn es ell 

sådant organ - inordnat på ett eller annat sätt inom den m a 

r inteknisk a ledningen - ha ett storl arbetsfälL 

Krigshändel ser. 

Spanska inbördeskrigets enda lyckade torpedinsa ts a ' 

slön·c betydelse var sänkningen av natiom-tlkr~'ss:•n·n >> Balca 

r cs » uneler natts trid den 6 mars 1938. Händelsen understr~· 

k er värdel av torpedanfall mot en i artilleristrid inveckln d 

fiende. 
Det nu pågående kriget visar i vissa hänseenden anmärk 

ningsvärda förändringar i förhållande till föreg;tendc krig b e

träffande torpedens insats. Det enskilda torpedskottets verk all 

synes således hava avsevär t ökats genom torpedens sprän:g · 

ning under i si. f. mot fartyget. Ehuru inga direkta bekräftel

ser härpå finnes , synes detta h a varit orsaken till de kata stro

fala verkningarna av torpedträffarna å engelska slagskeppcl 

Royal Oak och hangarkryssaren Gorageous. 

Vidare h a nya torpedbärande typer framträtt , nämligen 

motortorpedbåten och to rpedflygplane'l. Ehuru b åda d essa 

typer tillkommo mot slutet av världskriget 1914- 18 h a d(' 

först nu, mera allmänt upptagits inom m arinerna och spora

diska insatser av dessa nya typer förspörjas då och då , var

vid t. ex. motortorpedbåtar lyckats tmpedera större enheter 

(jagat'e) och torpedflygplan noterat träffar å olika fartyg. AH 

insatserna härvidlag ej blivit större torde främst b ero på, aH 

varken molortorpedbåten eller torpedflygplanet ännu utveck

lats i full utsträckning. På grund av d e svävande och var

andra ofta i hög grad motsägande uppgifter, som bli synliga 
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i pressen angående förlusler och skador såväl beträffande 

krigsfartyg som h andelstonnage är del hart när omöjligt att: 

upprätta en förlus tlista med någorlunda stor a ansprå k på rik

tighet. Av vad som framgå r av dagspressen fåt- man dock 

ett livligt intryck av att torpeden, liksom under kriget 1914-

.18, vida överträffar andra vapen ifråga om resultat a så väl 

krigs- som h andelsfartyg. 

De torpedbärande typernas utveckling. 

UhMen, jagaren och kryssaren har icke undergäLL n ågon 

principiell förändring. Ubåtens torpcellbestyckning h åller sig 

således a lltjämt till. det traditionella m ed 6--9 sl. 53 cm. tuber 

fördelad e m ellan s läv och häck. Ett märkligt undantag förc

finnes dock i de nya italienska oceangående ubåtarna (öv. 

depl. 1461 ton ), som försetts med 14 st. 45 cm . lorpcd luher. 

Tydligen utgör denna klass en specialtyp avsedd för handels

krig. J agarnas torpedbestyckning visar ökande tendens. Så 

lunda förekomn.ul numera ofta quadruppel- och även quintup 

peluppställning (E ngl. ). Dc nya engelska flotl iljleda rna ha 

ätergått till d et traditionella m ed lvå tubstälL (»Afrid »- ]das

sen hade enda-st e tt ställ. ) USA. ligger som alllid i Lä ten h e

träf.fande antalel tuber å jagarna. Det är här uppe i lG In

her i quadruppeluppställning. En ny mindre jagar typ är .i 

vissa länder fortfarande under utveckling. Del är Italien. 

Franlui~c , Japan , Tyskland och sm åmarincrna, so m visar in· 

tresse för denna typ, m edan den ej upptagits <W England och 

USA. Det rör sig om fartyg om 600- 1000 ton m ed :1- -! tu

her. Ita lif'n h ar för denna klass gått in för 45 -or. 

Å kryssarna har to,rpedbestyckningen bibeh ållits eller 

ökats. Särskilt gäller detta Tyskland och Japan , som försett 

sina senaste enheter m ed 8 - 12 tuber. A slagfartygen före

kommer ick e torpedbestyckning. 

Torpedflyg planet. 

Säkerligen har under de sis la åren arbetats å tskilligt på 

den pelfekta lösningen av probl emet torpedfällning fr{m luften, 
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men troligen ha resultaten i de flesta länder uteblivit saväl pa 

g-rund av de mycke t stora tekniska sv~l. righeterna som p a 

grund av striden m ella n f lygtorpeden och fly~bomben, en :S irid 

som. ännu ej n å tt etl delfinitivt slut. Diskussionen pro et 

contra i clenna fråga faller em ellertid utom årsberättelsen. 

ram. Vall som i nuvarande stund är känt om fl ygtorpechap 

11 et inom dc olika hinderna är följande. 

T!fsz..land . Torpedbärande fl ygplantyper hava sedan längt 

konsinterals och fulländats. Den senaste typen Hc- 115 h a t 

lever erats såväl till Sverige som till Norge. Planet är Lvamo

lorig l, bär en torped inom f lygkroppen och gör c:a 300 km/t:im 

Besullaten från flygfä llningar äro ick e kända. A'lt det tyska 

torpedflygvapne t ännu endast låtit tala om sig i samband med 

e tt enda a nfall mot en handelså ngare kan bero p å att de l: ta 

ger en viss lid aU trots tillgången på fullgod materiel arheta 

ltpp vapnet till f ull effektivite t. Enligt förljudande är man 

ej h ågad alt sätta in e tt vapen förrän det är alldeles fulläll'da L 

En h ypotes kan vara att detta vapen sparas till e tt speciell t 

tiHfälle f:ör att då med överraskningsmomente t som förstär 

kand e faktor na så myck e t större verkan. 

Storb ritunnien. Regelbundna försök med flygtorpedfäll 

ningar ha sedan läng<' bedrivits , m en man har satt ·Sin a pre

lentioner pa den tekniska fulländningen lågt. · Fällningshöj

den h~tr sil ledes hållits så låg som 10- 15 m . Vidare har den 

:mvända fl~rgphmL~·pen - det enmotoriga biplanet >>Swo<J:clfis'lt ,. 

- icke utvecklalrs utan representerar ungefär l 930 ars slåncl

punkl , va rför farlen ej tord·e över stiga 200 km/lim . · l fr åg;t 

om torpeder ha norska to rpeder r edan 1928 inköpts till 

sammans m ed licens för tillverkning . Av dc pågående krigs

händelserna framgår dock alt eiJ viss effel\.t ivi let förefinne'> 

hos det brittiska flygvapnet - särskilt sett mot bakgrund a ' 

det lyckade anfallet mot italienska flottan i Taranlo. Dett a 

anfall utfördes troligen med >> Swordfish». Notiser av innehåll 

att: rengelska flygplan skull e vara försedda med två torpeder 

torde icke vara 1ikliga. 

Itolien . Utvecklingen i de lt-a lnnd h a r varit intressa n t. 
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F lygtorpeden har tydligen utvecklats genom enskill initiutiY 

yjd torpedfabrik en i Fiume och mycket goda resultat nåtts. 

Trots detta har n ågo t intresse ej kunnat väckas varken h os 

!lottans eller fl ygvapnets män. l 939 hade em ellerti d saken 

]zonunit så langt alt Caproniverken fåt.t fram en flygplanstyp 

llled ungefär samma eg·en skaper som d et tyska He-115 - allt 

så ett lvåmotoTigt plan , fart c:a 300 km/tim. normall (Lopp 

rart 400 km/Lim. ) m ed möjlighel a tt m edför a en to•rped inom 

Jlygkroppcn . Först efter krigsutbrotte t, sedan det engelska 

torpedfl yget börjat visa resultat - 5 lotalfödus ler av italien

ska kri gsfartyg - hur em ell er tid intresse t vaknat och de t ek

niska möjligheterna börjat utn y lljas. Även det il a lienska to-r

pedflyget har dä rför börjat låta tala om sig. 

USA och Japan. Försök påg[t och torpedf lygplan finna <> , 

men resultat en äro okända . 

Frankril-.:e. Inga und errättelser . 

H olland. Torpedflygpla ntyp - Fokker, två motorig, ~~00 

km/tim. , en to rped. Endast lågfä llning. No rska f lygtorpeder 
användas. 

Norg e. Redan omkring 1928 ansäg man sig h ava löst tor

pectfällniugsprobl em et och torpedet' och licen ser såldes till E ng 

land, T yskland och Holland. Beträffande torpeclflygplan ty

per , har und er senaste å ren He-115 in köpts. 

Dannwrl.: . Torpedfällning enligt engelsk metod hnr ,-c rk
s tä llls. 

Fin/ond. Har icke upptagit fJygtorpedfällningen . 

Motortorpedbåten . 

Intresse t för denna torpedbärande Lyp har under de se-

1laste åren alltmera ökats. Föregångsland har alltjämt varit 

halien , där ju mo tortorpeubåten uppfanns, men ett flertal and

ra länder såsom England, USA och Tyskland ha kommit fram 

llled egna konstruktioner och snart sagt alla mariner visa ett 

~tön·e eller mindre intresse för typen. Givetvis ställas n ågot 
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olika fo rdringar p å m olor torpedhå len beroende p å om dt•n 

skall användas huvudsakligen i lok alt försvar eller i m er.t 
sk yeldade vatten (Östersjön , )[cdelhave t) eller om den ska ll 
avses för occanbruk. Heclnn nu kunna olikn typer urskilja '-. 

Dc större mera uthålliga och sjövä rdi ga, utru sta-; gcno mgåcndP 
m ed minst. tv <"t 53 cm . torpede r. Dc mindre h ava L \' . a ll'cr
nntivt: 45 cm. elle r 53 cm. torpeder. Tenelensen forel l• Jik,·iil 
vara att även för.se dc minlire håtnrna m ed 53 cm. torpedl' r 
Detta i synn erhet i den mån to rpeder av Hitt specia lt yp kunn ;t 

konstru eras . 

Fasta torpedbuUerier. 

Enli gt uppgift sk all tyska kryssa ren >> Blii clwr » Y i <l 111 -

tr~ingmH]el i Oslofjorelen hava siinkts genom torped fn't n et t 
fast. batl cri . Om med anledning :1v delta ell er på g rund. :1\ 

eget initi aliv är osäkert , m en tyskarna lära sede rmera hav a 
J'örsell en del norska hamnar m ed enkla flytande lorpedb ~1ll'c 

ricT, som lätt kunna bogseras i önskat läge för väntat angrepp .. 

Iden synes Yara värd allt beakt a nd e och det fasta torpedb a lk
riet , ser ut all gå en ny glansperiod lill mötes. 

Utbildning och övningar. 

Teknisl~ ut!Jildning. 

E rfarenhcterna unele r den gångn a perioden ut v.isa nw lt 
tydlighe t att för utbildning av officers personalen - torpetl 
officerarna - är högskoleutbildnin gen icke tillfylles t. För 
utom den toore tiska underbyggnad , som erh åll es }Xt KSH~ · 

torpedkurs fordras praktisk utbildning, som endas l k Dn L' r
hållas å varv eller verkstäder. 

Utbildningen till torpedmiistare och torpedlwntu erkar ,' 

e1·bjuder inga nyheter om m an bo·rtse r fr ån det av försvarsbl' 
redsk ap och n ybygge ökade kravet på antalet torpedm.ästare. 
vilket medifört övergång av maskinister till torpedtjän st o ch 
sn abbutbi ldning av dessa under c:a l år. 
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Maskinfolke ls tor pedutbildnin g ha r enligt det sena:- te skol
reglemente t kraftigt beskurits. :\'ågon olägenh et h ar icke y p 

pats dels på gru nd av a tt antalet fartyg med maskinbter so m 
Jörpedupprbörd smän minsknts, dels enär sagda fa rtygs torped 
utredning ej va rit i sa stark a nvändning för övn ingsändamåL 
som tidi gare vnr it fallet. 

V Cl[Jenutbi Id ni ng . 

u tbildningen ft lorped- och ub;tlss ko lorn a h a r bet6iffand c 

officerspersonalen icke undeTgått n ågra s törre förändringar . 
De s tricl smii~s i ga öv ningarna upp,·isa dock på scnnre tiden n ~l 

got ökad omfattning och bedrives a lltmera krigsm ässigt. 
Utbildning av torpedstyrmän och torpedmatroser har upp

hört och i deras ställe utbildas endast. elt mindre antal sly r
män och furirer till >> lubhefälh avarc >> . Fö riinclriHgcn sym·; 
hava fallit väl ut. 

Ett alld eles nylt moment. i utbildningshänseend e har till 
konunit m ed motort orpedbåtarna. Tydligt är a tt Lorpedutbild 
ningen å dessa m åste å terfå n ågo t. av tidignre tilläm pade l11 l' 
toclcr. Ombordlagningen av torpeden, aYslulningsarhetena och 
klargörin gen m~tslc sh' genom däckspersonal ens försorg var i
genom vi ss enklare Lorpeclkunskap m ås te fonlras. Skjutning · 
en utföres m es tadels av FC, m en styrmannen m ås te kunn ;l 
tjänstgöra som ställförcträdnre, vnrigenom den gamla torpcd 
styrmansutbildningen ~tter lever upp . 

Upplysningar om torpedtaktik J'r[u1 del pag:l.cnde kriget 
saknas na lu rliglvi s fullständigt. Att döma a ,- beskrin1ing:~L· 
över de sjöstr ider , som förekommit , komme r ell regelrätt tor 
pedanfall ytterst sällan till s tånd. Insä ttande av torpedvapnet 
blir mera beroen de av situ a tionen. Det gäl ler härvid framför 
allt att ej lå ta e tt gynnsamt tillfä lle passera outny ttjat. 

BasueTksamhet . 

Tillkomsten av m otortorpedbåtar, torpedflygplan och fl~·
tande eller fasta torpedbatterier r esa h elt nya krav p å h:1 s-
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Yerksmnhct F c·l·!. sao 'la! .. l t· ' . l l o i~ · 
o • • '- < 1u. en1c e r Inastc v1c c epa ·umns l iii. 

gan ~t t J] l torJ)Cclc'J· s· o . d o l t··· k 
• ~ '< • •• . , • m genom epapersona ens orsorg· s · 0 1 ~1 
kunn ct ld argo ras och h ållas k lara f ör omedelbar utlämni nrr 
En o l t> · 

sa( an verksamhet kan antagas äga rum antingen vid en 
m era permanent bas, där tillgång lilJ to rpedförråd, komprcs~or 
lll. 1:1. finnes eller vid en tempOI·~ir bas elit bil- eller bå tburen 
s_erv1cegrupp kan dirigeras för klargöring m. m . Utan tillganrr 

hll sådan a baser blir möjligheten a tt utny ttja dc sagda enh cl c· 1~ 
n a avscvi:irt beskuren. · 

Torp edernos användning för övningsbrul.-. 

... Ä':e n utoml an el s synes samma torpeder användas s[tviil 
lor s lndsbruk som för övningsändamåL Problemet att " iva 

~~-~veden tillräcklig flytkraft efter u t gången el is tans löses ä~· en 
dar genom utblåsbar cxerciskon. På grund av vattnets höga 

salthalt och därmed högre spec if ika vikt är del lättare atl c: r. 

hål~a god flytkraft i .Medelhave t och Atlanten ~in i östcr s jcin 

(skillna den är 30- 40 kg. å e11 53 cm . torped). Å nll a s tu~ l c>
rad e 11ll iincl ska lorpcdty pct- h ålles exerciskonen så lika strids
kon en so m möjligt såvä l vnd beträffar form som vikt. 1)

0 11 

senare fordran har i Svenska f lo ttnn som h ekant Öv(Tgi vils 
och torde ej ha större betydelse. 

Beträffande markeringsanordninga r fö~· ekomma såväl ca l
ciumljusen som dc elektriska torpcelljusen som s tandard ön r 

allt. I Ila li en å tcrfnnns även en banmarkerin n·sanord1·1 ·111 n- ,· tv 
. . . ]j r> n 

prmc1p1c l samma slag som konstruerats för svenska toq)edcr. 

(Banan markeras genom sm å flottörer m ed ljussals, som un der 
loq)cclcns gång succcss iYt släppas upp). Ett par nyheter k un 

J~a n olcra.s, nämligen dels att dc kemiska lju sen. förenk la ts 

l1ll hlotl och harl en burk inneh å llande ljnssatscn, m edan sko

v_?lanorclningar m. m . silta på ljusfickans lock och d els a lt 

for dagbruk användas ett vanligt calciumljus för tänclnin~ 
m en en sär skild röksats för rökutvecklingen . ~ 

T orpedernas insk}utning, underhåll, skötsel och vård. 

.. N.:'\gra s törre avvikelser m ellan bestämmelserna i beriirt 
hanseende hava icke iakttagits. Givetvis finns olika upp fall-
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in" om JlOggrannhetcn av d en kontroll, som b ehöver ägnas 
'~r ,ederna. Beträffande materialens skötsel om:bord synas d c 
1
v!ska bestämmelserna stå på ett högt plan och möjliggöra 

" t·erielens utnyttjande utan stöd av baser , vilket icke i likt ma . 
hög grad synes vara fallet i vissa andra mariner. 

Fartygens torpedanläggningar. 

Tub er och inventarier. 

Tubkonstruktionerna h a fö r överva ttensfartygen under 

perioden förbättrats huvudsakligen med avseende på tubvricl 

ningsanordningar , skyeld för personalen och skydd för torpe 

dern a. E lektrisk tubvridning införes således numera efte r 

hand. Skyddet för tubbetjäningarna gäller främst skydds

-;kärmar för tubvridning och tu:bbefälhavare. Torpedskydde t 

utgöres dels av stålpl åt i tubmantl nrna , d els a tt d essa vid ske

darna dragas djupare n ed på sidorna för att skyelda torpeden 

och framför allt stridskonen för kulsprut eeld fr ån fl yg och 
tör splint. 

Torp edb estyckning /'ör motortorpedb åtar . 

Kalibervalet ä r för m otorto rpedbå tar e tt känsligt kapite l 

pa grund av a tt m ycket s tor h änsyn måste tagas till viktsfrå

:;..:an. En bestyckning med 53 cm. torpeder av vanlig typ blir 

i det närmaste dubbelt s:"t tu ng som en 45 cm . bestyckning. 
,')3 cm_ torpedens överlägsenhet li gger numera särskilt i hög 

fart å längre dis tnn ser. L ångdis lans k an em ell ertid icke ut 

nyttjas på m olortorpedbåten där m an p . gr. av liten höjd och 

kraftiga skakningar icke kan bedöma skjutJaktorcr annat än 

På relativt kort h å ll. Laddn ingsviktens betydelse synes även 

Yara på r etur i och n1:ed möjligheten att spränga torpeden 

Under fartyget. För mariner , där oceangående egenskaper 

icke fordras av motortorpedbåtarna ger bestyckning med 4f) 

~ 111. torpeder fördelen av mindre båtar varigenom för samma 
k.·ostnad ett större an tal kan h ållas. 
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Det finns emellertid en lösning varigenom 53-uns fördl~Jn 1• 

kunnn utnyttjas och dess nackdelar eliminer.as. Nian ka n 
nämligen konstruera en speciell 53 cm. torped med extra la .; 
vikt. Jämförelsen utfaller härvid givet till 53-ans fördel el d s 

på grund av elen större laddningsvikten , dels på grund av d\' t 
mera robusta utförande, som kan givas en 53 cm. torped. 

Beträffande utskjutningsapparatemu har Itn l i en gåt t: i n 
för katapulter, medan de flesta andra mariner hava fasl~L i 
någon vinkel med långskeppslinjen ställda däckstuber. ] )l. 

ita li enska katapulterna, vilka kasta torpeden tvärskepps h a ' a 

visat sig fungera mycket vä l. 

Sikten och instrLLmentering. 

Betriuffande möjligheten alt bestänuna In[tlkurs och m a t. 
fart har krav rests på särskild in strumentering härför. F i'1r 

målkursens (målvinkelns) b estämmande har prÖ•vats dels m ii t. 
ning med sexkant, dels särsk ild inklinameter inbyggd i sik t· 
kikaren och bestående av två parallella trådar mellan vil ka 
målet instänges. Ehuru i sig ·e tt ofulländat inslrmnent har 
del visat sig att bestämningen av målvinkeln blivit avseviirl 
säkntrc genom användning ay detsamma . 

Ehuru en rätt stor utveckling ägt runi på torpedjnslru · 
menleringens omTåcle, äro hiir ytterligare nyheter att förvän t.!, 
vilka kunna konunaatt kräva anordnande av torpedcentral .1 1· 

ett eller annat slag. 

Torpedens allmänna utuecUing . 

Sadana uppgifter om utländska torpeder, som eljest brul" ' 
lysa h elt med sin frånvaro ha under den gångna periode1t 
stått att e1·hålla i ovanligt stor utsträckning. 

Härav framgåT att torpeden icke undergått några prin· 
cipiella förändringar. Liksom inom all övrig maskintel' 
nik under dessa tider ha förändringarna huvudsaklig Il 

inriktats på lek ni sk fulländning av redan existerande k on-
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To·rpedsikte uv rnodern konstruktion med inbyggd inklinometer. 

, 
f 
J 
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struktioner utan att desamma ändrats pdncipiellt av. 

seende. Att detta h åller streck har kunnat kontrolleras 111<:\l 

hjälp av det föreliggande materialet, och det verkar faktiskt 

förvånande att trots det ingen kontaktfunnits ländenm cme}. 
lan, utvecklingen likväl förlöpt på ett så ens::n·t.at sätt och all 

resultaten blivit nästan likartade. Givet är dock att utveck. 

lingen i e tt land. som Sverige med dess mindre resurser va rit 

mindre radikal och haft svårar-e att även konstruktivt fr ång;1 

äldTe former. Alldeles givet är även att fabrike 1·, vilka ii ro 

hänvisade att i skarp internationell konkurrens sälja sina pro

dukter måste sträva efter att ej blott tänka på goda resultat 

utan även på tilltalande utseende hos olika detal jer. 

Torpedens yttre j'ormgiuning. 

Vid försök att nå högre torpedfarter har givetvis strävan 

·efter motståndsminskning stor betydelse. Då tot·pcdens m l

stånd beror dels av fonmnotstånd, dels av friktionsmotstånd är 

det på dessa områden förbättringar gjorts. 

Beträ!Wande den rena ytfriktionen kan knappas.t sägas att 
n ågra mera anmärkningsvärda resultat nåtts . Frånvaron nr 

·hål i eller upphöjningar på torpedskalet har härvid stort in

flytande. 

Frwndri u ni ng swasl.:ineri et. 

Framdrivningsmaskineriet uppvisar ovedersägligen dr 

:största olikheterna mellan de olika torpedfabrikaten. 

Dc norska torpedc:rna bibehålla den traditionella. fyrcy

. lindri.ska stjärnmaskinen, uren man har genom e tt par sh111· 

, rika förbättringar lyckats höja dess verkningsgrad med bort

, emot 20 %. 
Fillmetorpedenm förses fortfarande med elen numera tä111 · 

ligen välkända liggande tvåcylindriska, dubbelverkande maski

nen, -som synes vara en god ehuru i vissa expe1·ters ögon en 

aning delikat konstntktion. 
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Neopel-53-an är försedd m ed en synnerligen originell m<t

skin , som rätteligen .består av två »raka» fyror med var sin 

vevaxel och verkande mot var sin propelleraxel. Det end a 

"emensmnrna för maskinerna är vevhuseL son1 i övrigt ut
o 
"öres av undre delen aY torpedens maskinrum , ~aml en svn -
o " 
kron isoringsväxel. 

Båda de italienska konstruktionerna erbjuda en fördel i 

fö rhå ll a nde till svenska m. fl. Dc ha nämligen alla roteran

dc m asso r , vilkas axlar äro parall ella m ed torpedens längdaxel 

och f ullt u tbalanserade beträffande rotationsmoment And

ringa r i maskinens rotation ka11J däl'för icke giva upp ho" 

till n ågon r ullning hos torpeden , vilket är en given fördel för 
djupba nans utseend e. 

Anläggningen för ångalstring. 

Angapparalens utförande varierar visserligen en hel del, 

men k:m på intet sätt hos n ågon av kända torpedtyper säga,; 
erbjuda avsevärd a fördelar. 

Avgasledningens dmgning. 

E h ur u ett ren t detaljproblem, har detsamma vållat torpccl

konstru k l örerna en del svå1igheler. Den gamla metoden att 

låta a v gaserna gå 11 t genom vevhus och propelleraxlar mås te 

frångås vid övergång till högre drifltemperaturcr. Det gällde 

alltså a t t· leda in avgaserna i propelleraxlarna från1 sidan. En 

mycket god lösning på detta problem går ut på att växellådan 

skiljes från maskinen , varigenom en fast avgaskanal kan leda<; 

genom dc ihåliga propelleraxlarna utan a lt någon: form a \' 

roterande tätningar har behövt tillgripatS. 

Växel och propellrar. 

Man har allmänt övergått till att förlägga växeln i nära 

· anslutning till maskinen. Härigenom vinner man att densam

Ina kan utformas på ett tillfredsställande sätt och gå i olje.bad. 
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Propellrarnas utfo·rmning torde a torpeden icke erb juda 
1nycket möjlighet för förbättring. Med de förhållanden under 

vilka de m·bela är det svårt för att icke säga omöjligt att ma. 
tematiskt uppställa några teorier, som leda till r esultat av he. 
t~·delse. Den väg man få tt gå fram på, har varit en bland. 

ning av beräkningar och fö rsök. 

Fatt och porte. 

Torpedkonstruktörens ständiga strävan har varit a tt dr i

va upp såväl fart som porte. Vad porten beträffar h ar m an 
sedan länge natt portee r utöver vilka det f. n. icke finnes nå
gon prakti sk orsak att gå. Skulle porten ökas y tterligare, sft 

skulle träffmöjlighetem a bliva snar t sagt inga. Det gäller 
således att: inom lämpli.ga porteer öka farten så myck et som 
mö•jligt. Fordran på hög torpedfart gör sig särskilt gällande 

vid torpedutskjutning f rån ubåt , där man kan utgå från att 

torpeden eller torpedfä lt et omedelbart blir inpejlat med hyd
rofonerna. 

Trots ·de starka skäl, som tala för en högre torpedfart, 
ha under de senaste åren knappast några framsteg kunnat 
pav1sas. Visserligen kan numera 50-knopsgränsen sägas va ra 
nådd och även: obetydligt överskriden, m en· redan vid tiden 

för sist ingivna årsberättelse kunde 48-knopstorpeder erh åll as. 
Framstegen äro här såled es ganska minimala. 

Möjligheter till utveckling au m askineri, fart och porte. 

Några uppgifter vilka tyda på nya utvecklingslinjer be
träffande torpedmaskineriet h ava icke yppats . Tvärtom hava 
av experter uttalanden gjorts att gränsen nu i det närmas te 

vore nådd för Whitsheadtorpeden. Ännu kan visserligen ma
skinstyrkan kanske ökas och verkningsgraden förbättras , så 
att mindre fart och portevinster skulle kunna göras, men en 
sådan utveckling som t. ex. då kalltorpedell övergick till varn1· 

.och sedennera ångtorped är troligen icke att förvänta. 
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Djup- och siclostyrning. 

styrorganen uppvisa inga principiella förändringar. Kon

struktivt avvika dä~·en1ot vissa djupstyrapparater rätt mycket 
från den ursprungliga » Uhlanapparaten». I allmänhet efter
strävas enkelhet, få rörliga delar, så få lagringar som möjli "' l 
samt ett minimum av glapp. ::. 

Beträffande sidastyrning finner man ännu mindre nyhe 

ter än i fråga om djupapparaterna. Gyposkopen å de ~lika 
torpedmodellerna äro praktiskt taget lika och de ursprunrrJio-a 

t ]f o 00 
kons n~ { IOn~~·na sta sig. Den allmänt använda utlösnings-

.anord~~ngen ar den som användes på svenska varmtorpeder. 
De utiandska gyroskopen äro i allmänhet försedda med kul
lager även i horisontala ringens lagring samt med en enkel 

anordning för reglering av underhållande luften. Rörelseöver
fölingen till sliden uppvisar en del olika utföringsformer. 

Tidskrif t i Sjöväsendet. Il 



- 154-

Behandling av brännskador under sjökrig. 

Det är ingen lät t sak att uppst~illa nagon exakt s l cllisl. ~k 
över dc olika personahkador, som uppkommn under en ~:J <l· 
strid. Efter en drabbning till la nd s li gga de ;,arade ocl1 dod t 
i regel kvar och kunmt undersökas, till sjöss kompliceras ~·ö r
hållandct a,. att många sårade omkomma genom d runkm ng. 
vare sig dc vid någon expLosion kaslats överbord eller f~l j l 
sitt fartyg j djupet. I dessa fall Får man ju inge1: ll~)pLrllnm:~ 
0111 

fördclnin"en av skadCJl·na. Del är <·mellc·rtid mgcn ln ·
kan om atl b~ännskadorna äro myckel vanliga. Yicl sjöstrid. l 
rysk-japanska kriget (Tsuschima) uppskall:l<h's .frekvensen till 
7 %, i förra världskriget lill 25 å :10 %, och v1<l J lygbomb:u 
dcmangcl av slagskoppel Deutschland i lbizas Jwmn und\' r 
spanska inbördeskriget förorsakades 31 dödsfall va.~·av 10 gt· 

•··· b ·· ·11«· 110 111'111 s·tndcs därav ()1 brannsk:1dor. nonl tO-l'rannl ,, ' c<., . 

Det }i.r dock atl m~irka , att Deutschland ej va r i luftYii rnshl-
redskap, utan hade besältningen ~.olbadande p:t ~.läck. . . 

Brännskador äro alllid :dztuella ombord pa orlogst:l rtY g, 

både i fred och krio·. Det är dfirför av vikt. all icke hloll fa r-o ( .. l tygsliikaren, utan äv,en dc praesumptiva patienlc1.·.na -hcsal. ; 
ningen) har klart för sig vad som kan och skall gor:ts om~)OJ < 
och vad som. hör hemma på sjukhus. Därigenom YII111C'S 1 en
h etli"het och effektivitet, därigenom skapas förntsättning ;~ r v . 
t'iir alt förmimka och förebygga skadornas omfallnmg. 
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\ledicin-.;kt brukar man sårskilja olika grader av förhräu
ning, a litefter so m skad:m trän g l på djupet i huden , från den 
kutana rodnaden i i !l den grava förk olningen . Det i1 r cm el . 
lertid .inte alltid g raden av brännsk:td[ln som är avgö·rande för 
utgången, del ä r m era storleken av den skadade kroppsytan. 
Man bruknr a nse aH en brännskada som drabb;~ r lj3 eller m ci· 
av J;;roppsy lnn är mycl.;:et a llvarsam. 

Brännskador framkullas ombonl :lY ånga, brinnande olj:1 
och exp loderande p rojekti ler, såväl fientliga grana le r och flyg 
bomber so m egen ammunition , ,-ilken a ,- någon anl<'dning 
tn git eld. 

Slickflamman vid explosioner har en myckcl hiig tempe
ratur, m en är av en kort varnktighcl, angan förhåller sig i 
stort se tt l\·ärt om. För den våldsamma stickflamman fin
nes intet skydcl. Den är emell ertid så begränsad , att folk som 
tfttl. intill klarat sig tack vare klädema: endast oskyddade 

kroppsde lar som ansikte och händc1· ha fått brännskador sam
tidi gt som kläderna svelts. Från Deutschland-episoden be
rättas a tt dc solbacl:mdc mat ros•crm1 fin go be tydligt svårare 
skador än de som hade uniform på sig. Aven mot ånga ut
göra kläderna e tt vi,.st skydd. .\.Jan brukar därför fram.hålla 
vikten av alt personal i maskin- och eldrum, torn och durkar 
behålla kläder på kroppen t rots dl'! ansträngande k roppsar . 
betet. Klädsel för strid har a lltsa en myck e t: alh·arlig m ed i
cinsk motiver ing . Inom fartyget brukar slickt1amman hålln 
ig upptill i gångar och rum varför vilande pc"rsonal bör liggn 

nere p~t durken och vid ångrörsskador kas ta ~ig ned. 
Fredsmäs.~.igt böra :dla svåra och mcclelsvarn bränmka 

cl or omcdclbarl skickas in till sjukhus; den till olycksp latsen 
kall ade läkaren ha1· enda st alt ge patienten smiirtl i ndrinn- och 
läcka brännsåren med cll förband. n 

Av naturliga skäl kunna de i en sjöstrid skadade först 
efter fartygens ankomst till hamn eller efter evakuering till 
lasarettsfartyg beredas · sjukhusmässig vård. Det är· vidare 
karaktä ristiskt för S].Ökri:zet all nagon SJ'ukvårcl i co·ent lio· he -.. ~J '- ::") - n 
111arkelsc ej förekommer undn drabbning, läkarnas :n·belc 
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börj ::a· först efter strid eller i cY. pauser. Ti ll ~- Ltcrmera vi _, , ,) 

är e tt skadat fartyg ingen gynnsam lokal för mera kr ä van d~, 

sjukvård. Man mr1ste sålunda göra noga klart för sig ' rtcl 

man kan och skall göra on11borcl och vad som hör h emma pa 

sjukhus. Della gäller såväl skador i a llmänhet som hrä1 n

skador. 
Behandling av b r~innskador har diskutera ts flitigt i de11 

medicinska lilleraturen och metoderna äro m{mga. En k or t

ra ttad redogörelse för dc väsentligas te torde här vna på sin 

pla ts. 
Behandling av brännskador tar icke blolt sikte på den 

skadade huden , den lokala hehandlingen, utan riktar sig ä ven 

mot dc synnerli gen allvarliga allmänrubbningarna som åtföl ja 

alla svårare brännskador. Man söker häva de tta chod: lill 

stånd genom effektiv smärtlindring, stimulans och vätskcltll

fö-rsel. Patienterna äro mycke! känsliga för avkylning <'Ch 

man måste noga sörja för värme tillförseln. Dess u tom är l in

försel av högprocenli g druvsock erlösning direkt in i blodba

nan och blodtransfusion av vikt. Blodöverföringen bör sh 

från homolog blodgrupp, endast i nödfall O-blod. Den i 

spansk a och f inska krigen prövade flaskblodmetoden är att 

rekommendera. B1od transfusionen kräver qock tid , och fta 

torde man få inskränka sig till enbart glycoscn, av vilket en

dast 25 ä 50 cc är tillfyllest. Med ett mindre antal sårade 

och rel. lugna y ttre omständigheter bör man ej underlå ta blod· 

transfusion. På siston e har m an även fått upp ögonen för 

betydelsen av vissa h ormoner och C-vitamin. 

Denna den första. chocken efterföljes stundom av en nw ra 

protraherad chock , karakteriserad av en fortskridande Jör· 

giftning av kroppen . Behandlingen av denna hör emelle1 tid 

obetingat hemma på sju'khus. 

Den ovan omnämnda förgiftningen av kroppen anses be

ro på en r eso rpti on av giftiga äggviteämnen från det bränn· 

skadade hudområdet Den lok ala behandlirrgen \bör all tsil 

hl. a. inriktas på detta. Av vikt är v idare att sårytan skydd :J 5 

mot sekundär infektion . 
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De giftiga hudnekroserna har man sök t bortskaffa p~1 

m-ek anisk vä:g med stålborste, e tt radikalt Iförfaran de som 

emeller tid kräver narkos, hög sterilite t och tid . 

I anglosachsiska länderna ooh p[t m ånga svenska sjuk 

hus har man begagnat den s . k. garvsyremctodcn , som går 

ut på att k emiskt bekämpa de loxihilclande subs tanserna, ,-ar 

vid dc giftiga ~inmena koaguleras. Dess utom bildas en ~knl

danclc hinna över bränns<het. Det tekniska förfarandet" är 

emellertid komplicera!: en nybcrcdd , s ter il tanninlösning 

sprayas var femtonde minut under c lt: par timmars lid över 

bränn skad an till en seg skorpa bildats. Patienten hör ligga i 

en säng m ed sär skilda uppvärmningsa nonlningar. GarYning

en ger m ycket vackra hikningsresultat, särskilt på barn. Ris 

ke~l fö_r inf~ktion under skorpan får ej förbises . Den ur sjö

kngsk1rurg1sk synpunkt väsentligaste anmärkningen är dock 

att metoden kräv er m ycken tid , goda utrymmen och skolad 

personal, varför den torde vara mindre lämplig ombord. 

Mot slute t: av fö·rra väddskriget hörjade man behandla 

brännskador med silvcd'oli er ; efter noggrann m ekanisk ren_ 

göri1~g av såren - of ta elen tidigare omnämnda s tålborstningen 

- tacktes dessa m od tunn t bladsilver. Silver har en stark 

bakterieid effekt. Metoden är i och för sig enkel, men kraYe l 

~~å narkos för r en göringen torde vara ofrånkomligt . :.vian har 

~ven föreslag it all täcka hrännsftrcn med jodorformpud er eller 

JOdo:t:ormgas, men m ånga avråda fd\n denna metod p~l grund 

av resorptionsriskcn. 

På senar·e år har en annan' m e lod vunnit stor spridning: 

levertransnlvan. S01n denna ularhcta t·s av Löhr kan man 

~?rtse från den noggra n na rengöringen a v brännsåren och 

tacka dem direkt med ett lager av lcvertransaln. Löhr fäster 

stort avseende vid att den skadade korppsdclen håll es så s tilla 
SOl)} .. T (" 

l110 J 1gt nnmobilisering, stundom i gipsföl'IJand ). Vid 

s~?ra brännskador på b ålen förses patienten m ed en »salv

bactct , Just samma behandlingssätt rekommenderas vid s to-

ra sårsl· el f'" l L ··1 ' k J , . ~a or, var ·or ,c en o u· s ·a Jehandlingen synes sär-

skilt lämpad för konvbineracle skado'l·. Levertransalvan a n-
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vändes r ä l t mycket i fins ka kriget med goda resutta l. F ii[·_ 
delarna med denna m etod är dess enkelhet ; vem som helst 
ombord kan hjälp::. till att sköta (de brännskadadc, u lagot 

mycket viktigt vid anhopning av sårade och för decenlra li_ 
seringen :w sjukvården, varjämte fartygsläkaren frigöres f iir 
mera krävande uppgifter (blodtransfusionen , o . s. Y. ) . E n 
n:1ckdel är den otrevliga lukt som tranet sprider ikring sig. 

l den hritti"ka flottan använde man sig tidigare mest a v 
olivolja med eucalyptustillsats samt det s. k. Amhrinet , t' n 
harts lösning, med goda resultat; om dessa medel alltjämt un
der påg;1emle krig är i hruk eller ersatts av andra är ej bekan t. 

Den tyska marinens planering av brännskadebehandling
en erbjuder en dP"l av intresse. För elen Jnera provisorisk a 
behandlingen har man s. k. >> Brandbindor» nwd wismutpu 
der; denna lwhandling avser enela st kortare tid , och OHl snahh 
avtransport till sjukhus (lasarettsfartyg) ej kan ordnas, re
kommender:ls leYertransalva. 

För den definitiva hehandlingt·n av brännskador av~n 

mun huvudsakligen levertransalva och reserverar tanninm elu· 
clL•n för siriHall och när sjukhusmässig vård kan garanteras. 
Ino·entin"· hindrar a tt levertransalva {)å ett senare sbtdiUln (pa 

" . . h 

sjukhus) utbytes mot garvsyrebehandling. 
Till slut några ord om vad man inte bö;· göra med. brän n

skador. All smörja på olja, fett smör eller dyl. är meningsJö, t, 
att pudra med socker eller 1njöl , som 1nan stundom får se. 
h)rkastligt. Brännskadan måste betraktas som likställd nw d 
ett vanligt s~\r och komma i atnjutande av smnma respPkt. 
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.Sovjetunionens östersjö flotta under de 
sistförflutna åren. 

Med en intensitet, som alltjämJ tenderar alt ökas, påg~tr 

kampen mellan stormakterna. Aven v~n·t land har vid skilda 
tillfällen känt det omedelbara hotet av att bliva invecklat i 
den påg;tende konflikten. Orosmolnen förefalla visserligen nu 
för vår del i någon m ån hava skingrats, men det politiska lä
get i norra Europa måste dock alltjäm.t betraktas såsom labilt. 

Vad resultatet av det påg{tende kriget än blir , så. ncåste 
man förutsälta , all vid elen s lutliga uppgörelsen mellan stor
makterna vå rt land icke Jämn as hetl oberört. Om härvid en 
konfliktsituation inträffar i Östersjöområdet, gäller det själv
fallet för vår l l:mcl aLt såsom hittills utan eftergift på neutra
litetens fo rdringar med tills huds stående medel alltjämt strä
va efler all hävda Sveriges rättmätiga intressen. 

Under nuv:trande situation gäller det sålunda m er än nlå
.gonsin att >> hålla krutet torrt» samt med uppmärksamhet följ a 
elen militära utvecklingen i oss närliggande länder. 

Det marinpolitiska läge t i öster tilldrager sig härvid otvi 
Velaktigt stort intresse. I egenskap av nuvarande strandägare 
till en god del av östersjökusten utgör Sovjetunionen en viktig 
faktor att räkna med, då det gäller att klarlägga utvecklingen 
~1V den strategiska situationen i Östersjöområdet. 

Vid ett försök att klargöra Sovjetun'ionens sjömilitära 
l yrka kan emellertid a v skilda skäl någon fullständighet icke 
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uppnås, speciellt då det gäller att förvärva en rätt uppfattnin~ 

angående effek tivitet och s iridsberedskap på det maTina om

n'\det. 
I del: följande kommer endas t a lt behandlas vissa förh:l l

lanuen, som direkt eller indirekt ~iga sambaull m ed soYjC' I 

rysk sjömald i Östersjön och augdinsand e farva ll en . 

* 

Den rysl~a marinens högsta ledning utbröts år 193 7 n r 

det för Sov je tunionens hela krigsmakt då gemensamma för 

svarskommissariatet och ett sär,skilt nwrinl..:ommissariot bilda 

des. Högsta ledningen :w den s. k. röda flottan utövas nu n' 

j'olld..:ommissmien j'ör flottan , f. 11. amiral l\:usnets6ff. Såsom 

biträde åt denne tjänslgö-ra tre ställförelräclare, :w vi lka h '<\ 

innehava amirals grad (därav en personnlchef) unel er det al l 

den tredje, som är ledare för marinens cen trala politiska or 

ganisation, är en högr-e politisk tjänsteman . Under marin

kommissariatet lyda förulom rent marina or gan: jämväl m a 

rinflyget, kustbefästningarna samt vissa marintrupper. ~ågoll 

särskild kustartillerikår finnes sålunda ej . 
Dessutom. förekommer e tt marinens högs tu . krigsråd jäm

te e tt s. k . militärråd för varje flolla - samtliga »politiska 

sammanslutningar , i vilka även r-ent militär personal ingår 

Den operativa och organisatoriska ledningen av alla mfl 

rina element utövas av marinstaben, vilken tord e vara o-rga 

niserad och indelad i avdelningar ungefär i likhet m ed övrig.1 

marinens staber. 
Sovjetryska flottan i sin helhet indelas uti fyra i operatiY I 

hänseende av varandra oberoende flottor: Östersjö-, Ishavs

Svarta havs- och Stilla havs-flottorna, vartill komma fyra själY 

ständiga s. k. flottiljer: Dnjeprflottiljen, flottiljen i Kaspisk:t 

havet, Amurflottiljen! samt den helt nyligen tillkomna Donau

flottiljen. Endast östersjöflottan kommer här att närmare be

handlas. 
De iland befintliga befälhavarna för de skilda flotlorn :t• 
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äro även chefer för vedcrhörligl marindistrikt med inom del

samma befin tliga 1m1rinflygförband, kustbefästningar m. f l. 

marina anläggainga r s:rm l marint r upper. Förulvara n d(• Kr011 -

stadis marinclislril\J lorcle nu h enämnas Baltisku marindistrik

tet. Däri ingå a llts a samtliga örlogsfartyg, marinflyg sa m L 

roarina anläggningar ::t\ ' skild a slag inom hel a Ö'ilcrsjöomradcl. 

Kronsiadis sl..:eppsumu (Mm·sk6j sav6d) lyder även undt>r 

chefen för östersjöf lo ttan , Yilkcn , såsom n~imnls , s:untidigl ~i r 

chef för Baltiska marindislrikl e l'. Övriga v~1rv vid ~evaflo 

dens mynning (Br1llisk a Yarvet, ?\brtivarvet, SuclonH~clwflrYcl 

m. fl. ), där ny- och ombyggnnd samt översyn av örlogsfartyg 

sker , lyda under landets civil::t industrikommissaria l'. 

Chefen för öslersjöflottan embarkerar endasl undantagsYis 

å farL~rg; han utövnr i ::~llmänhel: s itt befäl fra n Kronstarll smnt 

numera understundom även fr~m Tallinn. lJndcr dc 1ner om

fattande operativa övningarna embarkerar lwn ofta jämte sl:th 

å ett av slagskeppen. Jämväl folkkommissuricn och chefen 

för röd a flottan följer ibland clylikfl övningar f'rån n:1got r1v de 

större örlogsfartygen. 

För all bereda möjlighel alt bilda sig en uppfattning om 

den m arina personu/ens omfattning, utbildningens effeklivitet 

m. m . m_å följande anföras. 

Den l seplember 1939 antogs a,. högsta SoYjel lag om 

allmän värnplikt (för u t hade värnpl i k len icke varit a llmän 

utan enelast gällt arbetare och bönder). För den marina pn
sonalen upplager denna lag hl. a. fö ljande hestämnwlser. 

Värnpliktstjäns lgöri11gen indelas i aktiv lj~in~tgöring och 
tjänstgöring i reserven. 

För 1nenige och unelerbefäl tillhörande den ak tiva perso

nalen är ljän stgörings liden s längd följande: · 

å sjöstyrkor och vid marintrupperna . . . . . . . . 5 år. 

vid marinflyget och kustbefästningarna. . . . . . 4 år. 

· Ovannämnd personal må dessutom_ i fredstid kvarhållas i 

tjänstgöring intill lvtt månader utöver ordinarie ljänstgörings-



- 162 -

lid. Viss personal kan inkallas till r epi tition siin1ingar än da 

till 11io gå nger under en ~t två månader varje gång. 

Inkallcl sp till ak ti v tj~inst sker vid 18 eller 19 ars åld t•r : 

d1er fullgjord första tjänstgöring kvarstå de krigstjänstskyldi. 

ga i n•scrven till fyllda 50 ar. E fter tilländalupen första tjänst 

göring m å de värnpliktiga rckapitulcrn det antal a r de sjä h a 

i:-nska ; livlig propaganda bedrives för all förmå dem :111 bi nda 

sig för tjänstgöring intill hög ålder. 
Obligatorisk förberedande milihirutbildning fön·komm n 

,·id samtliga folkskolors tre högsta klasser (c:a 2 timmar p r 

vecka), varjämte frivillig militärutbildning >bibringas medle m

mm· :t\" >> Osoaviachim , *) jämte >> Komsom oL> (kommunisti skJ 

ungdomstiirhundct ) m. fl. partiorganisatinner för ungdom . .'\li

lil ärl skol:tl befä l, ä,·en sjömilitär!, tj ä ns tgör hän·id såsom in

s truktörer. 
Vid del ren! milit~ira uppträd:tndl'l , hallning och p uh 

f~isll's numL•ra stor vikt. Förseelser hårutinmm beivras orh 

bes tra ffas slriingt. 

Dl' ! militäm /; e j"iil et för flottan , ku>.lbefäst ningarna o ch 

marintrupperna utbilda s vid n ågon aY dc tre sjökrigsskolorna, 

nämligen »Frunse >> i Ll'ningrad , elen s. k. andra sjökrigsskol an 

i SeY:t-Jopol och tredje sjökrigsskolnn i Vladivo~ tok . Aldcr fii r 

~111b1gning i1r 1 i - 22 å r ; i iiHigl fordras att h:1Y:1 genomgall 

limll· ig s. k. mellanskob1. Lärokursens l ~i ngd är 4 ar. Viclm.t

riningcnjörskol:m » Dsersjinski >> i Lcningr:tcl ulbild:t s nwrini n-

*) ICön• tt ing L' It Osonvi neliim hildnd v.-< i jallltnri HJ:27 g<·notll s a Ju

IIJan:; lagn inl-' il\' dc•n tirl <•xi sk ran dl' »AIIJnii nnn Jörs ,·n r.-;Iön ·ning(' ll 

(Obs j<·.s h·o Sodj f> js tYia Oho ro n i - OSO) tn cd d\' und<•r :h :19·2iJ u n

der lJcnälllnitJg· t•n >> AYin c hilll » s awutans lultta fön• ningarn a >> Lu fttl ot

lan .:; v[in nt·n> (Ohjcs tvo Drus e j Vos cl(ts jno \'O VIOta - OD\'1") och »K('

Jiti .:;ka försY:Hd.;; v äJmf'r>> (Obsjes tvo Drusej Ch imitj cs koj Obor(Jlli· 

Dobrochim). ]<' örcningen, s om är militärt organise rad m c•rl egen u n i

form, omfn t t a r omkL 20 milJ. mecl l<'nt m ar (därav c :o :30' % kvinnor). 

Dess uppgif t ii r att h öja c i vilbd ol kningcns fö rsva rs intr0ssc och a ll 

männa krigs lw rcdskap, bibringa militär - ä v<:' n s j öm i lit är - för u t
bildning sam t fö rbe reda och gcnmnföm försvaret mot luHanJ'all , sii r

. -;iklt vid gasbcläggning, samt clärjämk insa lllla pcnnignnwdcl fö r 

lör.s va rsämlamil l. 
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•'enjörcr. E lt~ver, som genomgått dessa sko lor med >> beröm-
" . 
liga " bcl~rg , erhålla vissa förn1åner med avseende på befoi·d-

ran , av löning, inträde vid högskolor m. m. 

Såvtil officer::ne som mariningenjörer under ;15 a rs a lder 

kunna efter viss Lids vä l vitsordad tjänstgöring vinna inträcll~ 

,-id marinakaclemien >> Vorosjilof-h i Leningrad . Följanek >> fa · 

J;.ultetcr " förekomma vid denna högskola: sjömilitär, nautisk 

och sjömiiiHings- , vapenteknisk , elek troteknisk , mekanisk och 

skcppsbvggcri . Lärokurst3 ns längd ä1· för va rje fakultet 4 ~tr. 

Dc sjömilitära graderna övcrc•nstämma numera i stort se tt 

med molsvarande inom övriga länders krigsmakter. För flot

tan och kuslbefäs tningnrnas personal äro grad erna fö ljande: 

krasnof 16te ls (röd matros) , starsji krasnofl61 els (äldre rödnw 

lros - korpr al ) , slarsjina 3. , 2. , 1. stati (undc roffi cersgradc r). 

mlådsji lej ln{mt (Yngre löjtnant), lejtenänt (löjtnant ) , står;;ji 

lejtenå nl (å ldn· löjtnant) , kapil(lnil'j len~tnt (kaplenl()jln:ml), 

kapit{m ;). , 2. , 1. nt11ga (komnwndiirk:tple n och komm endör) 

konlrcadmiral. vitscudmiral , :tdmir:d , admirul l"lota (s kilda 

amiralsgrader). F. 11. inn ehar ingen av dc ryska ami r,dern a 

högs ta amir:tlsgradcn , vilken torde 1notsvara marskalk. 

En för röd a krigs mnktcn ~ärcgen personalinslilulion i1r 

det s. k . politisJ.u be/ölet (pol itruk i och l;:ommi .~sarier). 

Ännu å r 1923 utgjordes om kr . -!0 ?i av riicl ~1 krigsnwktcn s 

befälsbest·å nd av f. d. tsamffice rare. Drth1 föranledde del 

cgcndomlig<t wsll'nwl m ed dubbla h cGilhavarc, d . v. s . e n mi 

litär chef jiimlc en med honom lik s l~Uld och i viss:1 f<1ll t. o . m. 

Överordmtd politisk kommissa ri e nv 1110lsvar ~l nde g r~;d. 
Efter lwncl som kommunistiska pa rtiets lcdarcs tii llning 

tryggades samt det ul- och inrikespoliti sk a läge l stabilisPradcs 

skedde övcrgang till enhetsbefiil . Främste förkämpen h ~irl'ö·r 
var den 19:-n avrättade marskalken T u ehatjevski. Efter ha ns 

fall återgick man dock till den gam la dualism en i befälsföring. 

~etta sys tcn1, som redan under fredstid fun gerade n1ed frik 

honer, befanns ohållbart under krig. Efter fi n·sk-ryska krige ls 

lut avsknJfacles därför (genom de kret av 12 augusti 1940) 

Praktiskt Inge ! kommissariesystem et i vad som rör befälsföring . 
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Det p olitiska herfälet av alla grader förekommer dock al lt
jämt, men dess befogenheter hava betydligt inskränkts. Den 
politiska befäl h a varc"l1 är sålunda nu endast »chefens ställfön ·. 
1rädarc i politiskt avseende >> , d. v . s. n ågot slag av tjänslt·. 
grenschef h elt underställd den militäre befälhavaren. 

Dc politiska tjänstemännen vid krigsmakten äro alltjäm l 
ansvariga för personalens p oli tiska fostran, d . v. s. uncle rvi~

ning i den kommunistiska ideologien samt även mot denn a 
fientliga strömningar (trotski sm m. m.) , propaganda verksam 
het, utrikespolitik etc. Nämnd a undervisning har hittills lagii 
omkring en tredjedel av utbildnings ticlen i anspråk. N~lg n 
minskning av denn a utbildning torde ej ifrågakomma, enii r 
partHedningen allt fortfarande fäster stor vikt vid dcnsamm ;l. 

Jnförandcl: av enhetsbefä l har säkerligen ~n-sevärt stärk t 
de sovjetr yska befälhavarnas prestige och initia tivförmåg<L 
varutinnan för ut otvivelaktigt be tydand e hristcr förcfunn ih. 
- l samband m ed denna förenkling av befälsförhållanden a 
har även en ny strafflag för krigsmaklen fastställts. Dess in 
n ebörd är ej närmare b ek ant , m en man torde kunna för ut
sätta ; alt en skärpning av de disciplinära bestämmelserna och 
slraffs.alserna m. m . införts. 

Mycken omw·rg nedlägges numer a på utbi.fdningen av d ,' i l 

marina personalen och vedenbörande befälhavare göres a ll 

svarig för r e:sullate t av denna utbildning. End:tsl efter nog· 
grann prövning m edgives befälsutbildning å t härför lämp; td 
personal. Kontroll av utbildningen utövas i olika former, spe
ciellt vid avläggande av avg~mgsexamen eller annat slutpr 0v . 

Aven sb1b sulbildning och utbildning för högre bcfäl'ilJCJ~ l t · t· 
torde numera b edrivas målmedvetet. Under dc prakti sk a iiY 

ningarna till sjöss uppmanas befäl et att noggrant stuelE-ra de 
tänl~bara operationsområ dena, der as förutsättningar och m öj· 
ligheter. Sjökrigsspel av olika slag bedr ives ofta med ål

föl jande kritik. 
Vid all såväl teoretisk som praktisk utbildning inläggc-

ofta ett tävlingsmoment. Den person eller personalgrupp . 
som härvid uppnått bästa r esultaten erh åller benämningC' n 
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,, otlit jnik >> (otliljni = utmärkt) och omnämnas i order, tid. -
. a" r 1n n1 (stien":tscti = väggtidningar i >> knltun-lokal cr . n i Dt> "' · · · · n ' ' 

mässar m. In. ) . . 
. Andra slag av tävlan anordnas jämväl otb , speciellt för 
ubåtspersonaL Den besättning bland ett större förband ubåtar. 

50111 längst a liclen lyck ats uppehålla .sig till sjöss och h ärvid 
länosta ti clen i undervattensläge erhåller b elöningar och h eders · 
om~ämnandcn. Liknande tävlingar förekomma ock i >> stridsbe
redsk ap >> elds mellan skilda fartyg och d els m ellan: skilda tjän
stegrena r å olika fart yg. Översyn och mindre r eparationer a,
far tygsm:t ter i elen utföras oftasl av egn a bes ättningar , varvid 
likartack per sonalgrupper å skilda fartyg ofta utmana varanel 
ra till tävlan . Rekord uppsättas härvid och tillkännagivas all 
mänt (s. k. stachanov-system) . 

Ordensförläningar jämte utdelande av andra utm.ärkelse
teck cn för såväl teoretiska som praktiska prestationer fö·re
komma numera ymnigt och tillkännagives i tidningar m. fl. 
p ublikationer å framträdande plats . 

Att döma av vissa tidningsuppgifter bedrives ofta opera
liva övningar med åtföljande ingående kritik i någon örlogshas 
(ofta Ta ll inn). Det har förekommit , att marinkommissarie 
Kusncls6ff härvid personligen avgivit slutomdöme, varom m e
ra i det följande. 

Utvecklingen av det marino lwssystemet vid Östersjön har 
ttnder .senaste tid varit följande. 

Genom den s. k. ömsesicliga biståndspakten av sept. och 
okt. 1939 tillförsäkrade sig Sovjetunionen vissa baser och stödje
punkter i Baltikum. Sålunda arrenderades då på tio år av Lett
land : Libau, \Vindan samt ett område för befästningars anläg
gande vid Domesnäs (lrbensundct), samt av Estland: Ösel , 
Dagö, staden Paldiski (Baltisch-Por t) jämte Pakrihalvön samt 
llågöarna och Odensholm (Osmu ssaar) . Vissa begränsade 
l ruppsptyrkor skulle få förläggas till baserna i resp. länder -· 
förutom örlogsfartyg och flyg i obegränsad utsträckning. ln'-
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till dess för läggningsmöj ligheter fö r personalen b livit tiUfrclk 

ställande ordnade inom dc arrenderade basområdena , fi ng~· 

truppe r, fartyg och flygplan under högst två ars tid förlägga \ 

lill vissa n~1rliggande platser. Viss de l av Tall inns hamnon1. 

rådt> fick enligt överenskommelse så lunda t. '"· med en dl'[ 

lwgränsning~:r begagnas av röda östersjöflottans fa r tyg. 

Ut:m svärdsslag hade a ll tså Sovjetunionen genom " fred lig 

överenskommelse >> med Estland och Let tlaiH l ti llskansat sig 

rättigheter all u tnyttja de viktigaste bnscrna på ba lt iska kust ('n 

för Sovjets sjö- och lufts tr idskrafter. Dc bojor, som seehin 

1918 fjättrat östersjöflo U n n vid F i n ska vikens illllcrsta dl' l. 

hade helt läl.lvindigt sprängts . - H.edan f å dagar efter de tr äf 

fade överenskommclsc>rnn bcfunno sig ryska fl~' g- och Hott-

avdelningar i sina nyförvärntde framskjutna ulgangs lägen oll t 

omfatlancle atgärcler vidtot(os omedelbart för "etablering" dä r

städes. 
De nyförvärva dc basernas svaghel bestod givetvis där u l i . 

all. dc saknade· eget "inland " ; de för· haserna livsvikliga lan d

förhindelsrrna med hemlnndct kunde lätl b(Ytas och baserna 

därigenom isoh•ras. :\lan in~åg , alt dessa för Sovjetunion en 

oförmånlign Jörh~Ulanden ej skulle bliva bestående. 

Den r~'s k a ockupationen av Hnllikum hade_ till den 20 jun i 

sistlidet år slulfö'l'ts. Därmed voro landförbindelserna nwd 

baserna <ikrrsl~illda och :u·belct på uthygga ndet ~~" cles~nnm<t 

kunde nu utvidgas. 
Dt> nwrina lwser vid Ostersjöit , so m. f. n. sia till röd: t 

l'lotta ns förfogande. äro följande. 
1\rnnstriCI t utgör den ii telsta örlogsbasen med var Y , dock or. 

rcparalionsn•rkstädcr och förråd , ka sernanläggningar och "k ul

tun-institutioner 1ned stahsctablissemenl jämte hosläder fi"1r 

marin pcrsomil. Örlogsbasens kapaci tet ~ir avsevänJ och ti ll

later förläggning, utrustning och översyn av större delen av 

röda östersjöflottan. 
:\ybyggnader, reparation m. m. av örlogsfartyg verkstätle~ 

a åtskilliga varv belägna vid Nevaflodens tnynning. 

Såscm skyeld för örlogsbasen j~imle Leningrad finnes c \ l 
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flerta l ku stbefästn ingar dels å ön Kotlins väst ra del (1\.roJt

stadt ~ir beläget å dess östra del) och dels å fastlandet vid 

J{ras na ja Gorka och Sjcpelevski sydväst om örlogsb:tscn. Kusl 

fö rsva rcl' därstildes jämte med detsamma samverkande om

fa ttnnd e f lygförhand vid det närliggande Oranien:baum m. fl. 

platse r torde vara av saclan beskaffen het , att ett fientligt for

ce rande av Finska vikens inre del knappast är hinkbart. Detl:t 

försvar avses a ll i krigstid komplettc·ras med omfattande min · 

spä rra r . Orlogsbasens undnnclragna läge och dess värdefulla 

skycldY.föremal gör att densamma m ås te> belraktas hasa rent 

defens iv k araktär. På grund av langvarig is läggning (3 ~t -1 

mån. ) ~ir eme ll ertid basens användbarhet inskränkt. trots fö 

refinlli g lwten därst~ides av starka isbrytare. 

Tal li nn, förut Ikval, utbygges f. n. till rn primär örlogs 

bas n1ed ryml ig hamn , dockor och Vl' rkstäder. Dess kapacitet 

är än nu l'.i sådan, all en ~.törrc fJolla dit k an förläggas uncle,· 

längre lid. Ett stabskvarler iir imtittat i det stora f. d . est 

niska Ykwldskårshusel. Ä de närliggande Nargön (~aissaar) 

och Vul fö (.-\.cgn:J ) lära , förutom medelsvart artilleri och luft 

värn , iin>n finnas kustbatterier :w grövsta kaliber. I stadens 

närhet märkas omfattande flygförliiggningar , v:ujämlc min

spärra r ~tv ses kompletiera örlogshasens försvar. 

T a llinn utgör en av dc viktig:tstt~ stödjepunklc rna vid för 

svaret av del basområde, som Finska viken i sin helhet ut gör. 

lf li ngii och Bolfisj-Port (Palcliski) komplellrra hassyslemc! 

i F inska viken. 
Hung i) utbygges f. n. till en värdefull bus, förmodligen 

llock eml:lsl l'ör mindrr fartyg . Omfattande ar lwtc>n pagå där 

för byggande a v n>rk släder, dockor samt kaserner. En s tön-e 

lllar inflygl ö rläggning förekommer även. Dc fasla skyddsanord . 

ningarn:t såväl åt land- som sjösidan lära göras synnerli gen 

effektiva. Ett permanent (arrendetiden utgör dock endast 30 

år från å r 1940) och starkt b asområde avses förmodligen att 

här utb~·ggas, lämpligt såsom stödjepunkt för kommande opc 

ra tioner såväl till sjöss som å land. 

Bolfisj-Port (P~1lcliski) utbygges j~imväl till en slÖrr(' iir-
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Jogsbas. Busens förutvarande kapacitet var obetydlig. Kust 
batterier , flyg jämlc mineringar avse alt trygga basens försYar 
at sjösidan. 

Windou (Vcntspils) avses utbyggas till en sekund~ir ha , 
;1v vii rde, användbar silsom utgångspunkt för offensiva ope
rationer av m.indre fartyg. Trots sill något exponerade lägl' 
flnses \Yind::m jämväl utgöra en av hörnstenarna vid h•ben
sundcls och Ösclpositionens för svar. 

LitHILl (Liepaja) med stora och något ålderdomliga m a
rina anläggningar från tsartiden utbygges f. n. med dryga kost
nader. Oaktat sill exponerade läge avses tydligen denna bas 
att vid kommande krigstillfälle speb. en betydande roll. .Järn
Yägs- och luftvärnsbatterier jämte flyg komplettera basens för
svar. Libau utgör en god s tödjepunkt, speciellt för s paning"
avdelningens verksamhet i södra ÖstersjöJJ. Vid fientliga ope
rationer i detta innanhavs längelriktning innehar den en för 
månlig flankställning. 

RigaviJ..:en och Ösei-Dagö-posilionen avses vid kmnmandc 
krigsfall bliva ett värdefullt basområde både för flotta och 
flyg . Moonsuncl planeras bliva farbart för fartyg upp till 8 m 
djupgående, varjämte kustbatterier och flyg i avsevärd omfaH
nino- förlärm-es dels till öarna och dels å fastlandet ti1l h·ben-b bb • 

och Moonsundens försvar. 
Samtliga öar i Finska viken, vilka ofta benämnes utöarna, 

tillhöra såsom bekant numera Sovjetunionen. Dessa avses 
tjäna såsom depåer för trupper samt för lättare fartyg (mtb 
och minsvepare). Mcclelsv:ht artilleri och luftvärn komplettc
ra öarnas försvar. 

Minvapnet såsom en del av bassystemcet har alltid omhul-
dats av ryska marinmyncligheter. Yttre minspärrar vid Finska 
vikens mynning samt inre sådana mellan Porkkala och Nargön 
utgjorde såsom bekant uneler tsartiden ett viktitg led vid för 
svaret av >> Peter elen ,store fästning >> . Grova batterier å Odens
holm (Osnmssaar) samt å Russarö (utanför Hangö) avse att 
tillsammans med mineringar stödja röda flottans operation er 
till förhindrande av ett inträngande i Finska viken. Särsk ilt 
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]{oJ11Il1a härvid i åtanke de två slagskeppen, vilka fortfarande 
:>ana sig för defensiva operationer. Man lägger tydligen vikt -<•o 
nppå, att i dc flesta tänkbara krigsfall obehindrat kunna över-
skeppa trupper och materiel inom Finska viken. 

Ett omnämnande av förspelet till jämte sjökrigshändel
serna i samband med finska kriget torde erbjuda visst in
tresse, då det gäller ett försök att värdesätta röda öster·sjö
nottans militära prestationsförmåga. 

Kort efter de förutnämnda förhandlingarnas avslutande 
med Baltikum hösten l 939 angående avträdande av vissa bas
områelen inleddes såsom bekant förhandlingar n1.ecl Finland 
rörande upplåtande bl. a. av vissa marina stödjepunkter, Hangö, 
öarna i Finska viken, varjämte Viborgsområdet även nämndes. 
De ryska kraven modifierades visserligen senare, men voro 
dock för Finland oantagbara. 

De under den finsk-ryska »konflikten >> - någon krigs
förklaring utfärdades såsom bekant aldrig - för sjökriget di
sponibla styrkorna samt desammas förmodade gruppering och 
användning voro i korthet följande. 

Angående det bestånd av örlogsfartyg, som vid årsskiftet 
1939- 40 ingick i den s. k. röda (eller riktigare »röclflaggade >> ) 
östersjöflottan (förkortas KBF) hänvisas till förefintliga ma
rinalmanackor eller liknande publikationer. (Se i övrigt s. 187 .) 

Rörande dessa. fartygs förbandsindelning och dislokation 
är intet med säkerhet känt. 

Huvudstyrkan torde dock utgöras av två slagskepp, som 
redan vid slutet av föregående världskrig färdigställdes och 
sedan dess upprepade gånger moderniserats. Självfallet fylla 
~j dessa fartyg nutida krav å moderna slagskepp särskilt tm·
de fart och skyddsanordningar vara otillräckliga. Förmodli
gen avses ej heller dessa fartyg för mera omfattande operati-

2'idskrift i Sjöväsendet. 12 
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va u ppgifter u tan planeras de h uvudsakligen att komplell era 
försvaret av Finska vikens basonu åde och trygga övcr skcpp . 
ningar av trupper och malericl inom det ta område. Såson, 
nä1-bevakning fö r slagskeppen avses mindre jagare (10() 
Lon) samt en del äldre dylika fartyg. 

Huvudstyrkan torde i a llmänhet baseras på Tall inn, dii t· 
staben för den sjögående flottarr även tidvis är förlagd . Den
na örlogsbas utgör sålunda huvudslyrkans operaliva s löd jl'
punkt under det alt Kronstadt utgör dess reparations- oc h 
ÖYersynsbas. 

Förutom ovanämncla fartyg torde Lva a tre d ivisioner lit 
fyra fartyg) större tillåtar jämte depåfar tyg samt några fiir
bancl moto'l·torpeclbåtar baseras på Talli nn. Ub~tlarn a aY ~ t'\ 
förmodligen att i krigstid förläggas till framskjutna y ttr e f ii r
svarslinjcr till Finska viken och dc::;s n är he t. 

Det är sannolikt att spaningsavdelningen utgöres av krYs
saren Kiroff jämte två a tre divisioner (a lre fartyg) s. k . G
jagare (1700 ton), m ed en torpedkryssare såsom DC-fartyg i 
varje division. Denna avdelning torde i allmänhet vara ba~e
rad på Libau och dess uppgift kan beräknas va ra alt hin dr:'t 
spanin" eller framstötar av fientliga lätla överva ll ensfartyg i 

o 1' södra och mellersta Östersjön samt själv ut.fö~·a snabba r flm-
s tötar och spaningsuppgifter inom. detta område. 

I spaningsavdelningen ingå dess utom n1öjligcn tY å ~~ t 1~c 
divisioner moderna större ubåtar (it fyra fartyg) jämtr drpa
farlyg, förutom några förband störrr molorlorpcdhalar. Fler ta
let. av de mindre ubåtarna , dc s. k. M-båtarna (c:a 250 ton) jäm
te depåfartyg torde baseras på Hangö. Minkryssaren Marti liir 
i allmänhet vara baserad antingen på Libau eller Tallinn. Dt'S '> 
uppgift anses vara dels offensivmineringar vid fiendens kuster 
eller å hans anmarschvägar och dels defensivminering i Finska 
vikens mynning. 

Äldre jagare, kanonbåtar, speciella minfartyg smnt n ågr:t 
bevärade handelsfartyg utlägga sannolikt vid behov minspärr;l i' 
i skilda områden av Finska viken och vid dess n1.ynnlng. F ör 
offensivmineringar användes dcssnlom ubåtar jämte jagare. 
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övriga r us lade far tyg b aseras förmo dligen på Kronstad l, 
Oranienbaum och Lu gaviken för att såsom strategisk resetT 
vara beredda att vid beh ov ingripa (beredsk aps- och övnings. 
fartyg)· 

Finland disponerade vid krigsutbrottet 1939 dc två pau 
sarskeppen l lmarinen och Väin ämöinen, 5 tUbåtar, 4 kanonbå
tar (jäm te en i Ladoga), ett m infartyg, två minsvepare jämte 
7 motortorpedbåtar, föru tom en del isbrytare, u trustade såsom 
hjälpfartyg jämte ett par beYärade trålare. 

De finska pansarskeppen voro under hela kriget baserade 
på Abalanels skärgård. E ndast undanlagsvis voro dc till sjöss 
i Alanels hav. 

De tre större ubåtarna lku-Turso, Vcsihiisi och Vetehincn 
(500 ton , 15 km, I- 7,6, I- 20 mm, 4.·-53 cm-tuber, 20 m illor , 
sjösa tta 30- 31) voroäven baserade på Abobnds skärgftrd samt 
användes mest för observationstjänst 

De två mindre ubåtarna, Vesikko och Saukko (Vesikko 
250 ton , 13 lm ., 3- 53 cm-tuber, 1--20 mm automatkanon, sjö
satt 32 ; Saukko 99 lon, 9 lm., 2- 45 cm-tuber, 1- 20 mm auto
matkanon, 9 minor) voro baserade i Finska viken. 

De fyra ],·an onbdtarna användes huvudsakligen såsom 
eskortfartyg i Finska viken samt framför allt i Ålandshav och 
Bottniska viken. Den tidiga isläggningen satte emellertid dc 
mindre kanonbåtarna ur verksamhet, enär deras skrovkon
struktion och propellrar ej lämpade sig för gång i is. - Dc 
två bevärade trålm·na fingo god användning sasom eskort
fartyg. 

I Lacloga lär den isförslärkta kanonbåten A.allokas gjorl 
god tjänst. 

De sju motortorpeclbåtorna, som voro förlagda ti ll de olika 
sjöförsvar avsnitten, erhöllo icke något tillfälle att angripa fien
d:n. Även vid obetydlig isläggning äro såsom bekant dessa 
hatar oanclvändbara. - Minsveparna voro under större delen 
av kriget i livlig verksamhet. 
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Isbrytarna, som samtliga voro bestyckade, avsågos all a n
vändas d els . om eskortfartyg och dels helt för isbrytning. E n 
av dem, Sampo, strandade i jan. utanför Björneborg och tvi:t 
andra maste under lång lid förläggas under reparation. De 
återstående fyra isbrytarna voro strängt sysselsatta med j -,. 

brytning till hamnarna vid Bottenhavet. 
P~t grund av operationsomrftdets beskaffenhet funno m in

spärrar av skilda slag riklig användning under delta krig , S}k

ciellt å finsk sida. 
Finnarna förklarade sålunda vid krigets hörjan l illLrädd 

till de flesta städer och stön:c kustorter å Finlands sydku -;1 
samt inom södra delen av Ålandsområdet spärrat av minor 
innanför finskt tenitorium. Förefintliga · egelrännor mwis·l
<1es av 1ninlotsar å vissa angivna platser. Likaledes utlades <'n 
m.inering ost om skäret Märket i södra Kvarken. 

Samtliga ovannämnda mineringar, vilka hade r('nt dcfen
~; iv karaktär, notificerades i vederbörlig ordning. 

Den 8 december förklarade Savjetunionen - på beg~ixa n 
av finska folkregeringen Kuusinen! - Finlands kuster fr å n 
Torne älv till en punkt mellan Hangö och Helsingfors i blockad. 
Blockadzonen sträckte sig 20 distansminuter till sjöss. Enlig t 
blockadförklaringens ordalydelse gjordes likväl undantag för 
Ålandsområdet »i den mån detta icke direkt eUer indirekt an
vändes för syft-en, som stå i santband med militära operatio
ner mot finska demokrali,ska republiken och dess regering.'' 

Blockaden skärptes sedermera till att även onl'fatta Ålands

området. 
Enär krig dc facto icke rådde mellan Finland och Sovjl'l , 

måste blockaden ifråga betraktas sitsom en »fredsblock:ul». 
vars juridiska be1·ättigande är i hög grad om.tvistad. Av läll 
insedda skäl torde effektiviteten. av densamma jämväl h örn 

betraktas såsom minimal. 
Defensivmineringar kommo självfallet till användning 

även på rysk sida. Kronstadtviken, inloppen till Tallinn o h 
Paldiski voro sålunda minerade och delvis försedda med n ii.t-
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spärrar. Huruvida någon större utsjöminering av ryssarna uJ
lades väst om linjen Porkkala-Nargön iir icke bekant, men an
ses ej troligt. Det har i övrigt va1it en källa till förvåning , att 
ryssarna undee kriget icke i störT:e utsträckning begagnade sig 
av sitt enligt alla fö•regående vittnesbörd mycket dugliga min 
vapen. Rörande ryska offensivmineringar i finska kustens 
närhet har nwn sig bekant, att ctl: 40-tal minor fälldes fr;'\.n 
flygplan utanför Åbo, Raumo och Mäntyluoto. Ovriga ryska 
minor åstadkomma veterligen icke n ågon skada. 

Dc sjökrigs händelser, som förekonnni t under delta krig. 
utgjordes dels av artilleTidueller m ellan kustfo·rt och örlogsfar 
tyg, dels övers.keppningsförctag till Hogbnd m. fl. s. k. utöar 
i Finska viken, dels artilleribeskjutning mot hanJelsfartyg av 
i blockaden deltagande ubåtar samt ·dels slutligen flygbomb 
anfall mot de större finska örlogsfartygen. 

En kor tf a Ilad redogörelse för dessa sjökriget berörande 
händ elser tord e vara av intresse: 

Redan å krigets andra dag, den 1 deccmhcr, fick fort el [t 
Russw·ö utanför Hang ö tillfälle at l beskjuta och skada el t par 
av de moderna r yska fartygen. Den tunga kryssaren Kiroff jäm 
te två s. k. G-jagare siktades denna dag han fortet ifråga, som 
mot fartygen öppnade eld, vilken omedc1barl besvaraclt•s a v 
dessa . Från fortet trodde man sig iakttaga atminstonc en 
träff å den ena jagar:cn. Fartygen girade under eldstriden 
bort från fortel: och efter omkr. 15 min. upphörde striden. Far
tygens eld ås tadkom icke s törre skador ~t fortet. 

Man erfor senare, att Kiroff vid del la tillfälle tord e erhålli t 
en träff i förskeppet ovan vattenlinjen, varvid några man dö
dades och sårades. - Fartygen: avgingo till Tallin.n samt där 
efter till Libau , varest 1\:iroff reparerades uneler vinterns lopp . 

Den inledande kr1gshandlingen på den »marina fronten ,, 
var sålunda för röda flottans del icke lyckosam. 

Av övriga av ryssarna verkställda· beskjutningar· av kust
fort tilldrager sig tv{t G-jagares s trid med batterier å linska Utö 
ett visst intresse . 
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På f. m. den 14 dec . upptäckles från Utö två jagare av 
typ G å västlig kurs. Sikten var nedsatt på grund av snöyra. 
Fortet öppnade eld, som omedelbart besvarades av fartygen . 
vilka girade sydvart under dimbildning. Den ena jagan •u 
träffa·des härvid troligen, ty svarta rökmoln syntes uppstiga 
från densamma, varjämte stark detonation hördes. N~ir rök
molnen skingrats kunde man blott iakttaga en jagare. - En 
G-jagare torde sålunda blivH sänkt vid tillfället ifråga. 

Den 6 dec. 1939 började beskjutningen a v Scwrenpääfortcl 
a södra Björkö. Det var huvudsakligen de två ·slagsk eppen . 
som_ dcltogo i dessa strider, men även torpedkryssare och and 
r a lätta fartyg besköto fortet vid enstak a tillfällen. 

Trots ofta förekommande långvarig och ihållande artilll· 
rield åttaelkommo sJ.agskeppens 30,5 cm k . icke skador av 
allvarligare art å fortet. Dc skjutande fartygen lära hav;1 
träffats vid skilda tillfällen men icke f6rsatts ur stridlbart skick . 
Under dc sista 11 dagarna av å1· 1939 ägde dessutom dagligen 
täta flyganfall rum mot Saarenpää, varvid skador av okänd 

omfattning uppstodo. 
Vid det nya årets ingång blevo ish)rhållandena i den inre 

delen av Finska viken sådana, att fartyg ej mer kunde närma 
sig dc finska forten till läntpliga skjutavstånd, .varför fortsä lt
ningen av krigshändelserna kring Björköforten tillhör lan!

krigshistoricn. 
Bland de av ryssarna verkställda l.:ombinerade företag en 

märkes f. ö. ockupationen av Hogland jämte övriga öar i 

Finska viken. 
Under första hälften av december avgick ett större tran s

portfartyg med jagare såsom närbevakning från Kronstadt t1ll 
Hogland, varest landstigning utfördes på två skilda punkter. 
Finnarna hade förut h elt ·evakuerat Hogland jämte övriga ut
öar, varför lanelshgningen icke möttes av något som helst 

motstånd. 
De ryska ubåtornos verksamhet uneler kriget är intimt för

bunden m:ed handelskriget, varför rysk ubåtsaktivitet och h on
delskrig behandlas i ett sammanhang 
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De till Tallinn, Palcliski och Libau förlagda ryska ubåtar
ua hade från krigets begynnelse till uppgift att upprätthålla 
)Jlockaden av finska kusten från Helsingfo·rs till Ramno . Trots 
det att södra Kvarken var minerad passerade ubåtarna vid åt
sJdlliga tillfällen denna spärr. 

Såsom man påminner sig från tidningspressen uneler kri
<>e ts dagar inträffade vid åtskilliga tillfällen att ryska ubåtar 
"' 
111ed artilleri besköto handelsfartyg. Några av dessa »inciden-
ten> skall här omnänmas. 

En rysk ubåt besköt s~tluncl::t en tysk ångare med artilleri 
-elen 5 d ec. utanför finska Utö. Intet känt resultat av beskjut-
11ingen och fartyget torde hava inpasserat i finska skärgården. 

Den 12 dec. sänktes tyska ångaren Bolheim i Bottenhavet 
utanför Mäntyluoto efter artilleribeskjutning från rysk ubåt. 
Tre m an av besättningen lära hava dödats. Fartyget var på 
väg till Hamburg med propslast 

I Alanels hav blev tyska ångaren Pinnau den 18 dec. be
skjuten med ar tilleri från rysk ubåt. Intet resultat av be
skju tningen, som_ lär hava pågått ungefär en halvtimma. 

Den 20 dec. blev tyska ångaren Reinbeck sänkt av mina 
i Finska viken, obekant om rysk eller finsk . 

Två tyska ångare blevo elen 29 dec. beskjutna av rysk 
:ubåt utanför Vasa; resultat okänt. 

Den 5 januari 1940 hesköl en rysk ubåt med artilleri utan 
11ågon varning Sveaångaren Fenris vid Sydostbrotten i N. Kvar
ken. Minst ett 20-tal skott avlossades mot ångaren, som där
igenom sattes i brand; ett flertal nedslag inträffade härvid dels 
invid den livbåt, vari b esättningen entbarkerat, dels vid Syd
Qstbrottens fyrskepp. Svenska regm·ingen gjorde i Moskva 
hemställan om undersökning av händelsen. Fenris befann sig 
vid beskjutningen strax utanför svenskt territorialvatten. 

Slutligcn sjönk Sveaång::tr·en Virgo den 5- 6 febr. 1940 ·:j långt från Mariehamn etfter att hava varit utsatt för ryskt 
flygbombanfalL 

. Det torde ethjuda visst intresse, att något följa de flygail-
Jnll, som vid upprepade tillfällen företogos emot de finska pan-
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arskeppen i _\bolands skärgård. Följande i1r härulin na1l 

bekanl. 

Efter en del inledande spaningsflygningar och min lll'•: 

bombanfall företogs mot skeppen den 25 dec. PIL större bomh

anfall , vari cH stort antal plan dcltogo. Flertalet bomber fölln 

långt från fartygen, och å lskilliga plan blcvo vid detta lillfäliL· 

nedskjutna uv pansarskeppens luftvärn. 

Såväl dc nu nämnda som följande bombningar ulfönh· , 

så golt som undantagslöst från stor höjd. Skadorna ,·oro vid 

varje anfall obetydliga. Väjnämöjnen föl'blev oskadad umh 'l' 

hela kriget, under deL alt Jlmarinen blev n ågo l ,, skami'ihul 

av skärvor från i närheten exploderande bomber. En molorha l 

blev dessutom fö-rstörd, eljest inträffade inga materialska dur 

av vikt. 

Efter den 10 januari blev isläggningen i Finska viken och 

Bottenhavet så svår, att all ubfttsverksamhet inom dessa om

råden måste upphöra. Spaningsverksamheten till sjöss O(' h 

kontroll av finsk handelsavspärrning i Östersjön och Finska 

viken upprälthö,Jls efter denna lidpunk t a v lätta övervalten ' 

fartyg jämte flyg. 

Förloppet av sjökrigshändelserna under detta krig to rde 

beräl tiga till en del kommenlarer och bedömanden. 

Dc ryska slagskeppens anfall mol Saarcnpää utövade i nk ! 

större inflytande på krigshändelserna. 

Att utan tvingande skäl begagna s ig av så go ll som osk yd· 

dade kryssare jämte jagare för beskjutning på relativt k or t 

håll av väl skyeldade kustbatterier måste betraktas såsom l' !l 

missgrepp. 

De ryska ubåtarna torde hava grupperats för etableranek 

av en observation:sblockacl av fiJ11ska kusten. All sjöfart på Fin

land till hamnar å landets sydkust upphörde praktiskt t agrl 

helt och hållet från krigets första dag. De finska örlogsfar

tygen - utom ubåtama - voro såsom nämnts ej till sjiiS' · 
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utanför denna del av Jinska kusten . Här förl<tgda ryska ub<l 

tar fingo därför ringa tillfälle att ingripa. 

Så länge ·isen tillät fortgick däremot tämligen olwhinclr~1t 

sjöfarten på Finland till svenska hamnar, dels över Ålands ha,· 

och dels över BottenhaveL Över detta hav förflyll<1de s ig han

delsfartygen från swnsk till finsk kust och Yi ce n •rsa i all

mänhet utan eskort. 

De skilda ryska ubåtarna i Bottenhavet torde uppehallit 

sig i detta va Uenområdc el t flertal dagar i följd , ofta u ndL'l' 

svåra väderliksförhållanden och issvarigheter samt ulan fyr

belysning eller· i land verksamma radiostationer för oriente 

ring genom radiopejling, vilket i nautiskt och sjömansmässigl 

hänseende tyde r på viss förmåga. 

Rysk marin aktivilet torde e j hava utövaL något avgörande 

inflytande på krigets förlopp. Det finska s jöförsvare ls upp 

gifter att förhindra överskeppni11gsföretag S<lml säkl'rställa 

handelsförbindelserna 1ncd SvPrigc had e i storL sclt Lillfreds

ställandc blivit lös ta. Finska flottan et'höll visserligen aldrig 

tillfälle att aktivt ingripa i krigshiindclserna, men genom sin 

blotta förefintlighet förhindr~~d e den måhända clt mer offen

sivt uppträdand e från röda öslersjöflolhms sida. 

Efter alt i kriget hava ~ldagalagt utomordentlig lappcrh('l 

och motståndskraft tvingades s ~tsom bekant Finland alt i Mosk

va den 13 mars 1040 underteckna fredsvillkor , vilka hl. ~1. 

inneburo, aH Yiborgsområclct nulste av irädas och Hangii u!

arrendcrnclcs på längre tid. 

Utan dröjsmål började ryssarna alt om edelbart efter frcd~ 

slutct ''etablera sig ,, inom till detsamma avtr~itt te·rril ori um. 

Björkösund och Koivisto jämte Viborg avsågs utbyggas till en 

sekundär bas för lättare fartyg uneler det att omfattande åt

~ärder vicltogos för utbyggande av Hangö till en väl befäst 

Orlogsbas m ed avsevärd truppförläggning. Härigenom erh ålla 

ryssarna ett permanent och väl skyeldat brohuvud beli-iget del 
F' L 

lllska vikens mynning. 
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Det gällde nu för röda flottan att säkerställa del LIL \' i d. 

gaclc basområdet samt medelst omfattande operativa ÖYningar 

utpröva lä.mpligt syslem för sjökrigföring med hänsyn til l dc 

ändrade förhåll andena. 

Otvivelaktigt bedriver även den ryska marinledningen clt 

energiskt arbete för den röda östersjöflottans återupprättan de 

och skolning . 

Ett begrepp om hur detta arbete h edrives giver i viss m a n 

en tidningsuppgift röra nde d en kritil.: , som f'olkk ommissorien, 

amiral Kusn ets6 ff , under sistliden sommar höll i Tallinn efter 

avslutande av en krigsövning med östersjöflottan . Närvanm

de h ärvid voro förutom östersjöflottans förbands- och fartygs

chefer även chefen för marinstaben, am iral Galler (en av d,, 

få f. d. tsaroffi ccrare, som fortfarande är i tjänst) samt ch eff• n 

för östersjöflottan , mniral Tributs. Samtliga vid kritiken när

varande hade sannolikt ombord å far tyg följt övningen ifråga. 

Enligt >> Pravda , av den 8 sept. var h u vudinneh:'\.ll c t a Y 

denna kritik följande. 

Man får aldrig undersk a lla spaningen . Varje befä lh ava re 

m ås te nödvändigtvis ägna uppmärksamhet häråt ; i synnerlw t 

måste förbandscheferna väl organisera spaningsverksamhetcn. 

På grund av de försvarande styrkornas bris tfälliga spa

ning lyckades fienden under krigsövningen vid et t tillfälle 

osedd nnlkas och kund e därigenom tillskansa sig vissa förde· 

!ar. Spaningen m ås te bedrivas kontinuerligt. Den m åslc 

dessutom omspänna h ela operationsområdet och i förväg k h.tr

lägga fiendens avsikter. 

Utkikstjänsten bör s tädse h ålla såväl havsytan som luft 

havet under observation. Luftutkik m ås te bedrivas i alla sek

torer, icke endast i kursriktningen. Därigenom att utkik en

dast verkställdes i kursriktningen , straffades även en del far

tyg; fienden· dök t. ex. två gånger fram ur molnen oupptäckt 

a v vår s tyrka och gjorde överraskande bombanfall. 
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:Man får icke natte tid fara fram m ed stora far tyg >> hur som 

helst >> . Detta står k lart för den enklaste matros och d c sist[\ 

l .. 1·..,.ens erfarenheter b es tyrka y tterligare, att stora fartyg 
,l o 

llattetid äro goda mål för anfall av fiendens lätta styrkor. Där-

för måste hel a uppträdandet vara väl planerat och så genom

tänkt, a tt fi enden vilseledes samt hans nattliga torpedanfall 

end ast bl i slag i tomma luften . 

På mor gon en m ås te man å andra sidan Yara. b eredd att 

möta fienden p å sådan plats och under sådan:1 förhållanden , 

50111 h an själv minst av allt förväntar. 

Vid fartygens framförande Ht r 1nan: ick e underskatta sikt

förhållanden och vissa övriga väderleksfaktorer. Försvararna 

räknade icke med gryningens dis och dåliga sikt och gåvd 

dänn ed fien den möjlighet att uppdyk a plötsligt och på fö r ho 

uom lämpliga avstånd. 

Slagsk epp, som framg[t till sjöss ulan tillräcklig b evak 

ning, löpa risk att bliva anfallna av fiendens lätta styrkor och 

ubåtar. Därför måste man speciellt vid slagsk eppens ut- och 

inlöpan de fr å n och till baserna sorgfälligt organisera desam 

mas säkerställande mol anfall fr å n ubå tar och fl ygplan samt 

gentem ot m inor. 

Ubåtarnas läge h ad e oftast valls riktigt, men allt för sm å 

områden h ade tilldelats dc enskilda ubå tarna , varigenom far 

tygschefernas initiativmöjligh eter inskränktes. Detta resulte

rade i alt ub å tarna spelade en alltför passiv roll. Ub å tarna 

befunno sig i de tilldebde rutorna såsom i hmar. På detta 

sätt u tnyttjar m an ick e ubå tarnas rörlighet. Fördelen av en 

rörlig gr uppering av ubåtar de1uoustrerades av vissa ubå ts

förband u n der d enn a övning. Sålunda lyckades en av ubå

tarna osedd intränga i fiendens bas, anfalla ett fartyg som 

låg på redden samt försvinna utan att bliva upptäckt. 

E tt m ycke t :stor t ansvar för ett effektivt u tnyttjande av 

llhåtarna falle r på förbandschefen , so1n haL' tillgång till full

ständigare uppgifter om fienden än den .enskilda ubåtschefen . 

!)en förre bör leda sina ubåtar mot fi endens fartyg. 
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:"Jallctid föreligga ofta en mängd okända faktorer. F ip 11 _ 

den kommer då att eftersträva atl oupptäckt dyka upp ; sjähn 
striden konuner a tt avgöras snabbt med stora målvinkelän<]_ 
ringar. Därför konnnor nattstriden att avgöras av den ~o 111 
först skjuler och - träffar. 

~attstridcrn a tarva oinsorgsfull utbildning av bcsäll.n ing. 
armt från förbandsch efen till matrosen. Alla måste vara hl·
redda at l handla snabbt och s~t att säga automatiskt Fart ~·

gens förskärmning måst e vara perl'ekL Detta måste man iiv: 1 

ständig t och systemati.~kL H.ednn förra kriget gav ett fler tal 
exempel pa fartygsförluster beroende på hrott mot dc clcnw n. 
tära beslänunclserna för nallslricl . H.esultatet härav blev ort.l. 

att. man kom fö r sent med förs ta salvan. 
Nattstriden såsom vat'ande den mest komplicerade I<.H Y<l;· 

den mest fulländade beredskap för dc enskilda fartygen. 
At farlygens stridsberedskap i övrigt nul.sk· fartygscheferna 

ägna ständig uppmärksamhet. Om ddföt'bercdelse n är da lig 
kommer· en väl genomförd manöver al t visa sig verk ni ngs l ii ~. 

Fartyget kan härvid Yid försia fientliga kontakt t. o. m . lvi ng:1' 
a ll utgå ur striden. 

Vid uLbilclning fartygsvis m åste man eftersträ va alt åskad
liggöra verkliga föd1ållamlen. Fartygel kom~ner :~.tt nw niiY
rera och besättningen måste vara beredd att arbeta under sl iin
dig risk Jör h<.:vcrie r. Ombord komma under strid fak ti skt 
flera anordningar att upphöra all fungera; dessa måste mn n 
lUleler s irid en reparera eller också ersälta med reservanonl
ningar. Därför måste utbildningen anordnas s~\. , att under tiY
ningarna den ena eller den andra detaljen fingeras s[ts-om V<l
randc ur funk ti on. Besältningen måste lära sig a lt hand l:l 
såsom under verklig strid. 

En såda n utbildning fartygsvis kräver av besättninge n 
goda specialkunskaper, omsorgsfull organisation och perfeJd 
samarbete, med andra ord omsorgsfull utbildning saml dess
utom god disciplin. 

Sjöstriden kräver nämligen järnhård disciplin. Varje d('
lalj i den komplicerade n1.ekanism, som k allas flotta, m [t :i ll' 
fungera ulan anmärkning. 
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Där föreskrifler och noggrann utbildning <>aknas. där r å 
der osäkerhet hos ch efer såväl som menige, diir uppstar o01·d-

1
·11a vars resultat kan bliva ej enda~ ! förlust HY ett enskilt 

Il 0 ' 

fartyg utan även nederlag i striden. 
Smn grund för all stridsberedskap mastc läggas fostran

det av väl disciplinerade och högt kvalificerade chefer och röd
flo-tti ster. Hela hesältningen måste genomsyras av enhetliga 
tank ar och samma vilja; denna enhetlighet i lankar och vilja 
aterfinna vi i gällande reglementen och föreskrifter , vilka vi 
måste väl känna till. Order · och föreskrifters åtlydande måst<:> 

bliva v:1r andra natur. 
Den nu a\·slutade operatiYa övningen har visat, att en del 

förbands- och fartygschefer icke tillmätt kännedom om opera
tion somradet tillräcklig betydelse. Följderna härav kan kom
ma att stå dem dyrt. Det gälle'l.· alt så framföra sitt fartyg , 
att man ej under en längre tid framgår under verksam fient
lig eld men samtidigt med säkerhet undviker att gå på grund. 

Opera tionsområdet måste studeras sorgfälligt och oav

brutet. 
Della m·bele skall genomföras med sådant mål för ögonen, 

:1tt inga si tuationer bliva fartygschefen främmande i vad av
ser operationsområdets nautiska, meteorologiska och strate
giska enskildheter. Denna fråga får man icke behandla lätt
vindigt. D.en måste systematiskt studeras genom seglingslbe
skrivningar, lotsar, sjökort - och praktik. Dessutom tarvas 
övning och åter övning till sjöss under olika förhållanden. 

Gryningsstriderna fördes av försvararna ihärdigt men 
icke målmedvetet. Det var strid liksom för stridens egen 
skull men icke för fyllandet av förelagda uppgifter. stri
den m åste snabbt bringas till framgångsrikt avgörande med 
utn yttjande av alla säjkrigets medel. Striden måste all
tid genomföras med ett bestämt mål för ögonen för att till
fredsställande kunna lö,sa den förelagda uppgiften. 

Därför får man icke i striden inskränka sig till kraftmät
~~~ng mellan enskilda fartyg, utan med nödvändighet utnyttja 
forbandens förmåga till samuerl;cm. Förhandschefen måste 
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så ordna samverkan m ella n sina sty rkor och dessas stridsn1('

del , a tt vid det slutliga avgörandet en bestämd överlägsenhe t 

föreligger, varefter den fö relagda uppgiften löses genom kraft. 

fullt handlande. 
Övningarna hava just pävisal bris terna i sam.Yerkan mc\. 

lan förbanden. 
l del mest avgöeandc ögonblicke t, då dc slora fartygen 

voro invecklade i strid och när d c behövde understöd av flyg 

och lätta s trid skraflm·, kommo flygförbanden för sent. Dl't ta 

hade till föl jd , att det koncentt·eracle och avgörande sla get 

misslyckades på grund av bristande samverkan. 
E t t kraftigt koncentrerat anfall kan utföras endast rh 

allt synkroniserats, då olla oberäkneli ga faktoror l. o. m. v ~i. 

derlekssituationen inom olika delar av operationsområdet ta 

gits med i beräkningen . 
Man mås te ihågkomma, att dc för det koncentrerade an

fallet nödvåndiga förbanden oftast borfinna sig på olika :tY· 

stånd från varandra och hava skiljak tiga farter. LeclalTll. 

som sk all orga nisera det koncentrerade anfallet, måste därfö1· 

sorgfälligt beräkna och planera delsamma med hänsyn till 

alla på detsamma inverkande faktorer. 
Förband, som redan dirigerats för det koncentrerade an· 

fallet äro svåra att stoppa ; om härvid en del f~ktorcr felber ii.k

nats, träffar slaget i tomma luften. 
Av ledaren fordras sålunda förmåga att välja rätt tid · 

punkt, då förbanden skola utkallas, så att dc icke komma för 

sent men ej heller för tidigt. Detta i sin tur ställer stora krav pa 

stridsledningen d. Y. s. staberna. Allt skall vara planerat och 

genomtänkt i fredstid. Sålunda spelar stabernas förberedan

de arbete ·och samspelthet en oerhörd roll. Under strid är 

det för sent a tt planera, då måste befälhavaren verkligen vara 

beredd alt loda förhandens verksamhet samt därjämte snabb t 

reagera för inträffade förändringar i den beräknade situatio· 

n en. S tabcrna måste ihågkomma, att deras verksamhet ald

rig får begränsas till endas t ett visst slag av operation och ef
ter viss schablon. 
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Operationerna böra dessutom föru tsättas bliva långvariga 

liksom kriget i s in helhet. 
Allt detta måste staberna förutse vid planläggning av tänk

bara operationer. Dc måste dessutom räkna med att förban

den måste överses, repareras, komplettera förråd , vila o. s. Y. 

För officerskåren klarlade fo·lkkommissari.cn vidare e tt 

fl ertal aktuella frågor rörande den enhetliga ledningen (s . k. 

enhctsbcfäl) samt angående det fo rtsatta stärkandel av farty

"ens strid sberedska p . >> Först och främ.sb, sade han, »uppehåller 
" jag mig Y id SSSR :s högsta råds prcsidium.s ukas om enhets-

ledningens stärkande. De anledningar , som föTanlett dessa 

åtgärder, äro klarlagda i ukasen och äro väl kända ». 
I själva verket hava vi utomordentliga kadrar av fartygs

och förbnndschefer. Våra officerare - uppfostrade i Lenins 

och Stalins anda - hava föTträffliga ·egenskaper och äro verk

liga bolsjeviker. Dc äro tappra och initiativrika och till det 

yttersta hängivna vår s.tora sak, beredda att offra allt för fä

derneslandet. Under sista tiden har nämligen örlogsflottans 

officerare avsev~irt utYecklats samt förkovrat sin operativt tak

tiska färdighet genom inLensifierat fötrbercclelsearbete 'inom 

flottan. All sin erfarenhet hava dc jämväl ägnat ~tt att upp · 

fost ra krigsmän samt åt att utbilda härdade n1.atroser, som 

kunna sin sak och därför äga förmåga att b ehärska varje si
tuation . Enär våra officerare äro politiskt uppfostrade och 

livligt intresserade av Sovj~lunioncns politiska liv, ha de nu

mera även ägnat nllt störr~: uppmärksamhet ål sina unelerly

dandes k omminisliska fostran. 
Se där orsaken, varför fartygschefen numera besitter en

väldig makt. Enelast honom anförtros hell ledningen av far

tyget. Han avgör från och med nu alla frågor om fartygets 

·handhavande i strid samt rörande politik. Fartygschefen är 

alltså fartygets envåldshärskare. 

Vidare påpekade folkkommissarien, att redan de första 

~agarna för förbands- och fartygschefernas enhetsledning tyd
hgt visat framåtskridande och förbättring av de olika föd)an

dens stridsberedskap och politiska förberedelse. Dessa chc-
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fer, som redan' förstått sin roll och veta att rätt utnyttja sina 
rättigheter, inrikta sin militära verksamhet samt det poli tiska 
arbetet på a tt underlätta lösandet av de uppgifter, som före
lag ts furtygen och förb unden. Hela sys temet för det par tipo. 
litisk:t arlwtet m{tsle dessutom tjäna stärkandel av <len mil i
tära di sciplinen , måste säkerställa fo rtsatta framsteg i strids
utbildning samt måste dessutom uppfostra krigsmän, som h ylla 
Lenins och Stalins lärm·. 

Det politi ska arbetets roll och betydelse har icke minska ls 
utan tvärtom avsevärt ök ats . Detta ökar också de politiska 
ledarnas ansvar. Den politiska ledaren (politruk) måste fram
träda som en framåtsträvando bolsjevistisk propagandist, agi
tator och organisatör inför besättningen m en samtidigt såsom 
den främste förkämpen för god militär disciplin samt min u
tiös ordning mnbord. Denne politiske ledare måste jäm' äl 
nedlägga hela sin förmåga och all sin energi på a tt samman
sve tsa besättningen omkring fartygschefen. Han m åste själv 
utgöra ett gott exempel på disciplin och uthållighet, han m.åste 
vara föregångsman i plikttrogen tjänst för fosterlandet. Dess
utom måste han förbehållslöst fylla dc uppgifter, som chefen 
förelägger honom. 

Intimaste umgänge med folket, god kännedom om deras 
angelägenheter och ett noggrant följande av besättningens dag
liga uppfostringsarbete, se där bolsjevikidealet för arbetaren 
på det politiska området. 

Varje parliorganisation, varje komsomolor ganisalion skall 
vara beredd a tt icke m ed ord utan m ed hanciJing fullgöra siua 
uppgifter i k r ig. Såväl i den militära utbildningen som ifråga 
om disciplin - överallt måste härvid kommunisten och k om
sonl:olen vara främst. Såväl i strid som i fredlig övningar m åste 
parti - och komsomolorganisationerna även vara helt inriktade 
på att bistå fartygschefen. 

En framträdande del av s itt anförande ägnade folkkom
missa rien underhefälskåren . Underbefälet på fartygen inoiU 
de skilda t jänstegrenarna utgör en viktig länk, utan vilken 
folkets utbildning icke är möjlig. 
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Varje me dlem av underbefälskåren är rödflott isternn s di
rekta ledare och militära uppfostrare. Då han dagligen be
finner sig b land folket, kan han öva in flytande p å de under
lydand es upp lr i:Ldadc. Den en e kan han råda, den andre kan 
}lan h jä lpa och elen tredje kan h an rätta. Underbefälet har 
möjlighet att oavbrutet observera rödf'loUistemas åtlydnad av 
()rder , deras iakttagande av ordningen ombord o. s. v. Genon< 
detta dagliga umgänge med folket kommer han att n ära känna 
v aT je rödflott is t, hans levnadsomständigheter, intressen, vanor, 
färdigheter och strävanden. Detta giver underbefälet goda 
möjligh eter all dir:ekt uppfostra varje matros. Underbefä
let kan dock icke utan stö·d och .s tändig hjälp från officerarna 
f ramgångsr ikt lösa dc viktiga uppfostringsfrågoma. 

E n .stor del av .sitt tal ägnade folkkommissarien', kamrat 
l\usn ets6ff jämYäl åt frågorna om de enskilda fartygens strids
her edskap och officerskåt'ens förkovran i taktik. 

Under övningarn ns gång hava några officerare visat 
kunnigh et och förmåga att snabbt orientera sig i komplicera
de situationer , fatta sådana beslut, som motsvara läget samt 
:även hand lingskraftigt genmnfö.r a dem i praktiken . Men i 
vissa situationer hava offioer an1as al'bde uppvisat schablon
mässighet vid behandling av ta ktiska uppgifter. 

Man bör härvid bemärka, att överraskning enerverar mot
ståndaren . Därför m åste man sträva efter att omärkligt när
ma sig fiendL"'l för att över hans huvud utlösa sina vapens 
hela kmft. Sc där m <"tlet för varje officer. För att uppnå 
detta måste man kunna utnyttja e j endast de tekniska medlen 
utan även operationsområde ts a lla naturliga förutsättningar . 
Mörkret kan t. ex. bliva en god bundsförvant till den officer, 
s·om rätt kan' utnyttja alla h ärvid inverkande faktorer. 

Övningen har visat, sade till slut folkkommissarien , kam
rat Kusnets6ff, att varje fartyg i den röda baltiska flottan är 
Väl ägnat a l t lösa förelagda stridsuppgiftcr. Ännu återstår 
dock mycket att in lära. I synnerhet måste planerna p å sam 
v: rkan mellan fartyg och förband under svåra förh ållanden 
saväl dag som natt sorgfälligt ularbetas och bringas till full-

Tidslcri [t i S,iöväsendet. 13 
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kom.ning. Fartygens· samövande, fartygsche:femas enhetl iga 
tänkesätt och besättningens intensiva träning komma all b ava 
avaörandc betydelse vid fyllandet av förelagda uppgifler. V:t r 
oe~ en måste även känna sitt s tora ansvar inför Sovjl' t · 
folk och måste alltjämt efters träva att förkovra sig själv sam t 
uthi·lda sina underlydande. 

»Framför oss finna vi ännu cH flertal olösta uppgi f ll' r. 
Efter den nu aenomförda 3-dagars övningen stå dock fh' ra o . l av dessa uppgifter för oss i klarare ljus. Vi hava delv1s W ill -
mit underfund med upphovet och anl edningen till en del b ris
ter. Det är uppenbart, att ett snabbt undanröjande av clc,sa 
bri ster kommer att möjliggöra en hastigare och m er fr nm
«åncrsrik utveckling i riktning mot fu11komning. o o .. ff' l Jag är säker pä att hela röda Ostersjö.flotlans o teers '' Il' 
rätt förstår de stora uppgifter , som förelagts densamma, och 
att den hädanefte1· kommer att spänna alla sina kraf ter för 
att, då det verkligen g~iller, lösa dessa uppgifter snabbt oc h 
frmn.gå ngsTikt, så som det anstå r bolsjeviker. ,, 

Amiral Kusnets6ffs anförande - ehuru kanske väl supn· 
lativt tillrättalagt för rysk tidningspl'CSS - giver en god h ild 
av det maritin1a uppbyggnadsarbetet , som pågår i österled. De 
strategiska fö-rhållandena i Östersjöbäckenet h åva givetvis n u· 
m~era erhållit en starkt maritim pr.ägel. 

Utbvaaandc av den sovjetryska flottan i Östersjön har un· 
JOO . f'- j der senare tid fortskridit i snabb takt. Under perioden · or c en 

s. k. första femårsplanen , 1928- 32, saUes förut befintliga 
skeppsvarv i stånd samt utfördes modernisering av e~ c~_cl. äld
re fartyg. Under tiden för andra femårsplanen paborp des 
i stor skala huvudsakligen byggandet av ubätar. Angående 
nyby"anadsplan för tredje femårsplanens period ( 1938--19-12) 

00 . . . . ] ) l rådde på sin tid inom marmlednmgen delade mcnmgat. el 
s. k. äldre skolan (amiral Orloff m . fl.) ansåg, att röda flottans 
uppgift huvudsakligen vore av defensiv natur: var~ör e~ d~:~~
ubåta1· och lättare övervattensfartyg borde bhva foremal to 
nybyggnad. Denna å:sikt gillades emell~·rtid ej av den polt· 
tiska ledningen . Dc förespråkare för densamma, som b efnn-

187 --

nos obek väma, blcvo t. o. m. >> likviderade >> . I stäHet fastställ
des fö r denna period en alla fartygstyper omfattande flott
plan, vars f~rv~rkligan~~: ~nan .f. n .. d_elvis i officiella publika
tion er har t11lfalle alt folJa. Do h1ttills under kort tid verk
ställda nybyggnaderna av örlogsfartyg samt pl:lner å ailtjämt 
for tgående dylik verksamhet antyda, att den nuvarande ryska 
marinledningen är skäligen offensivbctonad. 

Enligt officiella handböcker skulle röda Östers jöflottans 
färdigs tällda, under byggnad samt planerade fartygsb estånd 
f. n. vara fö,Jjande : 

s tagskepp .. ............. . ............. . 
Hangarfartyg .. . .................... . 
Tunga kryssare . ........ .... .. ... .. . 
Minkryssare .......... .. .. ... .. .... .. .. 
Torpedkryssare .................... . 
G-jagare .... ...... ....... . .. . ....... . . 

~~ !i~l~erei~!;:~·e ·C~~·l:~-~db·i~~~-) .. ::: 
Ubåtar, större.. . ... . ..... . ..... . 

» mindre ... ........ ...... . 

Färdig
ställda 

2 

3 
l 
4 
9 
8 
8 

36 
2~ 

Under l Planerade byggnad 

l 2 
2? 
2 2 

2 9 ? 
6 

9 ? 
20 ? 
12 ? 

Där jämte färdigställda minst 60 motortorpedbå tar, elt fler
tal minsvepare, depåfartyg, äldre kanonbåtar, skolfartyg, is
brytare m . fl. 

Det vore knappast tänkbart, a tt en flotta av denna stor
lek från början avsetts att baseras endast på Kronstadt- Le
J~ingrad. Hur skulle denna offensivt betonade flotta med dy 
hk tillbakadragen basering iumna utnyttjas ? Just vid slutet 
av år 1939 började man säkerligen starkt känna behovet av 
Vidgat armbågsrum. Med hänsyn härtill torde det europeiska 
kriget inträffat vid en för Sovjetunionen lämplig tidpunkt. 
liade icke Tyskl and blivit engagera t i krig m ed en del övriga 
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europeiska stormakter och därtill med Sovjetunionen såsom 
bundsförvant, totde detta land väl aldrig tillå tit en sådan u t
Yidgning av det ryska hassys tem et, som nu skett. 

Innebörden av den n ya fartygsbyggnads- och baspolitiken 
torde vara, a tt Sveriges försvarspolitiska läge undergå tt en av. 
sevärd förändring genom att ryska örlogs- och flygb aser på 

bred front framskjutits ti Il Balt ikum och Hang ö, tydande på 
att dc ryska maktägarna önska en maritim utveckling mot 
Östersjöns mell ersta del. Härav kan följa tysk-ryska m ol
sättningar i fr amtiden m en även ökad möjlighet för Sov.H
unionen att verkställa omfattande sj9krigsföretag i mdler, ta 

och södra Östersjön. 
Detta förändrade iägc s täller ökade krav på Sveriges sjö

fö rsvar såväl i vad angåT omfattningen av örlogsflottans j"or

l!Jgsbes l. ånd som ock dess J.:rigsberedskap . 
Den flottplan för n)nbyggnadcr av örlogsfartyg och d t•n 

baspolHik, som enl igt ovan tydligen bedrivas i österled , pekar 
s~tlunda o tvetydigt därpå, att Sovjetunionen avser att utbygg:1 
en s jömakt av b etydande m å tt inom Östersjömnrådct. Allt 
ta lar även för att den ryska marinledningen nedlägger stor 
energi på a tt uppdriva ödogsflollans effektivitet. Detta är 
självfallet en sak , som 1nåstc intressera övriga .sh·andägapc vid 

sagda innanhav. 
:Man kan inlåta sig på spekulationer om, hur <l en poli

tisk a ledningen i Sovjetunionen avser att framdeles b'cgagnn 
denna avsevärda s jömakt samt i vad mån n1.arinledning'en och 
röda östersjöflottans personal av skilda grader m ed tillgä ug· 
lig fartygsmate6el m. m. äga förmåga att. fö·rverkliga ]C'd
ningcns framtidsplaner - ett är dock mer än sannolikt , elen 

röda östersjöflottan utbygges icke uteslutande för d efcn siYU 

ändamål. 
s. L. 
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Förteckning 

å 

under liden l - 28 februari 1941 nyinkomna böcker 
m:arinstahcns bibliotek. 

=-
·Förf:ns namn Bokens titel An m. 

---·---------+----------------L----

Armeförvaltni ngcns 
sjukvårclss ty rnlse· 

Taf:fr ail 

Maurois, Andre 
Oberkonumando der 

Wehrm acltt (utg.) 

l B Lihler, Ottm a r 

Deutsche Gesel lscjhaH 
fi.ir Völlwrrecht und 
Weltpolitik (utg.) 

Ahrens, Adolf 
Fiksvarsstabens undN

r ättclseavde lning. 

Liitzow, Friedrich 

Fö~rtatt.ningar rörandl• värnplik
t iga Yil ka h:vsa Sill ll.\·ctsbetänk
lighctc•r mot Yärnpliktst.jilnst
gö rin g jämte råd och anvis
ningar. 1941. 

Föreskrifte r angå<'ndt- tandvård 
åt persm1al v id a rm t·n und er 
kigstjänstgö'rin g. 1941. 

The n av.v i n actio·ll. 
Författningar rörand e krigsav

löning och soc inl Jö rsvarsbc
redska p. 

:B' r ank ri kes trag<·di. 
K ampf lllll :Norwcgt>n. Bcrichte 

uncl Bi Id<• r von1 l\:riegc gegen 
Engla n d. 

:NE' ut r ali tät, Jllocka<lC' und U
Boot-Krieg in der Entwieklung 
de.s> modern P n \. ölkerrechts. 

Die en g lisclw U nuclL''lskricgl'i.lh
rung und d ie Ncutra len. 

DiL· SicgE'sl'ailrt Lln »l3n•men>>. 

Anu6er, f loHor och Jlyg. 
;:l. Jk lgiL' n, Brittiska riket, 

FankrikP, Nede rHincl crna, 
Portugal, Sclnv0iz. 

Diu h eutigL' Sl'e>kriegshlluung. 
FolgL; 2. Seeräube'l-tum. 
Schl achtschiffkampf. Di e 
Landung in No rWL'gen. 
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Uppgifter angående främmande 
(U F M n:r 2-3/41) 

. 
mariner 

hämtade ut· fack- och dagspress av Marinens pressdetalj 
under tiden 16 januari- 15 ma rs 19'41. 

l tmehållet i hä r återgi n m UIJllgifte r står helt fö1• de som k älla 
an givna pressorganens J:äkn in g. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

Slagskepp och flyg. 

l'tcdan lä.ngo fö re clett-a krigs utbrott hade den frågan uppshillt 
sig, om inte :Uygvapnet skull e få ett så avsevä rt inflytande på för an
det av dt sjökrig, att alla örlogsfartyg ii.nda upp till de t tun.ga sl a~!'
skeppC't skul.l o bli Y>irdclösa. Frågan dolaclo s ig· snart i t vå delar, n äm
ligen del s om flygots tlirC'kta Yerkan på oG] ekt et, alltså elen takt iska 
sidan, och cl e ls J:rägan om denna verkans inflytande på strategi oeh 
marinpolitik, d. v. s. mnktsituationcn. Den första delen av fr ågan 
m åst e uppenbarligen förs t be varas. Försök i amerikanska flo t ta n 
med bombfällning mo t cH m ålJurtyg av typen »Ostfrieslancl» kort 
c:fter världskrigets s lut för C' föllo mångtydiga. Enligt r eclogörelse rn n 
krävdes det en h ol serie Jll cde lsvåra trtiHar för att allvarligt st :a<la 
målslwppet och mycket tunga bonllber, som inte oxploclcraclc på J' n r
i y get självt ut an i närheten av dess vattenlinj e, för att sänka clct. 
Därvid fattados naturligtvis helt och hållet en verksam fartygsbe
sättning, som hade kunnat vidtaga lämpliga åtgärdor Iör att skyddn 
mot läckor. HäreftC'r fö l jde många å r utan att man fick vidare 
praktisk erfarenhet, uneler det att på do existerande slags·keppen 
avsevärda förstärkningar mot bombträffar och faran för sänkning 
g e,nomfördes, varvid man samtidigt starkt ö'kade1 och fö'rbättr nclc 
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1
,·-arti JlC'riet. :Flygplan et å sin sida e·rhöll bättre rik t medel, bl e Y s tö rre 

och presta tiomdugligaro och u t vecklade till ett störtbom bp l a n. D >i r
t ill korn S'å torpeclflyget, som särskilt av elen amerikanska amira len 
\ Loffat ausågs som det verksammas te vapnet mot f artyg, emeda n 
~Jet liksom en torpedb å t insattes n ä rmare vattenytan och närmare 

111
ålct än bombflyget och därfö,r t ycktes ha större möjlighet att träff a. 

Likväl hade tvivlen om detta proble1ns lösning modfö>rt fördröjnin g 
:av slagskoppsbyggeno. Man förlän gde ske<ppens fördragsenlig a. livs
hingel i Hottfö,rdragen :tran1 tiLl år 1936, varigenom, många av dem 
Jnåsto b li 2:7 år och ännu äldre, innan dc ersattes. Av nybyggen till
kammo ti lls vidare blott do engels ka 1-todney oc l1 Nelson (1925), t ills 
Frank ri ke' som svar på vå r Deutschland-kl ass byggde sina båda Dun
•querquc-fartyg (193i:i) och Italien :följde efter med do ännu större 
Litto rio-:l'artygon (1937). Också i Tys kland tillkom mo under rl.enna 
t id Scharnlwrst och Gneisenau (1936). I England byggdes dc nya 
tartygen av King George V-typen (1939). I U . S. A. äro sex \V a
shington-fa r tyg uneler byggnad. SJagskepposbyggct h a r alltså åter 
tagit fu lL fart, och i svare t på problem et synas sålunda do militära 
·och tekniska sakkunniga vara ensP. Fartygen ha bliv it ännu s tar
kare ifråga om däckspansar och ännu svå rare att sänka, cle,ras s tor
lek h ar enligt ett fördra g av år 1938 (nu naturligtvis ur kraft) sti
git till 45,000 ton ocl1 växer y tterligare, lv-artillerie t omfattar redan 
·Över 50 tunga och lätta vapen (U. S. A.) och en ökad fart möjliggör 
..snabbare manövrer och större Hitth et att undvika attacker, men sam
i icligt ha också mål en bl ivit stöno. Vad har nu kriget lärt oss? 

Avt' n h>ir har hitt i1 1s icke något entydigt s var på frågan hi.m
llats. Bombflygplanet har otvivC'lakt igt visat sig vara en mycket 
farlig motst åndare. Enligt de föreliggande erfarouhotorna ha en hel 
n d engelska slags kepp s kadats svå rt. DP använda medelsvå ra och 
1unga bomberna lw i varje fall don verkan, att allting som f innos 
·över däck vid gynnsam träHvorkan k an f ullständi g t föirstöras, a llt 
<:å lv-artil leri , eldl cdningsanläggningar, strålkastare'', master , skorste
nar, däcks byggnader och :l'l ygplan. Dc s imnämnda ha fö-r dC't nwsta 
c·xplockrat och ha genom det starka C'lclskene.t effektivt Yisa t, att 
bomben träff at. Dylika s kador måste st a rkt nocbätta f a rt~rgots verk
samhotsgrad och starkt minska dess slagl..:raft, vilke t är viktigt för 
·den fortsatta. striden, och har vanligen brukat besva ras med clim
hildning. l varje fall är fartyget till en tid försatt ur striden, mon 
·det flyter och kan senare åter insättas i tjänst. Vid m indre gy nn
":·mt läge på träffarna blir dessas verkan ännu mindre, men å andra 

..SHlan kan m an icke betrakta ett fullständigt förintande av fai·tyget 

.som uteslutet. På liknande sätt tord e1 man böra uppskatta flygtor
}leclens verkan. Den uppträdde i cl ot nuvarande kriget till att börj a 
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nH•cl gan,;ka tvoksantt, [ör att sc·nare le·cla till olJest r iLlliga Jr arn. 
gå ngar. Toqwdfl yget viirclc•sät t<'s up]le nbarligPn sä rs kilt högt i E ng, 
lancl, c"[tersom där utvecklingen av s törtbombflygot intl'. har varit 
ii lllrecbställande. SituatioJH:'·n är alltså d.cn, att .man intu. kaa tal:t 
o·m något ÖY ervinnandl' av s lagsk0ppd; clutta ha r tunni t c-• n 11\' 

mo.tstånda re och är nj längre oövervinncrligt, d<-'t är illlt. :Fr a>u l'ii r 
allt fralllträdclc• det klart, vacl smn av l'ackrnännen redan fö re clPitn 
kri g in te• betvi vlades, att s lagskeppc-t i farvatten, som lJPhär.s!kfl F; :\ \ 
f lyget, ha att räkna m ed allvar liga faro r och därför undc·r dyl il;n 
omstänclighetl'r åtminston e Jörlora ni'lgot av s in nimbus a\· oövn
vinn(']'ligh et. 

De militära. o-ch mak t politi s ka s lu ts ntse r man kan clrcl av tlc·tla 
ionlP a ll t c•ftc-•r u tgångspunkten bliva olika. E tt amerikanskt o lli
ci dlt y ttranciP, som utgår från krigsläge•t omkring England oeh i 
.Meclelltavut anser just Llessa lwgrli nsack Jarvattc·n vara till Wlck<k l 
för E1Jglaml och des" flotta. U-båtc·n och f lygPt - s ärskilt i sa lli
arbete - f inna l1är alltför gynnsamma villkor för att man sknll 
kunna m anövrera en slagfloHa. Yttrandet drar därav slutsats<' ll, <1 11 

denna slagf lo t ta icke är något himpligt och t ilJräckligt sk~''lcl Iiir 
Pn ömakts vitala t ilHörsd och att ömakten clär l'ör >>kan besegras Ol'it 
tv ing as tilL f rech. Man kan blott instämma i detta , ckt övert 'll-'· 
stämnww m ed våra be r äkningar. Man betonar c' nw llerticl i U. S. ) . .. 
för att komma t illbaka tiJl p roblemd, att slag ;o,kl'ppet av.gjort i Yi
dare farvatten - där lancUlygct inte dlcker till. och ej helt kan c· r
s ättas genom hangarEartygens flygplan- hii.vclar sin gamla roll sot tt 
elen starkaste k ra [ten, vilken visse r Ligeu sällan b(•ltÖ•VPr i11 gr i J>a, nw n 
clå har avgörandet. DPtta Jörpfaller p å clet stora h e la va, ·a rik ti g t. 
och framför allt torclco s lagskeppPt som s jömaktens ryggrad i dc stor 'l 
vattnen och so1n maktorgan rrwd Jjärrverkan vill si dan av alla ancln1 
stridsmede l komma att bestä s om ett viktigt IPd i Pn allsidig iir

logsfloHa . 
(-:-.iarine-llundschau, fr•bruar.i 1941.) 

Up·p·gifter i »Jaues' F'ighting Ships>>. 

I 1940 å rs edition av >> Janes' Fighting Ships>> ges Pn överbliek 
övm· Hottrustningarna bland världens stormakte1·, särS'k iLt clå 1 Fii

renta stfltc·rmr, s amt av de undc•r kriget lidna f ärluste rna. Det l)('· 
räknas att f . n . 40 slagsk opp äro under byggnad elle r ha bestäl lts i 
vär lden. 

Storbritannions förlus t er undor kriget i s tö.rre iartyg äro rt ·ln · 
tivt obotyd liga , i Llet cle huvudsakligas te fo rJuste rna ngtöras av sunt-
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fa.rtyg, Jör vi lk a antalc•t ii r över 100'. Dessu tom .hRr Sto rbrit aml il'n 
iörlora_t 36 jagarP samt 2;3 ubåtar fram t ill tidpunkten fö r ve rkets 
utgivnll1 g'. Den tyska flottan förlorade PH v>lstfickssl::gskc'pJI, (:r~l 
S·pee, 4 k ryssare OCh. 1;) jagare, varjämte mall t ror att blott Jå fl V 

de 70 ubåta r, som Tys kland hacll' vid k rigs utbro ttet, alltjämt äro 

i tjänst. 
Av dc nya slags kl'p[J, so m äro· under byggnntl i "'irlclc·n , äro nlln 

utom fyra japansk a västfickse:;]ags·kepp l >å 1ninst :35,000 ton, och C:'O 
om ic ke f il'l' pi'! 40,000 ton t).Jlc·r mc•ra. D" ::;i s t·nämml a omfatta iyrn 
brittiska s lagskerpp av Lion-klassen, a \' vilka dt• två l'örs ta s kola 
var a färdiga år 194:1. Förenta s ta t(•r na lH1 17 slagske•[JJI unclc•r byg_'". 
nacl ell er bestä llda , och det anses möljligt att några av dem komma 
att Jä ett deplacem ent av icke mindrl' iin ti2,000 ton. Dl'ss u tom Ul>P
tar F6rcnta sta ternas nybyggnaclsprogra m 12 hangRdart_,·g, G4 krys
sare, 200 jagare samt 80• ubåtr.r. 

Det ä1· om6jligt a tt utrön a ltm milngn ubåtar T_,·sk lan'l liUi1 
b,ygga seelan :fieutliglwtnnas lJörjan. Det :linnc•-s ingen .s äkc•r grund
val för den nuwrikanska upp-ska ttningPn, niimlig't'n 300, men lltan atr
se•r icke att cknna si±fra är otro li g·. Enlig t obekriitta cl e uppgiJtc' r 
är cll't mö jligt att två unde r b,vggnad v aranclP tyska s ln.gskt•'i'i' kcmw ta 
att :!'å dt tonnage på 40,0()() ton och erlr:llla llaJt tnc·tr Fri(•tlriclt tln 
Grosse och Himlc•nburg. 

(H.eute r 2 m a rs 19'41.) 

Sunday Times' rlottrPLLaktör avvisar sum Jantastiska vi~sa ])(' 
r äknin gar, som 1mblice rats om clet antaL ub åtar tys ka rn a skull l' 
kunna sätta in vid operationerna dc· närmaste m å naclema. Man hn r 
nämnt s ifl'ror mellan 600 och 1,000 ubåta r, men a rt-ikelförfatta re n 
anser att maximiantal et ubåta r so m tyskarna kunnat byg~:a på ele-n 
scn :JJstt~ tidc·u iir omkring 1ii0, av vilka b lott c•n trccljC'llel s kull e• kun n a 
Vara i aktion s nmticligt med hänsyn till nödviimlighd<•n alt Cöretn 
reparationer tl å och el å s amt g<' lws ättningarna vii a. 

(Ile u t er '2 m a r s Hl4J .) 

HangarfaJrtyg. 

Do svåra bom bträffarna på cl ot nybyggda och moder nt brstycka
de britt iska bangadart yget i La Valettas h amn på :Malta kan t jäna 
som en tankeställ are för enge lsk a s jömän och f lygar e. Man Jår en 
känsla av att - som en svensk S'kribPnt u t tryck e·t det - ·>>sjö- och 
luftk rigets h el a frågcl;:omplcx - i synnorhet när ck t gilller trånga 
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Jurvatten - ltiir rullas upp». Detta stiim nter utan tvive l, 111 en iir 
ingen nyhet utan tvärtom en sak som Länge varit känd bland ta rok. 

Jlliin. Prob lemet ligger ti l.l så här: 

H:mgarJvrtyget har uppstått ur behovet att l:"tta f lygvapnc1 i 

;:;tön·e skrlla - och alltsä illtc eudast i form av enstaka Jartygs iHt
scraclc plan - delta i s jökriget , att över s tora sträckor föra så stor ,1 

:llygstyrkor närmare motståndaren att ett luftanfall i sto r stil kan 
göras. Del s tora Hottorna ana mm a de entusiastiskt denna. ide, odt 
England triiddt> :in i det nya kriget med s ju färdiga och se·x un ck t· 
l> ygguad varande Jartyg :w detta slag. Förenta staterna hade se x 
Järdiga och en u n< ler byggnad, J apan sex och t vå, Frankrike •·tt 
och två, Italien inget; dettn land har i s tället ett rnodednrtyg för 
l1 ydroplan . A.vcn de andra ländernas mariner ha flera så dana i a;·. 
t_vg. Skillnacle n är vä L a l.l miint känd: ]tnngadartyget h ar clet stura 
J lygdäcket med kommandobrygga, s-korsten o. s. v. placerade som 
l' ll " Ö>> horelvarts cl lor t. o. m. nedsänkta, medan moderfartyget mera 
liknar en lns tångn ro med m å nga krana r. Från hangarfa r tyget sk .. r 
s taden på Yanligt sätt, från moclerfart;)"gct (och liknandC' C'nheter) 
clän'mot genom l'Htap ult. 

Fn1gans :l l_,·gte lm iska S'ida löstes pi't så sätt [ö rhåll ancl evis s nahl>t 
c,ch d :[C'ktivt medan dä remot andra deta lj ei· beredclc1 bck ymmf'l" . 
Detta gäl lek f ramförallt han ga rfartygets Jnnnövr cring reh säkN 
s t·ällanclo umlor s t rid. För fartyg av donna s torlek och betyde lse 
vore naturl igt vis en kraHig bestyckning oc lt ett knt Etigt s k~· dcl el ·t 

idealiska, men J:artygens huvuduppgift (att kunna transporter a l't t 
stor t antal JlygpJan) och det därav betingade, byggnaclssättPt omö.i 
l i g gör clotta. Del stora fl~·gcliicket till åter i<1tc, en h·i upps tällni n,! 
av talrika g rövre pjäsPr. En sådan bes tyckning finne r man ocba 
l'ttdast ltos två iilclre amerikanska och japanska ltangar[artyg, som 
bvggts om Jrån s lag-kryssa re. Alln övriga nöja .9ig med lv- l'·ll cr l'å 

s in ltöjcl l G-cm kanoner. Den viktkomprom iss man ml\ stc göra t ill
låte r in te någon sta rka re bopansring oc lt st r idsvärdet l10s ott h an
garfart~-g blir gnn.ppnst stö rre än hos on lä tt kryssa re'. 

Som första miLitära krav uppställde sig därför bchon: t att liH·t 
hangarJartygen skydelas av :mclra enheter, jagaro och J,;:ryssare. .\Y 

elen sistnämnd a k lassen har England speciella lvkryssa re, vilka med 
s ina batteri er av lvp jäser s kola förstärka' l uftförs,var et och även 
över ta skyddet mot ubåtar. :Men h ä r igenom har man inte lyckats 
säkra hangar:f'art~·gen mot anfall från större örlogsfartyg. Beviset 
hilrför lämnar clot brittiska hangarfartyget »Glorians", som tillsam
mans med två eskorterande jagare sänktes av vår a »Scharnhm-st» 
och »Gneisenn.u» i norska farvatten dem 9 juli 1940 i samband med 
det brittiska återtåget från No,rge. Redan t idigare, nii rnli gen clrn 
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17 september 19·39, haclo det lika stora hangarfartyget »Couragcous» 

(32,500 t.on) ~änkts av cm tysk ubåt. I båda fallen hade motstånds
kraJten och Jagarskyddet visat sig otill räckliga och detta var anled
ningen t ill de häftiga angrepp som i flottans namn riktades mot 
amirali to te t vid ett a Y uneler h u se ts novembersamman träelen. 

H an ga r.fartygl't!:i sårbarhet för över- och u nde r vattensträffar var 
redan f r ån :första börjnn e tt brännande tekniskt prob lem. .Mo t dc 
sonare sökte man skyelda s ig med bulges och torpcdskott, villmt emcl
j()rticl t yd ligen inte h j illpte i fa llot »Oourageous». Det '"xplosions
säkra förvarandet av bränslet Jör f lygmaskinsmotorerna var ett an
nat bekymmer, som ytterligare ökades genont elen r isk som avdunst
ningen innebar vid tankning i den s tora hangaren und ee däck. Då
lig ventilation och otäthet måste i så fall medföra att explos,i va ga
-'3er t rängde in i fartygsclelar, där sto r explosionsrisk blir föl jden. Ett 
annat sorgeämne var flygdäckets sårbarliet för g ranat- eller bomb
tr äffar. I detta :fall måste man r ilkna med att även små ytliga 
skador kunna fö rsvåra e lle r helt omöjliggöra användandet av flyget. 
En enda truff ruoker i så iall för att gom fartyget ineffektivt. 

Aven i rent taktis kt avseende s pol a og.)'lllJ'Sa tnma faktorer in. 
När :Llygp lanen skoJa sta r ta m åste hangarfartyget ltå lLa s kaq> t u vp 

i vin d cll ()r iltminstonc s jälv göra mycket hög fart. Undnr en sådan 
manö,ve r k an det lä.tt kotn ma att sk i ljns f rån den s ta rkar<' eskorten, 
t. ex. slagskeppen, vilka s jiilva äro inw•cklacle i strid oller måste 
manöv rera. Hanga rfart.vgot fö r lornr då sitt skyeld och må ste seelan 
söka upp dot igen. Av dessa a.nleclni JJ gar hade man på fackmanna
håll kr ilvt a t t h a ng arf artyget skulle l iimnas »u t anför str iclszoncn», 
vilket ju cmol lor tid ini<' allti cl är 11iöjligt och ckss ut·om i n verkar .nwn
ligt på flygplan en och i synnorhP t c1:1 jakHlygets aktionsrnclie. 

Vad hE'trilffar t.qwn på de fart._ygsbaseracle flygplanen så fann s 
även här hC'stiimda gränsc·r för storl ek och vikt. Do största lllaski
nern a, som t. c•x. torpL•dpJanen, Jingo inte vara större än 4 till 4,i) 

ton om ut r.nm1tl't ombord effektivt skulle utnyttj as. Inte ons ma
skiner med hopLi llbara vingar eller dubbeldäckade· p lan k unna mot
'";r·J;:a dessa svårighete r, och man blir llärför hänvisad t ill mindre 
flygplan. Dubbeldäckare, som härigenom Iwmrna att dominera, in
L_ebär a även i aerocl y mnniskt avsoondc on mind re J_y ckad lösning. 
~ öljden av allt detta blir att bangadartygets flygpl an i all m ii.11 h2t 
ar underlägset plan med landbasering och detta i sin t ur är u r stra
~cgisk synpunkt en avgjord nackdel. I dc fall där flyg från engelska 
langarfartyg h a:ft att ta upp strid med landbaserat flyg - an t ingen 
det nu varit vid norska kusten eller Medelhavet - ha r all tid far
~~gsflygot dragit det kortast e strået. I England ha r ingenting gjorts 
or att få fram en användbar typ av stör tbombplan, allraminst en 
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sådan Jör fart,vgs bast•ring. AJlt lletta förklarar det engelska :l:\:-" g· 1 · t~ 

krav att ombord på han garfartygf•n f ra mför a llt f å hcirbärge rn. jakt. 

plan, nwda n ho m h- och torped pi a n en som mindre mwänclba ra t n 

komma i anclru hand. 

JUrige nonr och med hä.ns_yn ti ll den JLuva ra nch• bes t)·ckni ng<·n 

av h angarfa rt,vgf•n bli gränserna iör dessa fartygs an vtindba rhet lullt 

syn li ga. England ltadt• s tällt si.ora förlJopJ)llingar på detta YU J•< 'l\, 

som rnan hoppats :få s tor användning för . D<· förhoppningar rn an 

s täll t på hang a rJartygC'n avspeglas t~·Llli gt i byggu ad.s [lrogm• rr nh' t. 

Av<'n i FörC'nta s tatr'rna vtintar sig :[acklitteratureu myc ket av han

garfa rtygen, so m en ligt ( ' ll prisbt>lönad uppsab i nr arintitl.c;kri lt0,1 

»Procec•dings» till. och llll'<l s kullto vara i s tånd att :fra1ngångsrikt 

:f:öra Juftkrig vi d avlägci na :ficmk kustc·r. D0 cd arcnhctPr man !r it

tills g-jort fön·is a Pmc liC'rticl h angarlarfygC'n , liksom iiven slag::; k•• J•

pen, t ill de s tora ha vC'n , chir el<' iiro utom r iick l1 å ll tör kus tförSI'Rn•b 

vapc•n , inkl usivf' :Ll .vgd. I t•uro·pr'iska fa r vattc•n ha clC'.;Sa. Jart:vg i ull,l 

h;indPl ser bliv i t: <' n he:;vike lsP oclt hovisat övr'rlägsenlwton ho,; (J,. 

vapen som sa tts i n mot dc·nr. I :\ledPlhavd. ha r nx e lm a ktmna stli ll 

n ing; pi\ cl< ·tta s;itt shi.rkf.s och dc·n bri tti s ka s jömaktc•ns 6ve rEig·,,·n

het mi ns knts. 
(Av K onteradmimi Uado11", 
D0utsclw Allgenwi1w Zeitung . . J :fc•bruari l941.) 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
p·ersonal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

I dt tal dt•n 8 mars undc• rst. rök finmls~PkrdPraren i flllti rnli

tetet ·\Varrnnclc r lll' stora anstrii ngnin ga r so m g jorts i Storbritam r i< ·n 

på :Uottbyggnadsområdct. Han fö•rklaradc, aH 1nan i s lutet av nw r.; 

skalL ha. avs lutat byggand et av icke mindre än 480• örlogsfartyg a'' 

s törre och mindre typer. Dessa fartyg ha byggts under de senast•· 

tolv månackrna. Detta antal fartyg är fem gångor så stort sonr 

m otsva raml o s iff ra fö t· något år, sC'clan prog rammet om f lottans upp

rustning börjaclt•, 
(Reuter 8 mars l94l.) 
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En r appert IJe träJJandl' s jösättning a v eld nya s lagskl'p]H'l ,,nu
ko oi York, (uppgivet såsom det Je•mtl', lllen i vc rkligh r't<'n eld trNl jt• 

i :King neorgo \ '-!dassen) måsto betr aktas som t•n trtg iinl Jö.r att 

yj]sclccla JiemleJL Det ä r a l1män t bekant a tt Ansm•, omclörpt till 
J)ukc of Yo·rk vå begiiran nv konungen, bl ev s jösatt ·fr å n Ulydobank 

den :1_6 sPvteml,e r l9o39. \' i ;i ro (l;irfiir lwniigna ho att Yrt rj e nytt stort 

fartyg· kOJllll: a nd <' Jri\n (' J ydc-~ i cl<· h>irland(-N antingen blir <' ll ny 

._, 11Jwt av Kin g Ci<'orge Y-k lnssen <· ill'r ett nytt sln gskc• pp på e :a 

JO,OOO ton. 
E tt nytt örl ogsfartyg ]'å lO,OOO ton, ot l"ii'C'•laktig t. ('Jl kryssa re. 

har sjösa tts mc<l tn· lll ii nade rs Jö r~l'ning »för att fö rse dctsamnu 

Jl\ed nya uprrfin ning:H llliYjliggörande för detsamrnn att möta n y:J. 

probknr , som uppstått vid senaste tidens krigföring ». Detta f artyg 

;mtages ,-a ra sys1edartyg· t ill BclJ'Rst och Ec1inhurgh (äYen en ny 

t ~cp nwd. jO'(),:) cm kanoner kan tänkas), och pås tås Ya r a öve rl ägset 

~ in a J"ön·g ~mgarl' . DPt konrrn e r att färcli gsUi llas i slt~tct av året 

Det h a r rapporterats att 44 Jar tyg, antagligen 24 :f: art_yg av L-, J\{

Dch N-jagard;:lasserna sam t 20 sna bba C'Skortfar tyg Jr i\ n l939 å rs 

program. f>irdigsiiillts un der l940. 
(Our Navy l:) februa ri l94 . .1. ) 

KRJLa (les premierminis ter Ma ckc'nzio Kin g Jöl"ldarade i ett tal 

<.len 2 fcbmari: »På Kanades del :fa ll er enligt programmet för l9'4l 

avsänllnncl<'t av ~'G nya fl ygfö•rb ancl till Sto rbritannion, ökning av 

tlon kanatlensi~ka flot tan nw cll75 :l'art_y g och 1,039 man så att styrkan 

blir tilJsamman 4l3 fartyg och 26,900 man, :fördubbling av det an

tal - 36,000 rn nn - soom t ränas enligt flygutbildningsplanen samt 

över.cändamkt a1· yttr·rlig·arc· t rupJH' r, s tri(l svngnar och pansaravdel
ninga r» . 

(RPuh·r il fPbr uar i l94l .) 

Anta l .och typer örlogsfart.~' p; YcterLigPn under ·byggnad i Ka

nada ä ro: 70 ,lJorvettel», c :a 2~4 motortorpedb åtar och c :a l2 min

-~vep arc av Jt'uml r-kla ssen. 
(O ur Navy l5 februari. l9·41.) 

I London r ii k nar 111 an med a t t den kanade,nsiska Jlottan senast 

mars l9'42 skall ha ökat.s till 413 ·fartyg från nuvarande l75. 
(Heuter H rnar l94l.) 
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Dc två nya 1870 tons T ribal-jag-a ma, som äro under hyg-gna !] 
i Australien, ha sjösatts undt>r nam nen Ar u n ta och \ v-a rra.mu nga_ 
Två nya minsveparo ha också s jösatts under namnet Lismorc och 
Bathurst. Ytterligare tre Tribaljag-a rc, Jcmt.io minsvepare och toh 
Aclmira lity motortorpedbåtar äro uneler bygg·nacl i Austr alien , <],, 

flesta komllla att yara i sjön inncn s lutet av året. 

(Our Navy 15 februari l94J .. ) 

Enligt elen tyska t idskriften >> Sc li iJJhau >> har elen syclafri ka11ska 
n·gcringen a nslagit 1,000,000 dollnr som hidrng till byggandet av r n 
ny kryssare med namnet South Africa . 

(On r N av y 15 februari 1941.) 

U. S • . A. 

Kongresson har antagit ett :förs lag om anslag på 909 miljon<· ~· 
dollar Jör byg-gando av 400 mindre örlogsfartyg, chiriblrmd ub åt.,. 
jagare och ubåtar, samt för utvidgningsarbe•tcn vid flottans va n·. 

(Reuter 22 och 29 januari 1941.) 

P resicl\'nt Roosevelt anmodade don lO• mars kongressen att ou ••'
ddbatr bevilja tilläggsanslag på 300,8 miljonor dollar för flottan . 

(Reuter 10 mars 1941.) 

Kongn•sscn har godkänt ett :förs lag att förstärka luftvllrnc t pn 
den amerikanska örlogsflottans fartyg för en kostnad av 300 m il
joner dollar. Det nya luftvärn et omfattar bl. a. nya snabbskjuta udD 
12 cm lvkanoncr. 

(l'tcutcr 15 och 27 januari 194-1.) 

Sona ten bcvilj a de den 10 mar 245,228,500 dollar till flott b aset' 
och f6r att io rdning.sställa flygbaser på platser som Storbritannien 
överlåtit. Detta senatsbeslut innebär kongressens godkännande av 
bytet med amerikanska jagar e mot flott- och flygbaser. Den bevil
jade summan omJattar allslag till utbyggandet av befästningsverken 
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Il öarna Guam och Samoa, pä åtskilliga andra OJllrådcn i ötilh 
~avet li ksom ?eks!!- i Alaskatraktcn, Pa n amakanalzonE'n, Karibiska 
]lavet. och 1 Forcnta staterna. 

(R-eute r lO mars 194-1.) 

On TPr1 n innl , i. Kalifornien skall utbyggas till on ubåtsb ns. 
3,000 japaner so m bo på ön, ha uppfordrats att Jlytta . 

(AJtonpostcn 14 mars 1941.) 

Marimninistcr Knox framlade den 17 :janun•·i fö·r rcprt>scntant
husets ut r ikesutskott siffror, smn visade att den amerikanska flottan 
den l januari 19'41 hade 3·~'3 krigsfartyg mot dc 658 enheter som ma n 
beräkna r att de tyska, italienska och japanska flottoma tillsammans 
födoga ö.ver. I januari 1942 bli s iffrorna resp. 342. .och 800 och i 
januari 1843 42-2 och 962. Vidare meddelade K1wx att >>två-ocoa,l.
flottan >> icke kommer att vara fänlig :förrän om sex år. 

(Reuter 17 januari 19'41.) 

Presidenten har bemyndigat en ökning av flottans fasta pN·
sonal med 42,000 man. F lottan, som tidigare var bemannad till en
dast . 85 %, komme-r nu att bliva bemannad till 101) % d. v. s. -[ ull 
kri gsbern anning. De·tta öppnar för flottans personal vidare ·digen 
t ill snabb befordran - tillfällen som aldrig tillförone. 

(Our Navy 15 februari 194-1.) 

Det nya slagskeppet \Vashington, bestyckat med 9 st. 40/) cm 
kanone.r, kommer att träda i tjänst den 15 maj. Systerfartyget North 
Carolina kommer att rus tas i apriL Ursprunglig-en var avsikten att 
det skullo J'ärcligställts i novmnbe'r 1941 och oktober 194.2 r esp. Fyr:1 
ytterligare skepp av denna klass byg-gas, av vilka ho komma att 
sjösätt as i år, och 11 st. 45,000 tons slagskepp ha kontrakterats. 

(Daily Telegraph 19 februari j 941.) 

J agaren Edison har sjösatts och överlämnats till amerikanska 
flottan. Man kan här tala om rekordbygge, då det ej tagit mer än 
lO månader från det kölen sträckts t ills fartyget s jösatts. 

(Stockholms-TiclningE' n 3t januari 1941.) 
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I <'Il rappurt angåen<ll' Yissa Törsök med moderna llhJtortorp<·\l
båtar, avgivE·n till marinminister.i e t, uppges att båtarna uppn åt t. ,.11 

fart av 62 knop. Båtarna kunna medföra 4 torpedeT. Antalet ha
tar a\· ifrågavarande typ uppgår till 20. 

(l'roceedings, januari :t94:t.) 

En amfibic1ank, som väntas Jå stor betydelse .lö r ilottan viu 

o.U:ens ivfl operationer, skall inom kort tillverkas. Den nya tan ken 

Yäger ö,G t on och har konstruerats av ingenjör Donald Roebl ing, 

som av Jllarinen fått beställning på 200 stycken. Orden1 lyder på 

:1300 000 el ollar men f lottan har för avsikt att skaffa s ig yttorli garo 

:ZOO. ' Amfibiet~nkcn är utrustad med en :t;:•o bästkrafters spe c i 'l l

motor, byggd vid Fordfabrikerna, och kan ta 36 fältutrustade ma

rinsoldater ombord. F arten uppges till :tO kno·p. 
(Dagens Nybct or 6 februari :t94:t.) 

Italien. 
I JWvontlw r :t940 fastställeles antalet officeorsbefattningar enl igt 

nedanstående tabell , som skall gälla t. o. m. :t942:. 

San itAtS- l 
Grad Sjö- In g~ Va- In t- Hamn- CR EM-1 

pen- Lä- l Apo- ·~ ) 

kar e te k are 

Flottamiral ..... . 3 - l - - -- - - l 
Eskaderamiral 8 l 

~ ~3 (a) 

- - - - l 
Divisionsamiral 17 2 l - l l 

Konteramiral ... 14 4 2 - 2 2 

Kommendör 110 22 12 14 - 14 16 ... 
Fregattkapten 219 61 28 38 2 40 47 

Korvettkap ten 3::l9 113 35 68 3 63 60 

Kaptenlöjtnant 810 271 104 114 6 139 153 

Löjtnant ... ... \ 
569 214 53 167 (b) 4 (b) 76 95 

Fänrik ... ... ... f 

*) corpo reale equipaggi marittimi. 
a) av vilka endast en har eskaderamirals grad. 
b) löjtnant är lägsta grad fö·r marinläkare. 

(Marine-Rundschau, januari :t94L) 

-

-
-· 
-
--
-
215 

457 
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Japan. 

Från Was hington rappo rteras att två 03,000 tons japanska slag

skeopP komma att bliva Järcl iga i år. Namnen äro Nisshin och Kaii , 

ocll de komm a a t t bostyc kas med 40,5 cm kanoner och få en J art 

av 30 knop. Yttcrligaro två slagskepp, Ow ari och 'l'akamat u, kom

ma att färdigställas :t942 och ett femte slagskepp sjösattes elen 5 no

vember :t940. hlan tror att dessa fartyg få ett deplacement på 40',000 
ton och bestyc], as me el. 43 cm kanoner, fa rten uppgår till 32 knop. 

Det är otvivelaktigt, att .) apan kan till verka 113 cm kanoner, emedan 

kanoner av denna kaIiber voro under konstruktion t ill japanska far

tyg, som strökos a v IV ashington-konfcrensen. Saken har emellertid 

en annan sida. Man påminner sig att fler a brittiska monitore r och 

en stor lätt kryssare Furious voro bestyckade med 43 cm kanonor 

under förra kriget. Brittcma funno snart, att elen ocrhörda vikten 

av ett tillräckligt antal sådana kanonor ocl1 speciellt i förening med 

de stoi·a ammunitionsdurkar och den utomordent ligt sio ra vikton av 

landnings- och langnin gs nwskincri (:t för :t,ilUO kg projokti.lor knappast 

kompenserades av de större projekt i lorD as större skottvidd och slag

kraft. Britterna åter vänd(' cl'irf:ör till användandet av 40,5 cm ka

noner i de 48,000 tons slagk ryssare som planerades :t92J. När seder

mera dessa fart;~rg blovo strukna av \Vashington-kon.lcrcnsen :m v ä a

des kanonerna på slagskeppen NeJson och Rodney. 45 cm kanonorna 

borttogas från monitorerna och Furious. Dc utgö ra nu en del av Singa

pores landförsvar. Ett nytt japanskt örlogsfartyg, Tanikaze, har den 

7 november 1940 sj ösatts vid var vet i Osaka. Det tros vara en ja

gare på 2,000 tons standarddeplacement med sex :t:ol,7 cm kanoner 

och åtta 6:t cm torpedtuber och 36 knops fa rt. Det rapporterades 

också att två ubåtsjagare, N:o :tO och :t2, på 290 ton s jösatts för ja

panska flottan. Dessa fa r tyg äro försedda med dieselmotorer på 
3,000 hkr, som ger dem en fart av 2.2 knop. 

(O ur N a vy :t5 februari 194:t.) 

Sovjetunionen. 

Nationalitetssovjet antog elen :t mars budgetpropositionen för 

1941, vilken i sin definitiva avfattning upp ta r 216,8 miljarde'r rubel 

i inkomster och s::t6,05 miljarder i utgifter. Av de 70:9· miljarder 

rubel som anslås till f'örsvaret komma 58,3 miljarder på armens och 
flyg<'ts och 12,6 miljareler på flottans r äkning. 

(Dcutsches Nachrichtenbi.iro :t mars :t94:t.) 

Tidslcrift Sjöväsendet. 14 
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Enligt vad den sovje-tryska krigsHottans tidning Krassnij }'lot 

medclclar - har gl'nom fö rordning av Jolkkom n1i ssariornas råcl n q 

uniformer och gradbeteckningar iniörts for am iralcr i flo ttan Sfllitl 

gene ralern a i ck till flottan hörande Jö rhamlcn ur i!,Yg:Yaplil• j_ 

kustskvcldel och intendeJltu r t;n. I samband med föro rdningen nii n1. 

nPS Jö;. förs in gångon flottamiral, so m blir elen l1ög.sta oEhccrsgrn< h1 

i cle11 soy je1 r~·sk a iirlogsf lottan . SåYiLt känt ii r, har emell e rtid :11 1-

nu ingPn o l'f:icer t illrlolats donna grad. 
(Duutsc-l1Ps Nachri elltenbiiro 26 jnnunri l94l.) 

Nederländerna. 

Av do icke :färdiga örlogs [art~·g, som flydd<' ti ll Eng land Pl i · 1· 

invasionen , kom1n a ubåtarna 6- 2:1 , :22, :23, 2~ och 2.) att sn a r t l' ii r

liigställas och träda i tj;inst. Dc Jyra jagare•, troligc· n sj ii;,; ntl n \ i·l 

tidpunkten för invasionen, som bJoyo bogseratlL' till Englnllll s b't ii l <' oi 

inl'ö r s itt Jiirdigsl,illancl c. 
(Our Navy :1 5 f ebruari 1!)-11.) 

Spanien. 

D en nya torrdockan i Cadiz, som näl'ln nr s1g -'< ia :Cullhord :I' I. 

ko1nmcr att kunna docka :fartyg ]Jå upp till 30,000• ton Jllrcl en län c: d 

av 240 m och brreld av 33 m. 
(Our Navy :1.G februari l!l4l.) 

Brasilien. 

Det rapporte ras att de sex jagarna Amazonas, Araquaya, Acrc. 

Ajuricaba, Apa och Araguary, vilka :Eått namn efter floder och äro rr

sättning för Javary-klassen, som övertagits av brittiska amiralitetct, 

komma att bliva av amerikansk modell. Om detta är rätt, kommer 

Brasilien att få nio fartyg av Mahan-klass, vilka alla byggts under 

amerikanskt överinseende på det av amerikanare upprättade va n ·d 

i Rio. 
(Our Navy j:) fPbr uari 1!141.) 
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Argentina. 

Enl igt nwclclc•lanLlc i. presse n s kall c·n ny kr.vs;,;a re byggn s• riir 

att ersätta skolfartyget La Argentina som fl aggskq!]J Jö r jagarl:ii r

banden. Den nya kryssaren skall bli. va på 6,500 ton oc-lt hn!'gas ]Jå 

ett varv i U. S. 1\ . I nybyggnadsplanen för !'lottan upptagc•s inga 

er.sättningsb,\·ggnacler :för cll' båda öwråriga s l ag~; kovpr·n Mon•no ocll 

Rivada via. Planen slutar på <'n summa av 4!)0 miljone r peso~ . 

(Proccl'dings, januari l941.) 
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Litteratur. 

Pansarskeppet Drottning Victor ia 20 år. 

Den 12 ma rs :1_9,2,1 - Victoriadagen - g ick det av våra pans,tr

skepp, som tär vå t· största sjödrott nin gs namn, ut på sin första prov

tur. P å 20-årsdagen härav har fartygets vi:illcäncla skeppstidning 

Flaskposten, vilken startades i slutet av sep tomber 1939· så ·om ch1 

äldsta beredskapstidningen inom svenska krigsmakten och sedernwra 

r egelbundet utkommit i stencilerad form, utgivit ett ståtligt minnPs

nummer i tryck, elen första tryckta skeppstidningen i Sverige.*) 

Det är naturligt att numret företrädesvis återger märkligare 

händelser ombord uneler den beredskapstid, som sett Fl askposten ;j. 

das. Härigenom blir det av speciellt v~ircle för dem, som i nuvaran

de orostid trampat Drottning Vietarias aack. E tt värdigare O<' h 

roliga re minne kunna dc v~irnpliktiga knappast drönana om att f å 

med sig hem än deHa 50-sidiga minncsnumme•r med ett 100'-tal vä l

tagna fotografie r och instruktiva teckningar. 

Stort rum har emellertid även beretts för skildringen av re

markablare händelser som li gga längrl' ti llbaka i ticlen och man k<lll 

i ord och bild följa det stolta fartygets öden och i:iv0ntyr allt i Eri\n 

dess tillblivelse. Genom flt.t dc ärorika traditionerna levandegj orts 

och blivit allas egendom gå dc Jörvisso Hittare att fortplanta. E n ii r 

skeppsandan ytterst hänylar sin styrka ur traditionen växer sa1n · 

hör:igheten med fartyget i samma mån som känslan fö,r traditi onen 

fördjupas. Just i syftet att tj äna som traditionsfö~·stärkare har sä

kerligen ett minnesnummer av denna art sin viktigaste mission. 

*) Erhålles å de marina förbanden eller rekvireras direkt från 

>>Flaskposten, I-I. M. Pansarskepp Drottning Victoria, Flottan.>> Pris 

häftat kr. l: 50, kartonnerat kr. 3: 50. 
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Dc sjömilitärer som icke någon gång under sin bana seglat 

-1bord å >>Drottningen>> torde vara få till antalet. Numret bör 
on 
cHirför kunna påriikna intr esse inott t praktiskt t aget hela sjöfö,rsvaret 

och även utanför detta, så myekct hellre som det gonom si tt rik

haltiga innehåll och ypperliga åskådningsmateri al ger en god in

blick i örlogslivet i allmänhet. Det är icke blott et t monument över 

skeppet Drottning Victoria utan även över kustflottan u n der tvenne 

decennier. 
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Meddelande från Chefen för Kungl. 
Sjökrigshögskolan. 

N L• clan.ståcnde häften av utländska tidskrif:k r lift J'ö r koJI IIII il 
Jriln sjökrigshögskolans bihliotek. Då Llc ej k unna am-ka!'ras l'n111 
:lörl agcn, önskar högsko lan inköpa i p r ivat tigo eventuell t bdin tli gt 
exe!ll p l ar a v h [iftena. 

Marine Rundsclwu, januari Hl37. 
>> >> , januari 1938. 
" >> , fob r u ar i 19'40. 

L a Re v u c· 1'[a r i time, fe b r u ar j 1938. 

I högskolan finnm oLt inbundet L'X. av 'l'i Llskr i.rt i Sjö ,·>i;;rlllld 
99 å 1·g. (1936), vil kd ej ti l lhör h ögskol nus hibl iotck. lt ii tto i.igan'J I 
kan återfå clotsa mma. 




