1941.
104:e årgången.
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På lång sikt.
Atgärdcrna till förbättrande av Sveriges försvarsb eredskap
ha de senaste åren varit föremål för ett ständigt stegrat intl·esse inom hela svenska nationen. Större delen av landets
manliga befolkning har konunit i direkt kontakt med skilda
grenar av försvarsv erksamhetcn. Var och en har i större utsträckning kunnat följa förstärkningsåtgärderna. Trygghetskänslan har stegrats allteftersom meddelanden om nytillkommen m ateriel, omfattande övningar och tillfredsställande försök bringats till oJ1f1cntligheten. Det har varit av stor betydelse, att allmänheten fätt påtagliga bevis fÖl' de ökade skatterna s omvandling i betryggande försvarsåtgäl'der.
H elt naturligt har den latenta spänningen lett till att i
första hand dc åtgärder vidtagits, som hastigt lämna ett påtagbart resullal. Yllringar i olika pressorgan ha berört kravet p å att åtgärder med verkningar först om flera år tillsvi·
dare •s kjutas åsido . Bakom detta ligger i första hand vetskapen om att vår framtida frihet kan bero: på hur snabbt vi
tillgodose ögonblickets krav på ett starkt fö.r svar. Vi befinna oss mitt i en fm·otid, som i varje , ögonblick kan leda
till en akut kris även för vårt land. Detta är en naturlig
Qch fullt logisk reaktion. Men - bakom uttalandena om
Uppskjutandet av de »långfristiga» flörstär'kningsåtgärderna
ligger också på en del håll förhoppningar att ett kommande
fredsslut skall möjliggöra åtgärdernas fullständiga a vskrivmYT idskrijt i Sjöväsendet.

18
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d c. D et är onödigt, anser man , a tt binda s ig för utgift er, s0 111
skulle kunna var a överflödig a i en kommand e fre-dli g l' ra 111 _
tid . Denna uppfallnin g är icke blott lw<rtsy nt i ordels fulla
bemärkels e ulan även farlig . D en har sina rölter i d en ga 111 _
la försvarsol usten och förct·er väse nlliga likhe ter m ed den
ncdruslnin gsrörclse, som paradoxa lt nog b idragit lill d el l lltvarand e kriget.
Det ä t· s jälvfall et, all en id eali sk försvars org:t n isa l io n bö 1va ra s:"t be-skaffad , a tt den i f redstid kan m inskas ned till
Jninsta möj liga. Gränsen för -d e tta >> min sta möjliga » är den
materiel, den kad e r och den övningslid m. m. , so m crl'or d r:1 ,;
för alt organisati nnen snabbt och effektivt skall kunna Yidgas till f ull kri gss lyrka .
D el föreligger fördensku ll tuå försv a rsproblcm , som ba d a måste tillgodoses : dels en försliirkni ng snabbast m iij li~ l
för dl'l nuvarand e kri släget , dels en förstärkni ng för att uppn{L d e l m inimum, som ovan angivits. l mang a avseen den
sa mma nfalla algärdcrn a , i andra ~ir så icke fallet - för sa Yill
man icke rä kn ar med ett nytt >> l rett ioå riga kri get >> . E ndast
undanlag svis k omma d c båda krave n i konflikt m ed va ra ndra.
~är så likvä l är fa ll et böra d c åtgä rder , som inY c rka pa rlen
nuvarand e bereds kape n, gå i första hand .
Hetlan vid en y llig gmnsknin g av d c allmämw , lll l' ra
långfristig a å tgä rdern a hop a sig problcnH'n . Lnnd c ls in du·
stricr måste inriktas p [l att kunn a perma ne nt fullgöra kr igs·
levera nser samtidigt 1som d en fredsmäss iga 'produklio nt' n i
1
stö rsta möjliga utsträckni ng upp rä tth å l-l es. Härför kr ~i Y~ 111; .
onei
l
en
hända att s to rinduslTie n i viss u hl r}ickn i ng slatssulw
ras. E rsältning säm nen m ås te skapas för sådana råva ror , sn!ll
icke s tå atl få inom landet. Fo lkförsörj n ingen m ;ts tc in ri klnS
p å fulls tändig självförsö rjning . Den tillgäng liga iu·betskra ftc n
bör systema tis kt organisera s för att samtid igt k u nna tillgo·
dose försvarets , industri ens och närings li vets krav . Vi ssa industrier, kommuni kations- och kraftverk m. m. kun na be·
höva fl y ttas till ur anfallssyn punk t lämpligar e platser. Ali:l
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dessa åtgär d er tillhöra d en kat egor i, som måhiindu icke hin ner f å n ågon positiv betydelse und er den nuvarand e krig-.; pe riodcn. Dc m å s te lik vä l sn Drasl lösas mod t a nke på f ram tiden. In genYet hur län ge vår b ered skap mastc uppriitlha llas.
E j he ller iir d el m öjligt a lt förulst• längden av c ll komm:lnd c
f reds i n len·a]l.
Nä r det g ~illl att tillgodose varl und er årtio nden förs u mmndc sjöfiJ rsum har den l ed~1nd c principen v:11·it. al l snulJkL<.; l
möjl igt tillfö ra f'lollan m ·a farl~·gscnh e ler. :'la lurli g l nog har
va let h}irvidlag hu vudsa kli gen fa lli t pa Jarlygst~r pel: m ed, kort
·byggn adsl id. Följden h ärav har bli vit , :1lt man dels kon cen trerat sig p<i de lä t ta fart vgen , de Is va Il såda na typer, som
li cl ig:ll"e b ygg ts. J-l~iremot ii r intet a ll erinra. Det har gällt.
- och gäller alltj~imt - alt s nabbast möjligt as tad ko mm a
en för s l ~ir knin g. Men - d et vore i högs la g rad oklokl att
ensidig t inrikta sig på denna uppgift. Vi h a även en oviss
f ra mlid alt hi nka på. Upps kjut es avgö randet om urtillcrifart ygcns ersiittand e k o mma vi a tt inom m'lgra år slå utan
ett enda användbar t. a rtillc rifarlyg. T illkomste n av dc tYa
kryssarna >> Tre Kron m· >> oc h >> Göta Lejon >> utgör ingen lö sning p:"t artillerifa rlygsfräga n. Delta har icke helln mr u lsa tts av sta tsm a kt erna. Ett beslut måste därför så sn a rt so·m
m öjli gt fatta s.
Byggan d e l a v arlill eriLtrtyg är en nödviindig het för alt
fö rsvarsorga nisationen skal l kunna uppnå del minimum . som
ed'ordras l" ör al l beredskap en iivcn i framliden snabbt och
effekti vt s kall kunn a bringas upp till e rforder li g ni,·a. En
for tsatt förstärkni ng a v det lii. ll a Llrt~·gsbes tåndet kommer
icke i konflikt med del l[mgfrislig a byggande t a v arlillerifa rtyg. Ekonomis ka sk~il kunna icke :l.beropas mol e tt arbete a v
detta slag. Frankrike bctahu 20 m il j. ri ksmark om dagen för
und erhå ll a v ockupa lions lru ppcrna. Byggande t a v större far tyg b ereder arbetst illfä ll e för t usenta ls arbeta re. Endast ett
bärande motiv skulle kunna u tgöra ett sa kligt hinder för
s li:illnin" till
lösning: att s akkunsk ape n ick e kan ta,,.a
frågans
n
.
ras.
d
VJlkcn typ, som erfort'")
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I nuvarande läge är det otvivelaktigt svårt att med hcalctande av alla tänkbara synpunkter definitivt bestämma sis.
Men det måste ske, om icke flottans artillerisliska ryggrad
inom en snar framtid skall mjukna till bristningsgränsen . E tt
sådant tillstånd är avgjort sämre än en lösning, som i frallltiden visar sig kunnat vara bättre. Det är au utomorden t/iv
betydelse, att arbetet på uppbyggandet au Sveriges nyet flottu
sker även på lång sikt.
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Utdrag ur årsberättelse i navigation och
sjöfart år 1940.
Avgiven av ledamoten i Kö"MS , kap tenen vid flottan
B. F . 'l'h eTmcenius.

I.

Navigation.

Nautiska tabeller och publikationer.
Sedan E. G. af Klints nautiska och logaritmiska tabeller
numera upphört att utgivas har genom go nr 610/40 föreskri vits, att »Nautiska och logaritmiska tabeller>> sammanställda
av Axel S. Blomgren och utgivna 1939 skola användas inom
marinen . Efter att under närmare hundra år hava tjänat
såväl den svenska marinens som den svenska handelsflottans
personal i dess navigatoriska arbete på haven, har därmed
amiral af' Klints traditionsrika och utmärkta verk skattat åt
förgängelsen. Behovet av ett efter moderna krav anpassat
nautiskt tabellverk har emellertid länge gjort sig gällande,
och även om det är med ett visst vemod, man nu skiljes från
det Klintska stanclar darbctct , måste samtidigt ett införande
av det nya tab ellverket hälsas med tillfredsställelse.
I Blomgrens nautiska och logaritmiska ta~bcllverk är urvalet gjort med omsorg. Möjligen saknar man en tabell över
Parallellminuternas storlek på jorden, vilken fö·r undervisningen i navigation skulle varit av värde, ävensom en tabell
över fartkorrektionen vid gyrokompasser. Å andra sidan kan
behovet av ett par av de medtagna tabellerna ifrågasättas. Sålunda synes tab. 3, longitudskillnad till departur, samt tabeller na 18 a och b , produkttaJbeller för uträknandet av de -
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viationcn mot kurse n i s treck r espe klive för var lO: e g ra d,
kunna hava uteslutit s. Tab . 18 c. smn angiver dcviat iont' ll
m ot k urs en för var 15 :c grad , ii r t i Il fy Ile s t för pr a k t i sk l hr nk.
Nogg ra nnh etsgraden är avp assad eft er d en prnktisk a n aviger ingens krav. Bågse kunder för ckonuna sålunda icke , uta n
b å gnr angivas på 0',1 m ed unelanlag för i asimullabel le rn: J,
!-;Om ii ro beräknade på 0° ,1 när.
Med ett undantag, n ämli gl'n i
la be ll 18 a , räkna s kursen i g rade r.
Dc loga ritmiska tab e ll e rna äro· för trigonom e tri ska f un kl ioncr fc m slälliga , för tal v ä r d e n scxs lälliga. Vid ber ä k ni n ~
:1v funk l io n e r inneh å ll ande så v ä l trigo nome triska f u nk l ion n
so m ta lvärd en blir d e t följaktligen nöd vändigt a tt bortk as t ~1
sista decimalen i manti ssorna till talvärden as logaril nw r.
F r:1mfö ra llt för den ovan e räkn eoperntören kan cll'lla \'::tl l:J
bcsv~ir , varför önskvärt had e varit alt jämväl talvä rdena s loga ritmtab ell gjorts femshillig . Den härav följ a nd e min sk mlr
noggrannhetsgraden hade va rit ulan b e tyd e lse vid lösa nd l'l
av i p rakti ken förekommand e nautiska problem . J ·d<'n a r
19;·37 u tko mn a nyn upplaga n av ty ska nautiska labl'll verk el
av Domke-Canin äro logari tmern a för såväl tr i gonomel r i~ ka
funktioner smn talviirden fem s tä lliga. Dc i vissa tabell er införda proportionald elarna ä ro s\nn e rligen p ra kti skt upps Hi ll dn
och und e rlätta avsevärt prop o rtion eringsförfarandeL Även i
iivrigl ii. ro tabellerna övcrskåd l ig l upps tälld a och Ui Ila <t ll
h a ndllav.u.
Tabellverket avs luta s m ed förklaringar förtydligad e genom exe mp e l. I d essa förkl a ringar har tabdl 86 blivi t ,·iii
s ummari s kt bcbanclla·d , och de för d e n sammas anvä n d ni ng
Jä mnade anvisninga rna äro ic k e ti llfyllest. En närmare r ed ogöre lse fö r denna t a b e ll , som k ommer till anviindning vi d b estämm a nd e av x-korrektion e n i samb a nd m ed en ci rkum meridia nhöjclsobs e rvation, är därför påknllad.
Tabellen är b e räkn ad cifter formeln:

x

2 sin 2 __!_
2
. cos rp sek h . cos
----~
sin l"

o

Mo l timvink cl n , som i tab e llen s l 6ic k e r sig fr å n

2111

till

2 sin 2 __!_
2.
41m 45 s, utta ges i Yänslra delen kva ntite ten N=
sin l "
J{va nli tclc n ~ir beräknad pa 0' 1 niir.
Högra d e len av ta bellen giver mot vink lar nwllan 0° -72 °
sek a n ten l'ör vinke ln mullipli cera d m ed e n konslant k , som
i tn belil' ns ö ve rsta ra ds vänstra kolumn är 0,5 och d ä r0ft cr
j ord ni ng fran dinster tiLl hö ge r 1 till 10. Dessa ta l bo·rcle h a
a ngivit s i 1<1be llens hun1d , samt i ko l. »höjd >> beteckninge n

~,en är

d e klinationen j ä mY äl ä r ingångsvärde därstädes.

Uppsök er man nu d en kolumn , som mot given ev inn ehåller en kvantitet
N , h ar därm ed N gjorts = k ' sek rp.
In sä ttes d etta värde på N i N cos rp sek h erhålles N cos rp
sek h = k sek h, varav framgår, att korrektionen N cos rp
sek h erhålles mol h i den kolumn , som mot rp innehåller N .
På motsvarande sätt kan b evisas, alt hela korrektionen
N cos rp sek h cos
erhålles mol 0° i den kolumn, som mot
o inn ehåll er N cos rp sek. h. Däres t ingå ngs värdet å N resp.
N sek h cos rp är större än största tabell era d e vä rd et , erhåll es korrektion en såsom summan av mot delar av ingångsvärdet erhållna delkorrektioner.
Az imutd iag ram met a pärmen s insid a i slutet av tab elle n
är h ändig t :mordnal och viii förklural .

o

Ar l9i3H utga v >> D e utsc h c Seewa rl c >> pa uppehag av Obcrkomma n do d er Kriegsm arin c e tt ny ll ta be llverk , be nä mn l
>l F-Ta(el », som giver höjd och asimut, d å rp, o och t äro
kän da. Tab e llen är upps tälld e nligt en i England och J a p n n
tidigare till ämpad b e rä kn ings m e tocl , sinusmetoden.
T abellvärd en a utgöras av såväl b ågar som logaritmer.
Enär den här tillämpade m e toden icke beha ndl a s i flo ttans lärobok i navigation , lämn as i d e t fölJ·ancle en r edo«örelsc
f• .
o
or tabe ll verke t.

-
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(= V) tabellen giver, eftersom det är denna logaritm och
icke B själv, som erfordras fö r den fortsatta beräkningen.
I den rätvinkliga triangeln SFZ erhålles lg sin h = lg
o;
V. När cp och o äro likn äm niga gäller U
sin (U + o)
i motsatt fall U - o.
Är limvink eln större än 6 timmar är lg sin h = lg sin
(b- U) + V.
l tab ell II , som är en lg sin tabell , uttages lg sin tör U
+ o resp . t5 -- U. Sedan V adderats uttages ur samma tabell värdet av h . Den så lunda beräknade höjden ha svarar
mot de cp- och t- värden (cpa, la) på n ~irma ste hel grad , vilka
li gga cpr och lr närmast.
Den mot tidsskilln aden la - fr svarande höjd förändringen
·
erh åll es ur en tredje tab ell , »Zeithöhen-Verbes serung».
Denna grundar sig på formeln:
. A
dh

+

+

u
<Jo - f

dt =

z

Sll1

COS

cp.

Mot (/) och A i tab ellens vänstra del erhålles i högra
lr som argument den häremot svarande
delen mot ta Är la > lr är höjdförändringen positiv
höj dförändringen.
och skall adderas till ha och vice versa. Den sålunda
korrigerad e höjden svarar mot cpa och Lr.
Asimuten erh ålles j ämsides med höjdb eräkningen mot
h, t och o enligt formeln:
sin t eos o.
sin A cos h
och t en funkt ion
I koltunn 4 i F- Ta fel erhå ll es mot
a v sin t cos o = P. Sedan h a b eräknats, uppsökes den
P-k olumn , i vilk en nyssnämt P- vä rde sva rar mot erhå ll en
höj d. Motsvarande asimut återfinnes län gs t ned i tab ell en
och uttages på h el grad när. Proportion ering verkställes
endast om A är nära = ~)0°.
cp kan tvekan uppstå om
H a cp och samma namn och
med funktionen sinus.
sökes
den
A > 90° eller < 90°, emedan
För att i detta fall avgöra asimutens namn finnes i kolumn
3 i F -Ta fel tabellerad den deklination, som för resp . cp- och
t-värden svarar mot A =- 90°. Är den givna deklinationen
l

=

I grundtriangeln (se fig.) fälles en perpendikel fr ån zenit mot d eklinationscirkeln genom himmelskroppen (S ). As ståndet från perpendikelns fotpunkt (F) till polen = U. Längden av perpendikeln = B.
Med kännedom om cp och t kan U och B beräknas och
finnas i F- Tafelens resp . 1 och 2 kolumn tabellerad e mol
varje hel grad av cp och t. I stället för B är det lg cos B

o

o

o<

-
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större ~in det i kolumn :1 angivna värdet är A < 90° och
omvänt.
Genom att höjden beräknats för cp a och Lr har m an
vunnit d en fördel en , all d el an tagna läget för å samma pl ats
tagna obs erYa tioner b l i r för samt! ig a obs ervation er delsam m a.
Dels h ä rigenom och d els ge nom all cp alltid är e n latitud pt\
jämn grad underlätlas obs en ·ation ernas snabba ulläggan d e i
kortet.
P å grund av alt höjdber äkni ngen inncfallar tre inte rpole ringar tord e man em e ll e rtid våga slu ta sig ti ll , att äv en l"iir
d en med t:a bellverkcl v ~il fört r ogne beräkningarna tarva lä ngre tid ä n om d essa i st i=illet hade utförts med tabell e r av t ~·p
.-\.quino . Även sättet för asimutens uttagandP mol h o c h \'
för e.f;11ler l ~imlig en komplicerat.

lkn st r ä van all för en k la de n a ,·igatoriska heräk n i ng a rn a
i ~n·s ikt alt Yinna tid ul ;tn all ge avkall p å noggrannheten , so m
iir utmärkande för moderna tabe ll er och räknemc todcr , bo rdt•
enl. föredragandes m ening även görn sig gällande på så sä ll,
all antalet uppslagsböck er i allm~inhel gallrad es och end ast
d e strängt nödvändiga nnvändes oc h blcvo förem:'\-1 för und ervisning . För asimutb eräkninga r ~i ro t. ex. A-B -C-t;1beller O ( Il
diagram fullt tillräc kliga och för cirkummcridian höjdsb e6ikningar iir den i Blomgrens lnbel le r befintliga prakti s ka lilt:1
tabellen

tillf~· llesl.

En följ.d a,· av sp ~irrning e n viisl c rut har blivit, att 1ill·
innevarand e å r i s l ~ill(• l för den tradition ella engelska , T he
.\'aulical Almanack >> !'Il l~r sk motsv;lrighet , »Nnutisches J alu·
bucl1», kommit i bruk . Den är utgiven av Deutsche Seewart e
i Hamburg p[t grundval a.v »Das Be rliner Astronom ischc Jah rbuch » och den amerikanska nautikalalmanackan. Vissa o likheter i jämförelse nwd elen engelska uppslagsboken förtj äna
att p å p ek:Js. Sålunda ;1tergivas rcklasccntion, »Gerade Auf-
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steigung », och lid sekvation , »Zeitglcich », m ed verkliga v~ird e n
och icke m ed dc för samma ~inclam {ll avsedda k va ntit eterna
H. och E . D eklination b etecknas »AJnve ichung » och rubrik en
, Mitllerc Gr. Ze it» (GMT) visar, att el en tyske n av iga tö ren
alltjämt skall ulga fr ån 0 -nwri(\ianen ge nom Greenwi ch i E ng land.. Efem e rid e rna för sol och m å n e sa mt planetcr na äro
angivna varj e m ånad , uncl e•· d et att fixstjärnorna ~i r o sam manförda i en Inbe li i slute t av boken . T ab ellerad e värd en å
so le ns och m å ne ns upp - oc h n edg å ng , stn ndardlid erna för oli ka or te r samt proportionalpartsta bell e r finnas icke. Slulli gcn iiro uppgill l' rna för b criikning av ortlinjen genom höjd a v
Po laris anpa ssa d e efter e tt :1nnal räkn esch em a än d e t e ngel ska. Erfan'nh elcr frå n p ra kti s kt bruk av d en t ys ka n a utika len saknas ~innu , m en sä kerligen komma d e ovan angiv na
bri sterna att m cdf(i ra fördriijning vid räkningarna.

Sv ensk )'yrlistu har i april l 9±0 utkommil i grundligt o·m arb etat skick. Den ledand e lanken har va rit att ern å stön· e
klarhet och red<1 samt bättre överensstämmelse med internati onellt bruk .
Bcträfb-1nclc d el allmänna innchå\1 et ä r alt m~irka en gan ska omfattand e inledand e text o m fyra r , d ess ly s lid och ly svidd m. m. samt en r edogö rel se för beteckningar och förkortningar m ed jämförelse av mo lsvara nd e d a ta i sjök ort , so m. är
av sto rt värd e . Däre ftcr fiilj er f y rförteckningen s;unl slut li gen en avde-lning om flygf y rar och hinclL'rljus och ett biha ng ,
»Sjöradioljäus l» , i viik e l m iirk cs en nytillkomm en födccknin g
ii ver sven ska ku s tradiostal io ncr.
Den vikliga si c föl'änclringen är alt nya beteckningar in fört s på f yrkaraktärernn. Så lunda ha inf örts »Snabblixtfyr» ,
>;om visar n blixtar va rje minut i snabb, oavbruten följd . An talet bli xtar per m inut (n) är 60 ell er större. Fyren b etecknas
»Sx n /m. » »Gruppblixtfyr c n », som visar sken m ed grupper
0 m k tätt p å varandra följande blixtar vnr n: e sekund , b eteck nas , »B x (k ) ns. " Den tidigare gälland e förkortningen
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var »BX >> , med en kort text angivande antalet blixtar. Vicl :t r0
finnes »Morsefyrar» , »JVI n s », vars sken bilda ett regc,Jibun dl' l.
var n:e sekund återkommande morsetecken. Beträffande (),· _
riga fyrkaraktärer äro förkortningarna från äldre uppla ga n
justerade i överensstämmelse med vad ovan nämnts. Dc tidigare förekom.mande gnufiska diagrammen å fyrkarakl~ir n
ha minskat i antal , vilket är en försämring. Data angåcJ HILo
sektorfyrarna äro uppställda i två närliggande tabellkolum n(•r.
vilket flörfaringssätt är praktiskt.
I en redaktionell artikel i »The I-Iydrographic Review· .
nov. 1940 behan:dJas frågan om lämpligaste beteckningar r esp.
benämningar för olika slag av fyrar i syfte alt få överensstänunclse mellan olika länders fyrlistor och sjökort. E n
särski ld komplimang ges här åt den nya svenska f1yrli s l an ~
omsorgsfulla sammanställning av fyrbenämningar på oli k:1
språk, som sjöfarande torde ha nytta av att slndera.

anordningar avmagnetiserats. Detta har medfört, all två de,·iationstabcller måste användas: en d å kabelband et krino·t:> fartyget är s trömkopplat och en då det är siTÖm löst. Skillnaden
!llellan dessa lY a tabeller visas i följa nd e deviationskurvor :
I.

J.ll ed ström.

II.

Utan ström.

o

Uppgifter beträl'fcmclc ncwigatorisl.:a cuwl'Cln ingar å nybyggd u
och nyansl.:alfacle m. fl. örlogsfartyg .

.T agar e.

Magnetkompassen i styrh ytten å Karlskrona och följ and~;
jagare är placerad vid förkant av roderstativet , varigenom
nakterhuset kunnat förses med D-kompensatorer. Härigenom
kan styrkompassen kon1penseras för kvadranten deviat io n
samt hältre krängningskompensering utföras, vilket varit ell
önskemål å äldre jagare av samma typ.

Med ström påkopplad li gger blå pol förut (kurva I) . De10° å kurs ost och - 10°
viationen är halvcirkulär, c:a
å väst; kurvan är n1.yckct jämn å samtliga fartyg . Då ström
icke är påkopplad (kurva II) är deviationen max. ± 4 ° och
av regelbunden kvadranten karaktär.
De mindre minsveparna ha goda navigat01·iska hjälpmedel : magnetkompass i rymligt nakterhus medgivande kompensering i erforderli g utsträckning, trumsextant, pejlskivor m. m.
De äro icke försedda med mekanisk logg.

+

Torpedbåtar.
M insue pet re.

De tolv nya minsveparna av Arholmatyp utrustas n avigalariskt på samma sätt som typ-båten. Röster h ava höjts fi) r
att förse båtarna med gyrokompasser, men av kostnads- och
utrymmesskäl ha d e endast erhållit magnetkompasser. D ~i rl'
mot finnes sal-marinlogg. Fartygen ha genom vissa elektrisk a

Fordran på ringa vikt tvingar till att begränsa utrustningen till den minsta möjliga. Särskilda magnetkompasser
llled mycket liten ros och upphängda på :tijädrande underlag
samt pejlskiva utgöra dc enda hjälpmedlen.
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M o d e J'Ilis e mc! e J'artyg.

1 samband m c-d den mod e rnisering och d e lvis ombvggnad.
som pågålt och fortsätter il. ~ildrc fn rl yg, har givetvis icke dL' n
nauti s k a u l rus In i n gen förs u m ma t s.
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stänger densamma vid girar större än 5 ° . Vid fart ä ndring
stänges ve ntilen >> för hand >> och und e r d e n Lid , som den är av stängd - varvid en kontrollampa lyser -- komm er kompa ssen all ,·ara odiimpad . Om d c lla i sin lur med för skadliga
ve rkn ingar m ås te prakti s kt utröna s.

Diimtmingsurkoppl ing d Anschiit: m;rokompuss .
Gy ro kompasse n har sedan länge utgjort el l t i llförl i lli g\
na utiskt instrument för såväL fartyg som vissa fly g pl a n. Dc 11
har härvid tillfr edsstä llt rimliga ~1n s pr å k pa tillförlitligh el oc h
noggrannhet. Kompassen har även i alll större utsl 6i ck ni n:~
lag i t s i a n sprak f ii r a rti llerid , vi l kel or ie n teras d te r g)·rohi.iringa r. För att kompasse n skall Y:lnt anv iindbar iiYen fiir
detta ~indamal fordr as , att dess v: In clringshas!ighcl ic k e la r
övers tiga vissa griinser. E n nwnÖYe r - fartiindring ell e r gir
- framk rdiar alllid iindring i f ar l"l't• lct , men man ön s ka r . a ll
kompa~;sen :-,kall int a ga del viloläge , som b e lingas av d et nYa
l'artfelet utan svängningar. För att utrön a i vad m:in Lirtygs manÖY e rn åstadkommer rubbningar från viloläget , h ar c;1
m a tematisk bearbetning a v des sa förhållanden llll'iirts a'"
tys ke n J. \V. Geckelcr i broschyren >> Kre i~.ei'komp::1ss und
Schiffs1na n över >> .
t: ncler dl'l a ll farlfcl , girfel , a ccelera tions - och rullni ngsut s la g äro väl kända ors a ker Lill kompassens avvikninga r u r
meridianen , har d e t ballisti s k a lutningsutslage ls inve r·ka n ti digare endast kons talerat s för eligga , men r'.i förriin nu nii rmarc ::1nalyserats. Navigeringen lorde som r ege l l'j hli va lidande p å den här a Y orsakade f elvisningen hos komp asse n til ·
... ]1a ancl en. l vm.·,
är del
0111 uneler ogynnsamma 1·or
Je hll
<
•
önskvärt att t'å hort anledningen till felet. Då m a n fu nn il ,
a lt det vore oklokt att ändra kompassens dämpningskon sta nlcr, har i stä llet en ventil anbringats så , att förbindels eviigen
mcll::ln vätskebehållarna kan avstängas und er fartändrin g och
g i r. V e n l i le n regleras a v e n strömbrytare, smn a utom ati ~ k 1
0

]]

/Je n i nie r nati onel/u Go/ {strö msundersökni ng e n.
En redogöre ls e för den inte rnation ella und e rsöknin gen
a v Gol f si römnwn , v ilke n u tförd es under somnwn'n 1938 ha r
under verksamhl'lsåret lä mnats i fyra tilläggshäften till >> Ann a len d er Hydrographic >> juni , aug. , okt. och no ' · 19-!0. U nd ersökningen kom till st<l nd på initi at iv av d e n nors k e professorn
Helland - l-lan sen, som viic lde för slag därom p å intnnntion e ll ~1
unionens för Geodesi oc h Geofysik k o ngress
Ed inburgh
hösle n 1936.
Den vetenskapliga uncicrsökningc'' av oceane rna h a p;l
d c sista arlionde na avscv~irl utvecklats d els pa grund av förbättrade i n s t ru me n teringa r ombord å forskningsfartygen (ekolod , strömmälare m. m. ) och dels genom uthyggn;idl'n av ck
t1ysikaliska , hydrodyn a misk a och ke miska arhetsmctoclcrna
samt. hätlrc möjlig!w ler a ll bearbeta forskningsrc~. ullat en. U n dersök n ingarn~1s m å l ii 1· a Il utröna dels d c siat i on~i ra förh å llandena , konture n av havshottl'll och d ess inverkan på strömmarna , te mp er:ilur , sa lthall , a e rologi s ka förh å ll a nd en och
des sas växelvPrkan, dels dc penodiska och operiodiska st.örningarnn i ocn111erna. Diiresl t. e x. d c sistn~imnda ici ro av
samma slag som i atmosfä ren , och om d c utöva inflytande
även p å s törre djup, kan man ic k e- vänt:1 , att oceanografiska
seriemätningar skall giva rikliga värden beträffande ovan be rörda förhållanden . Klimate ts och väder leken s beroende av
havsströmmarna äro även att anse som produktc-1· av dessa
undersökningar s re sultat.
Ett nän11are stud ium av havsströmmarnas d)' IWmik har
visat, alt såv~il fr å n den teoretiska som emipriska sidan e tt
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klarlägga nd e av dessa olikartade inflytande n kan 1nöjlig gö n 1 ~
endast genom täta och såvitt möjligt samtidiga observatio nt>r.
Ett försla led i d etta arbete utgjorde en gemensam. forskni ngsexpedition av den av tyska marinen sommaren 1938 ulnh ladc ångaren »Allain o ch del lilla norska havsforsk ningsfartyget »Armrm er Han sen >>, vilka sama·rbcla dc med ett fra nskt
och clt tyskt fartyg , utsända för d en aerologisk a säkerhelstjä n sten i Atlanten. Expeditio nens bas var Horta på Azorerna. Därifrå n utgingo fart ygen N och N\V -vart, för att på vi ssa
stationer med genomsni ttligt avstånd av 20 naut. mil utföra
observatio ner av Golfström men.
Efter detta tvärsnit l (se fig.) ätervände fartygen till H or ta
för gemensam l\.ortvarig kollatione ring av undersökn ingarna.
Därefter utgingo dc ånyo, varvid Altair under 8 dagar a nk rade upp på en utYald plats med relativt rin'ga djup och utförde noggrann a seriemätn ingar av olika slag, under det all
d et norska far tyget fortsalla profilarbe te t på varierand e k u rser . Till ankringsp lats valdes en av >> Altair'>> å lat. N 44° 30'.
long. vV 34 ° O' påträffad hittills okänd vulkanisk bank, som
uppstiger från ett mecleldjLtp av 3,500 m. till 980 m. , vilket var
det minsta lodade. Ankringe n lyckades väl och från farty gd,
som i det relativt lugna vädret låg strömrätt mc~ en ankartross vari erande m ellan 5,000 och 7,500 m. , utfördes bl. a .
varje timme fattmätni ngar av strömmen med d en av G. Böhn cckc konstruer ade självregis trerande strömmäl aren på ol ika
djup från ytan till 800 m. P å grund av ihållande ogyn nsmnl väd er avbröto s undersök ningarna den 26 juni efter att
hava pågå tt omkring en m ånad. Efter en noggrann ek olodning av den nyupptäc kta banken, där emellertid mindre d jup
än 973 m. icke påträffade s, återvände båda fartygen , va runder mätninga r och observatio ner i området kring Kanarieöarna och i Engelska kanalen verkställd es.
R·esultaten av undersök ningarna fö religga vetenskap lig t
b earbetade i dc inlednings vis onmämnd a häftena samt i en av
de b åda expedition sledarna, prof. A._ Defanl och Bj . Hellan dHansen, gemensam t utgiven r edogörels e.

-265-

Beträffan de själva Golfs trömmen h a r ulrönls , alt d en sam ma i det områ de undersökn in gen o mfa ttat, ä r u pp delad i
tre band , skilda fr ån varandra av m o tströmma r. Delta fö r3~ "
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årliga tempera turfluktu ation är fullt normal d. v. s. mo h , arar de tidigare observer ade förändri ngarna i det omgin nd<•
havet på denna latitud.
Operiod iska inflytand en, t. ex. kraftigt regn, hava kk l'
någon märkbar inverkan på ytvattne ts tempera tur, und er d eL
att salthalte n företer en mindre föränd ring dc 2- 3 timm ar na
Årsmede ltempera turen i
närmast efter nedePbö rdcns fall.
Golfströ mmen är i närheten av Newfoun cllancl (lat. N 45 °-50 1
6,1 ° , (årsvaria tion 10,7° ) , mitt i Atlante n NvV om_ .-b o17 ,4° , (årsvaria tion 7,3 ° ) och nära nämnda ;·1<1 1'
r:c rna
19,3° , (årsvaria tion 7,7° ) .
De ur navigato risk synpunk t inlrcssan tnslc resullate n ii r,
att nya sjökort med väsentlig t noggran nare och detaljri kare
uppgifte r framför allt beträffa nde djupen s amt hottento pogr afien ställes i utsikt, samt aU strömha stigheten säkrare k ommer att kunna angivas. Sedan ekolodet n~tlt en sådan full ändning , so1n redan nu är fallet, konnner delsamm a alllll HT<~
till användn ing vid ortsbestä mning. En förutsäl tning h ii r f ii ~·
är givetvis att riktiga djup angivas i sjökorte n. Här fiirc ligger början till ett gigantisk t arbete: upplodn ing av värid ' -

+

+
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va ulförts vid kustern a av Skånc i Falslcrbo områclcl , Blekinge
jnom avsnittet Kristian opel- Torh::mm samt Öland mellan
Södra udden och Nförbylå nga . Under mätning i angöring sområ de t till Falsterb okanalen har intet av vikt framkom mit.
Nymätni ngen i Kalmars und däremot har föranlett betydan de
förändri ng ar i dc gamla korten, och det stora nntalet nyupptäckta grund har föran lett en avsevärd omläggn ing av utpricknin gen därstäde s. Omfntla nde revideri ngar ha även företagits i -~lt anlal sjökorts plålar, grundan de sig på mätning sm,betet i Oregrun ds skärgård samt på det förhållan det , att den
nya eller föriindra de fyrbelys ningen inomskä rs efter praktisk t
taget h ela ostku sten numera nvslutats . Revideri ngarna ha i
särskilt stor omfatlni ng gått fram över följand e spccialk ort,
Nr 64, 65 a, 113, 232 , 238, 239 , 251 , 252 och 256.
Betriiffn ndc sjökorts por lföljen ha tvenne nya kort utgivits, nämlige n nr :'309: Skagcra ck- Kattegat t och närligga nde
farvatten i skala l: 500000 samt lilliiggsb lacl till nr 64: Inomskärsled en Häraclss kär- Slorkläp pcn- Blackan i skala 1: 50000.

havcn med ekolod.
J( ung l.

S jöl.:ctrtev erl-.:ets verl.-sam het.

Under år 1940 har sjömätni ng utförts i anslutni ng ti ll :
1) Marina önskemå l om upprätth ållande av nya liir hindelsel ecler i skyeld av skärgård en för tryggand e av handels sjöfarten under krig ;
2) Absoluta behovet av nymätni ng av S. Kalmars un d
i samband med fördjupn ing av Kalmars undsrän nan till 8,0 n1.;
3) Nymätn ing av angöring sområde t till Falslcrh okanalcn.

1
Sjökarte verkets huvudsa kliga ai'bcte var under sommar~ :
förlagt till S. Kalmars und, där västra delen av sund et fran
Torham n till Hagby udde nymätls. Triangel mätning ar ]Ht-

Verksam helen inom jordmag netiska avdelnin gen har huvudsakli gen omfatta t byråarbe ten och instrume ntarbete n vid
det magneti ska observat oriet <"t Lovö , enär dc planerad e fortsatta gemen samma mätning arna med Finlands meteoro logiska
ceJ~tr~lanslalt i Boltenha vet p[t grund av rådande ti dsläge upp S~Juhts. Dessutom har utförts m!gra enstaka magneti ska mätnmgar på is.

Ino m instnnne nlkontro llavdeln in gcn har prÖYning en av
:anterno r och kompass er vid dc fem kontroll station erna unel er
aren 1937- 1939 mnfattat omkr. 5,500 instrume nt per år. Under 1940 har antalet sjunkit till c :a 4,800.
Undersö kningar av kompass k ålars järnhalt och stålkval'
lteten hos kompcns eringsm agnc lerna, vilka publicer ats a v fil .

-
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dr. P. Gollinder bl. a. i ~aulisk Tidskrift HHO häflc 3 och 1:2.
h ava givit till r esultat, all den halvfas la m agne tismen k <t 11
aterföras till felkä llor inom nakterhuset .
Efter kompenseri ng och deviering finner man un dl'rs lunciom, enligt den angivna r edogö r elsen, alt deviat ionen pa
k ort tid undergall förändringa r, som ibland kunna ga 11p p
ti ll , ·~iniL·n a,. sådan storlek, a lt dc försvara nasigeringc n. (>rsaken härtill ~ir i främsta rumm el den halvfas ta magnelis ll l!' ll
bos fartyget , enär delta innehåller jä rn , som varken ~ir h ar t
eller mjukt. Det h ar emellertid visat sig, all anledningen ti ll
att deviationsk ur van ändrar sig även i1r beroende på an d r 1
felkällor, vilkas orsak icke äro allmänt kända. Det ena fvlt•l
up psta r om kompassens sk å l ej bestar av ren metall u !il n
demut innehaUer inblandning av järn, t. ex. i bck cringsfär gv n
eller i sk r uY:t r och lappar, vilka kanske utbytts vid övers\ n.
erf'ter vilken kontrollpro v ick e utförts . Den svenska för or d.
ningen angiver, alt ko mpasse rs metalldelar skol a vara p r :tk tiskt taget fria från järn och vid prövning ::mses en deviati on.
0
som icke överstiger % såsom b e tydelselös. Prövni n gen w r kställdes tidigare med rosen apterad. Numera undersökas al l:t
luftkompas se r medelst s. k . sökn å l och med rosen urtagen.
De tsamma gäller för v ä Lskek ompn sser efter översyn av sk å k n.
Kompasspr övningen vid kontrollstat ionerna går tillrä tta m l'd
de lta fel , så alt de tsamma m ed utg{mgcn av år 1941 kan a n st':i
utgallrat för kompasser m ed A-ce rtifi k at och för andra k ompasser m ed u Lgångcn a v 1943. Den n n dra felkällan är dl' n.
a tt 'en del komp enseringsm agneter äro av så dåligt stål, att dc
ändra sin magnetism under inverk a n av n[irli gg::mdc lwm pcn seringsmag nclcr. En svagare komp enscringsma gnct, som si ller i närheten av en stark magne t på c:a 2 cm. avstånd , p:tvcrkas så, att densamma k an avmagnetis eras, ·o m d en ej iir
a v prima stål.
Prövningen har emeller tid visat, att längre k ompenscringsmagne ter av förstklassig t material ha praktisk t taget oför änderlig magnetism, vare sig dc ligga med röd po·l mot bHt.
tätt anslutna eller på n ormalt avstånd med liknämniga p oler

sam ma h;ll l. Undersökni ngarn a gint vid handen, alt magne ter icke böra förvaras parvis röd pol mot blå. Då förs tä rka
dc varandra, och n~i r dc sedan sältas in i nakterhuse t avtager
styrka n , och följaktligen ändrar sig k ompassens deviation.
Kompenser ingsmagnet erna böra förvaras pa samma ~~ill som
dc sitta i nakterhuset d. v. s. lik a poler å l sa mm a hall och
m ed ett avstånd av ett par cm från varandra. Den viktigaste
åtgärden för a lt eliminera det nu berörda Dclct är att övertyga
sig om, alt erh ållna magneter äro av bästa sorl. Samarbete
m ed industrier rörande inhemsk fa brik a ti on av magnclslål h a
visa t, alt i Sverige i d etta a vseende ej ii r i behov av import.
Frysn ingsprov Jned vätskekomp ass ha visat", a tt hos en
del ins trumcn t redan vid må ttli ga köldgrader flottördosn n
blir läck eller s kivan fl yter upp. Spritblandn ingarna ha i flera fall varit för svaga. J en slanclanhät skckompa ss b ör blandnin gens volymproce nt vara 46 ?6 fö r att fr ysa ihrst Yid - :30 ° .
Omfattande und ersö kningar ha utfö rts rörande invcrk:u 1
av magnc lfäll cL under far tyget med ell er utan k a bel för m<lg netisk t minskydd samt kompassern as k om pen se ring i samband h ärmed .
{t t

Uneler året h:w slutligen u tgivil s >> SYcn sk lots »; »Allmänna upplysning ar » samt del II »Östersjön, Sve n sk a kusten:
Fals tei,bo~Simpnä s klubh , Bornholm ».
Med utgivande av d essa böck er har den förändrin ..·cn vicl"
tagits, att u r seglingsb eskr ivningen avdelningen »Allmänna
upplysn ingar» utbrutits och ingått i ett för samlliga delar av
publika tio nen gemensamt band A. (SV. L . A. ), till vilket h än visningar göras, och som är avsedel att användas jäms ides m ed.
den för navigeringe n akt u ella delen. Hela arbetet kommer
således i fra mtiden a tt b es tå av b an d A och delarna I- V.

H os Ku ngl. Maj :t föreligger ett fö rsJaa till fö r cnklino· av
Sjökarteuerl.:ets organ isation i huv udsak it~1cbäranclc en ~on -
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centra tion av arbctc l genom dess fördelning p å färr e anlel.
nin gar samt överflyllning av instrumcntkontrolla vcleln ingen
till Kommerskollegium och de miliUira sjömätningarna fra n
Marinstaben Lill karlverket
Det av särskild utredningsman lancerade projektet a ll
ställa sjökarl.evcrket under Handelsdeparteme nt e t avstyrk l·s i
dc fl es ta r emissutlåtandena. Sannolikt kommer organisations forsl agen icke alt föranleda n ågon Kungl. l\!aj: ls å tgärd.
M il i tär vii el erl el.:stjänst.
Verksamheten vid Stalcns m e tco·rologisk-hydrog rafisb
anstalt , militäravdelningen (IvlV), har under· å r 1940 fort ga ll
enligt för förstär k t försvarsberedsk ap gä lland e instrukt ione r
i huvudsak som under 1939.
På grund av krigsläget utebliva dc meteorologiska synoptiska o bs ervationerna från de krigförande länd erna, varför all
väderlekstjänst i landet har att kämpa med b e ty dande p raktiska prognostiska svårigheter.
Overbcfiilhavaren för rikets försvarskraft er har u nder
å r e t f ramlagt ett p å utredning inom Försvarsstaben grumlal
förslag till å tg}.irder för åstadkommande av en höjning av llen
militära väderlekst jänstens effekti vite l. F<örslaget syftar till
att utbryta den militärmeteorologi ska informationstjänst en ur
Statens m e teorologisk-hydrog rafiska anstalt och anförtro den
militära väd e rlegstjänsten å t e tt särskilt organ, kallat Mil iliira
väderleks tjänsten .
Litteraturen inom det meteo·r ologiska facket har u nJc r
å r e t varit sparsam. Det m est anmärkningsvä1'da arbetet }i r
S. P . Chromow: »Einfiihrung in di e synoptische W etterwwlyse », \ Vi en 1940, förJag Julius Springer, vilken är d en f. n.
enda b efintliga moderna läroboken i synoptisk meteorologi.
Den är avsocld för faclunanncn , m en torde även för öniga
vara av värde, åtminstone som upp slagsverk.
(Forts.)
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Minans betydelse i sjökriget.
A v k a p tenen v id Flottan P edTo Ahlmarlc.

Brid«e
flottan Si1· Cvprian
Den forne amiralen i enaelska
b '
,_,
....,
framhåll er i sin synnerligen välskrivna bok »Sjökrigskonst,
några tankar och erfarenheten röra nde kriget och d ess strategi bl. a. följande : »Man bör komma ihåg att all sjökrigföring,
hur offensiva dess m edel än äro, egentligen och till sitt innersta väsen är defensiv. Det är nog möjligt, att e n r egent eller
e tt land kan börja ett anfallskrig, m en man s kall vid en noggrann undersökning finn a , att om ett till syn es alld eles opåkallat krig börjats, tanken p å att försvara n å gonting - vare
sig dynastiska intressen eller laglig eller olaglig styrelsefo rm
mot inre omstörtning - alltid varit såväl o,r saken till rörelsen som drivfjädern till sjä lva anfa llet. Detta led er till slutsatsen, att sjötågsplanen bör vara till sin natur defen siv, m en
att de m edel, genom vilka den skall utföras, böra vara offen siva. >>
Icke minst uneler de t nu p å gående stormaktskriget har
det visat sig att de t offensiva uppträdandet p å olika frontavsnitt, b å de p å land- och sjöfronterna, visat utmärkta resultat.
Bland sjökrigets medel har minvapnet egentligen först under det nu p ågående andra världskriget använts m er offensivt
än någonsin tillförne. De t är i första hand flygvapne ts oer hörda utveckling , som bidragit härtill. Offensivt utlagda flyg lllinor ha med djärvhet och skicklighet utlagts icke enelast
Utanför fientliga kuster och flodmynningar, utan även i fientliga hanmar och av fienden använda långt tillbakadraana mi litära a nkarplatser. Otberocncle av dessa offensiva mi~erings-
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fö r e tag, k a n man ick e bortresOlmera a tt m invapnet till sin huvudk arak tär är defensivt och att det även i denna sin egl'nskap numera intager en mycket fr amträdande pla ts bland sjii.
krigets vapen. Den alltmer utvecklade tekniken har verksam t
bidragit till att föra fram det lömska, men synnerligen effektiva minvapnet till den plats det nu innehar. En floHas op<·rativa uppträdande till sjöss har i våra dagar på grund <1 \
minans ökade inflytande till stor del förändrats. Genom att
allt fler områden infekteras med minor, ha havens fria y tor
krympt samman. Osäkerhetskänslan har ökats genom all llll
nor kunna utläggas p~t praktiskt taget vilka djup smn hc bt
Utläggningen kan ske med både över- och undervattcnsfar t~-~
och, som förut framhållits , med flygplan , varför man k :111
riskera att påträffa minor inom områden, vilka förr ansag<h
för fullt säkra. Krigsfar lygens rörelsefrihet bindes ej blott gl'nom detta minhot, utan även genom aU dc flesta övcrvalten~
fartyg måst() vara utrustade med skyddsvep. Den ökade m infaran har även medfört en väsentlig ökning av fartygens undervattensskydd.
Den ökade sjörf:arten och det livsintresse som_ denna h andelssjöfart på världsh aven utgör för de flesta stater pCt jorden .
har även lett t ill a tt m inhotet riktat sig mot dessa livsn erver.
Skadandct av fienden s h andelssjöfart samtidigt s~n1 elen cg n:t
sjöfar ten med a ll a medel skall skyddas, är elt av huvu dm:l k n
i m in k rige L Det >> Oinskrän kta mink r igeb 1939- 41 ger l'Lt
talande bevis för minvapnets vär de i n u tida sjökrigfö ring .

Minmater iele ns utveckling och minans först a framträdande som ett vaper. i sjö kriget och minvapnet s insatser i sjökrigföringen t. o. m . rysk-japanska
kriget 1904- 05.
l.

I slute t av 1700-talet experim.enter a cle en amer ikanare,
Da vid Bush n ell, m ed en sla gs undervattensb åt , fr ån vilk en
h an avsåg att spränga fa rtyg i luf ten. Underva ttensb åt en
skulle bogseras till fartyge ts närhet, var efter den själv sk u lle
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tiJJrygga lägga den sista sträckan till m;~tle t. Väl framme sk u ll e
inifrån un derva tten sbiten en träs kr u v borras in i clet fientliga
fartygets botten. Vid träskruven vm· fäs t ad en b ehållare med
sprängämne, som förmedelst ett urverk efter en bestämd tid
siwlic bringas till deton::ttion.
Det av Bushncll byggda fartyget insatles först a gCmgen
år 1776 mot ett engelskt linjeskepp Eagle, som låg för;mkrat
vid Governor Island. Sergeant Esra Lee for oLemärkt med
båten till Eaglc, men det lyckades honom icke att fästa >> mi nan >> i fartygshottnen, utan han måste återvända med ofiirrätta t ä rende.
Bushnell k onstruerade även dc f'örsla drivminorna . De
kalla des »k egs>> och ,.kulle explodera, cbl etl fartyg kom i beröring med dem. Dylika m inor <lJwändes i relativt slort anLtl
år 1777 m ot en vid Phil:.Hlelphia liggande större engelsk eska der. Ringa. effekt uppnåddes emcll erlid.
E tt tredje slag av m inor, som Bushm~ll konstruerade sistnämnda år och vilka skulle kunna betecknas som slii.ptorpcdcr,
voro sprängfat, försedda med kontaklinrältuingar. Från små
båtar sku lle dc under mörker f!örmcdclsl en lina släpas mot
fö r ankra de fientliga far tyg. Bu shnell erhöll en, om ock r inga,
fr amg<otng med denna typ av minor.
Bush ne ll h ade fak tiskt lagt fröet Lill den framtida utvecklingen av undervattensbåten , torpeden och minan. 'YJed full
rätt h a r han erhåll it titeln >> Father of submarine warfarc >> .
Rober t Fullon , ångbåtens uppfinnare, fullföljde Busbnells
ideer och intresserade elen f ranska regeringen l7\:l7 för sina
planer. Amiral Dacr es avvisade emellertid F ulton med elen
mycket b eteck nande för klari ngen , alt »sådan a vapen ti llk ommer sjöröva r e, men icke anständ ig t sjöfolk >> .
F ulton uppgav do ck icke sin a ansträn gningar. H a n vände
sig direkt till Nap oloon och fick denne att å r 1801 tillsätta en
k'o nuni ssion för a tt pröva uppfinningarna .
Fulton a nvände sig av en liten undervatten sb å t, som k un de stanna under vattnet i fyr a tim mar och som även m ed rin ga
hasti gh et kunde förfl y tta. sig i u ndervattensläge. Vid en upp-
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visn ing i a ugu sti 1801 lyckades han anbringa en mina m ed 1o
kg. laddning på e tt äldre fartyg , som ställts till hans förfog:111 _
de. Trots att exper imentet lyckades, fick Fulton ej del un.
derst öd han hoppats på. Han begav sig därför 1804 över till
England, där elen ch"tva ra nde premiärminist ern Pilt tog sig an
bans sak . Hccl::m i september samma å r utru stad es e n csk a.
der, vilken m ed hj älp av drivminor skulle angripa den fr an ska
flollan , som låg i Boulog ne . Drivminorna voro lå dlikn a ndc.
vid iindarna tillspe tsade behållare. Tändladdning en sprän g d e~
m ed tillhjälp av e tt urverk. Engelsmännen Jiito mino rn a dri.
va n ed emot den fran ska flottan , vilken em ellertid h ade erh ållit underrättelse om den h o tande faran och överraskaJ,de
gick till mot a ngrepp mol de engelska fartygen. Fransmän ne n
kund e dock ick e förhindra att dc m ed strömmen drivand e m inorna försokade smärre skador p å deras skepp.
Engelsmännen ins ~tgo gena st elen b e tyd else delta n ya vapen skulle komma alt få på den framlida sjökrigföringe n . . iirskilt i händern a på mindre mariner kunde minvapnet bl i farligt för Engla nd s h erravä lde till sjöss. Engelska amiral it et et
erbjöd därfö r Fullon en större summa, om han ville ;l\·stå
från vidare experiment på della område. Fullon avböjd e fö rklarligt nog erbjud a ndet och begav sig iställe t ~vcr till 1'\ ordamerika , d ~ir han av den amerikanska r egeringen tillät s a nställ a fort sa tta för sök m ed sina uppfinningar.
A v intresse torde vara att Fulton uppkallade sina m i nor
efter darrockan - - Torpille. Denna beteckning, torp ed , an ·
vändes lå ng tid framåt för b{tdc minan och den nuvara nde
torpeden.
Fulton hade under år en 1812 - 13 under eng elsmän nens
blockad av ::unerikanska hamnar ofta tillfä lle a tt pröva sma
konstruktioner i prak tiken . Stora fr amgångar hade han icke.
bland annat p å grund av att h a n i elen amerikanska amir alen
Bodgers hade en förb ittrad motståndare. Rodgers sökte genont
försök bevisa, att man kunde skyddi1 ett fartyg mot minor förmedelst nät och att man hellre skulle stärka artilleriet fö r a tt
förinta de fartyg , som utlade minor.
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Den äldsta förankrade minan , konstruerad
talet av ångbåtens uppfinnare Robert Fulton.

början av 1800-

1) Häva rm, mot vilken fartyget stöter.
2) Avfy rningsinrättning .
3) Korkpl attor för erh ållande av ö·k ad flytkraft.
4) Minstomme av k oppar.
Minladdnignen utgjordes av cirka 50' kg l:.:r ut.
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Fulton uppfann ä ven den första förankrade minan , a ll h a
förebilden till dc minor, vilk a i dessa dagar i så s lort an tal
förekomma.
Ar 1829 sysselsatte sig Colt, känd genom elen efter honlllll
uppkallade revolvern, m ed minförsök. Colt var den fö r~k.
som begagnade sig av elektriciteten för att ast:tdkomma tn tnornas sprängning. Han konslrueracle minor, vilka med h j ii lp
av en kabel från land sprängdes, då ett fientligt fartyg k o m i
beröring med en minbehållare. Vid denna kontakt nw ll:t 11
fartyg och minbehållare utlösles en sign:tl på observation,_
stället i land.
Uneler åren 1841-43 ställeles av amerikanska m ar inl' t:
e lt flertal gamla fartyg till Colts förfogande och goda msu lla t
uppnådeles även.
Vid kriget mellan Schleswig-Holstein och Danmark 18-± S
-52 kommo även observationsininor till användning. För :tl t
skydela IGels hanm utlades ett antal u1inor n1ellan Schwenti m·-,
mynning och Diisternbrocks fyr. Minorna utgjordes av sl m :t
träfat förankrade p:t ungefär nio meters djup. Fönnedel sl l' l1
cnledarkabcl voro minorna förbundna med observationsslii lll' l
i land. Som återledare tjänslgjorcle vattnet mellan två zinkplattor, av vilka den ena stod i förbindelse med obscrvatio n-, plalscn i land och elen andra var fästad på minan.
Under delta krig uppfann tysken Bauer den undcrvatl cm ·
båt, med vilken han lik som Bushncll ville fästa minor yj d
bottnen på fientliga krigsfar1yg. Eauers båt sjönk emellerti d
redan vid det första praktiska försöket elen l februari 1851.
varvid uppfinnaren och dennes båda n1.eclhjälpare med knap p
nöd räddades .
Under krimkriget 1854- 56 begagnade sig ryssarna av m inor för att skydda krigshamnarna vid Östersjön, speciellt
Kronstadt och Sveaborg. Den engelsk-franska flottan u neler
amiral Napier kunde på grund härav icke uträtta så m ycke!
mot de ryska hamnarna. Två fartyg under befäl av am in tl
Dundas, Napiers efterträdare, Merlin och 'Firefly, skada de s
svårt av ryska minor utanför Kronstadt. De ryska minorn a
hade en laddning p å ungefär 40 kg . och voro konstruerade nY
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tysken Jacobi. l\linorna förankrades med stenar på i förväg
lodat djup. Ofta voro 1\'å minor förmedelst en tvärlina förbundn a med v~1randra, i syf!e alt ett m-ellan minorna pa.,;serande far tyg skulle åstadkomma alt minonm förd es in mot fartygssidorna. Förutom dessa s. k. kon taktminor lade ryssarna
även observat ionsminor i Svarta Havel. De flesta minorna
Jades utanför Scba~topol.
I kriget mellan Österrike och Frankrike-Sardinien år 1859
utl ade österrikarna ett rätt stort antal observationsminor.
Dubbl a syftslalioner anordnades i land för att med hjälp aY
kry sspejlingar bättre kunna fastställa, på vilken punkt av det
spärrade om rådet fienden befann sig.
Under amerikanska inbördeskriget 1862- G5 användes minor i .stor utsträckning. Efter Nordslaternas försla segerrika
framträng ande utlade sydstaterna minspärrar för alt skydda
släderna Wilmington, Charleston och Mobile. Framgångarna i
minkriget bestämde sydstaterna för att grunda en torpedkår i
oktober 1862 med säte i Richmond. Åtskilliga minkonstruktioner sågo dagens ljus. Alltefter vattendjupet, lokala förh~tllan
den m. m. kommo olika mintyper till anvånuning. Mycket
trån ga farvatten spärrades genom ramminor. Minorna, som
hade en laddning på 12- 50 kg., hade en granatliknande form ,
och sutlo med huvudet upp ftt på ett bjälklag, fastp ftlat i floden.
Vid grana lens huvudända befann sig tändningsanorclningen ,
som r eagerade mot tryck och vars avstånd från vattenytan avpa,ssades efter storloken på det farlyg , som avsågs sprängas. Dylika ramspärrar anbringades ä ven i flera rader ef1ter varandra.
Ramminorna gjorde det omöjligt för Nordstaternas farlyg alt
forcera ett stort antal floder och kanaler. Minor av ovannämnt
slag a nbringades även på enslaka pålar och benämndes d[t
Påhninor .
Förutom dessa mintyper användes även drivminor och
observationsminor eller s. k. syftminor.
Allt som allt 5änktes under åren 1863- 65 icke mindre
än sju monitorer och elva andra kri gsfartyg av Nordsla ternas
flotta. Sju andra monitorer erhöllo smärre skador.
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E n å r 1863 i USA använd drivmina.
1) :Minstmmpo' a v trä.
2) Tändare.
3) Ball ~st,' avseeld att hålla minan på »rät köl».
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Min a n s insatser under am erikansk a inbördeskriget tvingade alla sjömakl er a tt sysselsä tla sig med de t nya sjökrigsvapnet. Man försökte med bolten minor och förankrade mino r
av de m est ski lda typer. Laddningen utgjordes av svartkru t
på upp till 1,000 kg. i de förra och i de senare på upp till
.;1rka 50 kg.
Näs ta sjökrig utspelades i Sydamerika, då Paraguay år
1866 la de ut m inor n1:ot den brasilianska flottm1. Både drivminor och förankrade minor kommo till användning. Den 2
september förstördes det brasilianska pansarskeppet H.io de
Janerio av en m ina med 150 kgs laddning.
Under kriget 1866 mellan Österrike och Italien spärrades
infarten till Venedig m ed gamla minor fr ~m 1859. :Minspärrar
utlades även vid Lissa och utanflör hamninloppet till Pola.
Vi d rysk-turkiska kriget 1877- 78 lyckades ryssarna gå
över Donau trots den turkiska flottans överlägsenhet genom
att ryssarna ovanför och nedanför den för överg ~mgen utvalda
platsen u tlagt dubbla spärrar av kontakt- och syftminor. Hys sarna skyddade dessutom frmngångsrikt hamnarna i Svarta
Have t m ed m inspärarr. Turkarna å sin sida spärrade Batmn,
Bosporen och Dardanellerna och till slut även Donau ovanför
och n edanför Sulina, elit en del av Donauflottiljen hade dragit
sig tillbak a.
Under sino-japanska kriget 1895 utlades av kineserna mineringar för att skydela Weihawei och Port Arthur. Efter
Port Art burs fall hittad e japanerna en fullständig minverkslad
jämte en Jniiulepå.
Ar 1898, under spansk-amerik anska krige t, spärrades tju goåtta av U. S. A:s hamnar medelst minor. Spanjorerna hade
en förhållandevis väl kons truerad minma te rieL Vikarna vid
Guantanam o, Santiago och Havann a m inerades av .span jorerna,
vilket även r esulter a de i att vissa sk a dor åsmnk ades de amerikariska fartygen.
När det tysk-franska kriget bröt ut 1870 disp onerade
tysk arna en dast över ett fåt al försök sminor, men komplettering
11led n y minmateriel sk edde i rask takt.
En större minspärr
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ullades utanför Kiel och omfaltadc till slut över 200 mi ntl r.
Under k rigels gång ullades även minor utanför Jade , \\'c~t' l'.
Elhe m. fl. platser. Ä ven ett antal Östers jöhamnar skyddadt',
genom minspärrar. :'llctoden aL L utan urskillning för sv:1L 1
hamnarna med mino r hämmade sig emellertid i det all de n
egn a hande ls,.jöfar tcn iörsvåraclcs. Manga ty .~ lw handcl sf:u·Lyg, Yilka underdellakrig togos som priser, uppsnappades ju ~l
u laniör ck lyska hamnarna. i\linfaran var nwd andra ord ~ a
stor al t de egna handelsfartygen ·e j vågade inlöpa. Planlii ggningcn och ulläggandel av mineringarna h ade här utför ts fdaktigt i det a tt skr~ickcn fö r fienden segrat över en förnuft igt
gen omf1örd minering med ordnade eskorter förbi eller gcn nn1
de utla gda minfälten.
Är 1884 kons tru erades den första tysk a djupinställni n ~ ~
mekanismen.
Det Jörsla moderna sjökrig et, i vilket minvapnet kom :III
/
spela en s törre roll , var d e l rysk-japanska 1904- 05 . B ad a
de krigförande använde minor i s tor utsträckning, speciellt
vid och omkring Port Arthur. Under d et att ryssarna sök lc
försvåra den japanska blockaden, genomförde japanerna d enna med tillhjälp av minfält och hindrade därigen om den rysk n
flottan s rör els efrih e t. Under krige t intill no·v ember l 904 f'i ir olyck ades icke mindre än elva r ysk a och japanska krigsfar lvg
genom minsprängningar. Under samma tid cPhöllo fy ra p a nsarfartyg svårar e minträffar.

II.

Minmaterielens ståndpunkt vid världskrigets början
1914 och materielens utveckling under
världskrigets gång.

Vid inträdet av det skickelsedigra å r et 1914 befann sig
minma terielen p å ungefär samma ståndpunkt som vid tiden
för det rysk-japanska krigets avslutande. Vissa smärre fö rbättringar hade dock ägt rum och minladdningarnas storlek
hade, på grund av den a lltmer förbättrade fartygsmateri c1c n,

a vsevärt ökats. Önskan a ll kunna använda minor även vid
nndra kuster än <.le egna, had e framtvingat konstruktioner av
mina nkaren med djup inslällningsanordning.
En kort rcsume rörande minmaterielen ges här nedan frän
elt antal i världskriget dellagande länder.
Frankrike h a de en minlyp, som konstruerats HJOG och
..,;om var försedd med en laddning på 100 kg vått bomullskrut.
1910 introducera des två nya mintyper, en mindre med 60 kgs
laddning och en större med l 00 kg. Minorna v oro försedda
med särskild djupinställningsinrättning och tändningen skedde
genom slöt mol minan .
ltalienurnu ersatte l \lOG sin då tio år gamla »Eli a mina ))
med elen s. k. >> Novero-Tilominan >> med en laddning på 60 kg .
Tyskfond i ö rfogade i början a v världskriget över 1re olika
mintyper. L a ddningarna varierade mellan 70 och 150 kg.
Den n1ina på l 00 kgs trotylladdning, som tyskarna använde
sig av under krigets första mänadeT, var mycket tillförlitlig
och överlägsen i andra länder förekommande mintypcr.
Det inlemi,·a minkriget i både Nordsjön och O ·tersjön,
framtvingade snart avsevärda förbättringar på materielen. DCoch UCgminan utgjorde tv[t efter varandra följande typer av
ubå tsminor . En annan typ av ubåtsminor var den s. k . DEminan, som sh1ssacles ut genom ubåtens ak ter. Den hade elen
fördelen framför övriga ubålsminor, alt alla inställningar på
m in an kunde göras omedelbart före fällningen.
Särskilda flygminor konstruerades även av tyskarna och
synas för försia gången ha kommit till användning under
>> ställningskrige t» i lrbensundet.
Turl.:ict h ade en mycket knapp minmateriel vid Liden omkring 1914. Dc goda resultat, som uppnå ddes med dcn1 fåtaliga materielen, visar emellertid att minorna voro tillförlitliO'a
och effektiva.
·
b
Ryssarna synas ha varit de, som disponerat över de t s törsta
antalet minor vid världskrigets utbrott. En bidragande orsak
härtill torde ha varit att ryssarna haft kriget mot Japan i
färsk t minne. fllalerie lcn var fullgod, tillförlitliga förankrings1'idshift i Sjöviisendet.

20

-

282-

a n ordningar funnos och tän<lningen av minorna skedde h i1d e
på elektrisk och mekanisk väg.
Be träffande nykonstruk tioner och delaljförbät lringar visade sig ryssa rna mycket uppfinnings rika. En sinnrik ano rdn ing, den s. k . svepslussen , anbringades p å ankartrosse n. Snps lussen avsåg a tt: släppa igenom den svepande trossen och diirigenom förhindra att förbindelsen m ellan mina och ankare
bröts.
De lik aled es av r yssarna kons truerad e hukellmin orn a hl·stodo av två till tre minor fästade Lill samma an kare. Då dl'!1
första minan svep ts upp s teg, efte r en viss hesliimd lid n ii st a
mina upp o. s. v.
Först år 1905 över tog flottan minväsende t från armen i
Eng land. Engelska amiralitetet hade härigenom alntör 1 ~·<1ligt visaL aU det underska ttat mina ns betyde lse i sjökr iget. Litet eller intet h ade gjorts för den tekniska utvecklinge n av det
av en gelsmännen föraktade minvapnet och det d röjde :tvscv iir t
innan de h ade tagit igen det tyska försprån get. Möjlighelen
av att kunna utnyttja minan i öpp en sjö ansågs även Yara
a lliför mycket inskränkt av internatione lla beshimmels er, siirskilt med hänsyn till hand elssjöfarten . Urakll åtenhe ten a tt
omhulda minvapnet t vu ngo engelsm.änn en alt vitl viirlt.l s kr i; ~l'ls
början lån a 7,500 minor från Ryssland härrönmcle f6m lH h" l
för det rysk-jap anska kriget.
P å grund av tyskarnas offensiva uppträdand e i minkr igl'l
tvangs emell e rtid Eng land a tt ägna mer uppmärk samhel :tt
minvapnet och ett omfattande arhete nedlades p å alt lag a i;.;•·n
det förlorade och fö r bättra materielen. Den i hörjan av b i·
ge t använda typen m ed 100 kgs bomullskru tsladdnin g \:n
emellertid dålig, kom lätt i drift ell er slet sig, hade otilJl'iirli tlig djupinställn ing och dåligt a rbe tande tändning.
Ell! ny typ , H-H-minan , m ed 200 kgs Ja <ldning a v trotyl,
UC ·
arbetade mycket tiilförlitligt. Efter tysld mönster minan - tillverkades även ubåtsminor för att möta det tyska
ubå tshotet. 1918 utlade engelsmänn en utanför flandernkm lc ll
ett slags boltenmino r, i vilk a tänd apparaten fungerad e enli gt
kompasspri ncipen.
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Syftminorna förbättrades även. I kombination med minorna använde sig engelsmännen av eleklrornagnctiska ne h
a kustiska appa rater, vilk a kunde fastställa då en ubål f iir flytta de sig i en b estämd fadcd. Apparaten var förbu n d,,n
m ed en minspärr, som tändes, då ubå ten kom i spärrens när lw: .
U. S. A. inträdde 1917 i världskriget med ett mycket oh;•_
tydligt antal minor av en bristfällig, oprövad och över h unHltagcl ineffektiv mintyp.
Kriget pressade em ellertid fram nya typer och amer ik 1narna tillkommer äran av a tt ha uppfunnit antennminan, som
kom till användning i den stora »i\lordsjöbarriercn >> i clt skt•cle av kriget cHt det syntes h art när omöjligt att stoppa cle ly ..,J .. a
ubåtarnas väg norr om England. Fördelen med denna mi na var, alt dess verkningsomrade icke utgjortles av en punli l.
under vilken en ubåt kunde dyka, utan a ll den u tgjorde s .t\'
t' n lodrät linje med ansenlig utstr~ickning. Pil gr un d hiir l\'
erfordrades endast en tredjedel av beräknat antal minor. DL'll
o troliga fart , m ed vilk en denna m intyp frmnstäl1des, var l' n
stor triumf för den amerikanska industrin, men m ed hän sy n
till alt endast 43 % av minmna voro J1unktionsdugliga, nii ;·
dc vid krigets slut sveptes upp, efter att endast ha legat i Ya\l Jtct nåura
"' månader , måste man anse minan som windre lyck:d.
I samband hänned bör nämn as dc skcnmineringar, Yilka
av engelsmännen i stor uLslräckning utla des. Dessa »min lll"'
bcstodo av ballasta de hornförsedda skal, som ofta förk dde
t~rs karna alt tro, att ansenliga minHilt voro utlagda.

III.

Minans inflytande på sjökrigföringen under
världskriget 1914-18.

Betydelsen av ett starkt minvapen hade, som fram.går av
föregående avsnitt , på ett relativt tidigt stadium insetts i del
Tyska riket, då däremot England hyst ett visst förakt för detta
defensiva vapen. Ryssarna hade liksom tyskarna tidigt kol11 mit till insikt om minans betydelse och vilka möjligheter, soJ11
l:l.go i detta vapen.
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Tyskland har sedan länge vetat, att det enda säUet alt
bryta Storbritanniens dominerande ställning i världen är att
avskära det engelska moderlandets förbindelser över haven.
Med all makt och med alla medel måste sålunda detta örike
bekämpas. Den tyska stormaktsflottan hade 1914 ännu icke,
vad b eträ,fifar )) capita l shi ps >>, nått upp i paritet med den
engelska. En a vgörande drabbning till sjöss under krigets
första period hade av denna anledning icke ingått i de tyska
sjötågsplanerna. Andra medel måste tillgripas för att erhålla
en maktutjämning i avsikt att sedermera upptaga strid med
och tillintetgöra den engelska flottan. Torpedvapnet, representerat av uhåtarna, och minvapnet skulle utgöra de medel ,
med vilkas tillhjälp den engelska örlogsflottan så skulle decimeras, att >> Hochsecfloltc >> sedernrera skulle bli i stånd alt
ge England nådestöten. Storbritannicns urgamla herravälde
till sjöss skulle automatiskt brytas och övergå till det segrande Tyskland.
Ett samtidigt intensivt fört handelskrig skulle verksamt
bidraga till att bringa ett uthungrat England på knä. Minfaran och minhotet skulle a vskräcka både fientliga och neutrala fartyg att befara de riskfyllda farvattnen runt Englands
kuster.
För England framsti'tr suprematin på haven såsom. det
bärande i engelsk utrikespolitik. Herraväldet till sjöss och
behärskandet av förbindelsevägarna inom imperiet, vilka alla
gå över haven - om man frånser trafiken i luften - utgör
livsb etingelsen för S torbri tannien. In gen fastlands s ta t får b li
så mäktig, att dess flotta eller flygvapen kan hota imp eriet.
Därest ett sådant hot uppstår, finnes för England intet annat
än att med all kraft söka avvärja det och, därest så skull e
erfordras, med alla medel bekämpa denna makt.
Under världskriget utgjorde den tyska sjömakten ett konstant hot mot det engelska väldet och det tyska ubåts- och
minkriget förorsakade den engelska flottledningen stora b ekymmer. Intet annat återstod än att svara med samma mynt
och engel ~ka amiralitetet insåg att enda sättet att hålla den
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tyska fiollan i schack ntr all medelst minor stänga in hl•nnl·
i Hclgolandsbuktcn .
Hyssarna intogo redan vid kri gets början en ulprii f!ln t
defensiv h å llning i sjökriget varvid bl. a. krafliga min fii lt
sku lle försvåra den tyska flolians uppträdanlic i dc l={yssl an d
omgivande farvaltnen.
Fö r att närmare belysa minans inverkan på ISjökrisgo perali oncrna under världskrigel ang ives här nedan vi lken omfattning m inkrigel J'ick. lwgri1nsal l iii nedan angivna operalionsområdcn.

a)

Non/sjö n och Nordatlanten .

I dc tyska sjölagsplanerna vid världskrigets början sy na s
vissa oklarheter ha ratt bclrälifandc häs la sättet alt bel v inga
den engelska flottan och alt avs kära det brilliska moderlande ts förbindelser över haven llll' d den övriga världen. Högsin
krigsledningen i Tyska riket band genom sina dirckli,· sjiikrigsledningens handlingsfrihel och detta bidrog i sin tur lill
atl det hänsynslö-s a ubals- och minkrig , som den tyska sjiikrigslcclningcn inrik tat sig på, icke kunde insällas med nog
kraft och i rätta ögonblicket. Under första krigshalvåret ig angsa ll cs endast tio mineringsföretag mot England och av vilka
sju iscensattes med sammanlagt 1,000 minor. Dessa i dd
stora hela blygsamma företag förorsakade dock engelsmän nen
relativt stora fartygsförluster och handelssjöfarten p{t dl'll
engelska ostkusten lamslogs und er veckor, enä r minsvcpn in g~ 
förbanden på g rund aY stora förlu .~ ter icke voro i stånd al l
h ålla rent från minor. Detta för E ngl::tnd prekära läge Y<l r,
egendom ligt nog , icke känt av tyskarna, vilka ej h eller fortsalle med detta minkrig , som i verkligheten haft e tt så pass
utomordentligt r esultat. En intensifiering och ett planmässigt
genomfhrande av minkriget i samverkan med ett hänsynslöst
fört ubåtskrig, hade sannolikt belvingat England i ett tidig t
skede av kriget, då effektiva motmedel mot detta slag av k rigföring ännu ej existerade och då san1.tidigt dc tyska h ärmassorna segrande gingo fram pa väs ll'ronlen .
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Gen om ovannämnda underlå tenh e t från tysk sida hunno
en gelsmännen själva b ygga upp e tt minvapen och hotade att
helt slänga inne den tyska flottan i I-Ielgolandsbuklen m ed
just dc medel , som tyskarna ura kllälo a tt med all kraft anvånda mot sin fiende. Omfattande minfält utlades av de
engelska sjöslriclsk.raftcrna och särsk ilt dc engelska ubåtarna
utförde djärva mineringsförelag långt innanför I-Ielgoland .
Den tyska högsjöflo ttans chef, amiral Scheer, strävade
att m ed a lllmcr utökade minsvepningsförband r ensa upp dc
engelska min spärra rna. Svårigheterna voro emellertid enorma
och belysas bland a nnat av det förhållandet, att icke end ast
svepfartyg, ulan även clt s lort antal andra fartyg ingingo i
den >> Sichcrhcilsdiensl» som skulle svara för Henhållningcn >>
i Nordsjön. Som exempel må nämnas, att den l juli 1916 ingingo ic ke mindre ä n 11 luftskepp och 53 flygplan i denna
sä k erhclslj~inst , som hade till uppgift att bekämpa engelsmännen i minkrigct.
En påvisbar fö rdel med det kombinerade ubåts- och minkrige t visar följande sakförhållande. Genom sicksack ku rser,
h ög fart och skärpt utkik kunde engelsmännen förhållandevi s
väl trygga sig mot ubåtarna. Minan däremot tvingade flottan
att med låg far t och på rak kurs hålla sig bakom minsvepningsförbanden. Att insätta en äldre slagskeppsdivlsion som
"mineb umping squadr011.» i flottans tät var ett ganska tvivelaktigt hjälpmedel. Den engelska fiollan befann sig h elt enk elt i ett synnerlige n prekärt tvångsläge och i början av år
191 7, innan ä nnu a m erikanarna int rätt i kriget p å västmakternas sida, torde det kunna if'rågasätlas, om icke ånyo läget
var sådan t, att e tt resolut ingripande frå n starka tyska sjöstridskrafter kunde ha bringat England till underkastelse.
Samtidigt som engelsmännen m ed all kraft intensifierade
minkriget o ch drogo åt mingördeln i Nordsjön, lade tyskarna
ned en otrolig energi på att h ålla de in- och utfartsleder öppna,
som funnos i denna av vän och fiende fullspäckade Helgo~a nds
bukt. För a tt skydda dessa för Hochseeflotte livsviktiga po rtar i minfälte t utlade tyska rna skyddsmineringar. Härvid be-
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dc sig bla nd a nn a t av tv å nybyggd~1, m ycket sn a bb aa' ende m inkry ssare m ed stora min förråd. Dessa f a r ty. !i" voro
o
eo,,.entligen avse dda för minoper::~ tioncr vid fienden s ku ster och
, Naval and Militnry Hcoord >> yttra r härom , »a lt h a de Tys k land byggt fler s:o~dann f a rtyg och bcga gnnl sig av dem m ed
större djärvhet, så hade dc bringa l: oss i allvarlig förl ägen h et».
Tätpl atsen i minkriget intog emellertid de n min f'äll nncl r>
ubåten. I juni 1915, en m å nad för e r yssa rna och ett h e lt ar
före enge lsmännen, fällde tyska ubåtar dc första minorna.
Verkan av dc lån gt över 1,000 spärr:o~r , som dc tyska ubå tarn :1
lade, visas bäst ur ned anståen de utl nlande i den engelska ticl skriften »Merchanl N a vy »:
»Minubåtarnas verk smnhct var sft ih ~tll andc och g rundli g,
att det är omöjligt alt in gå på enskildheter. ~ästan lika ITgclbundet som lastånga re inl:ogo ub å tarna sin minla st i Briiggl' ,
passerade slussarna vid Zccbri.iggc, genomforo södra ~ord
sjön och fällde sina minor p å bestämda , st rategiskt viktiga
plat-ser vid sydos tkus ten och i östra delen av Kanalen. :\lär d t•
hade lämpat sin las t ö·v crbor d, återvände dc till l3rtiggc och
hämtade näs ta . På grund hära v fingo icke blott den briltisk a,
utan även den neutrala handelssjöfarten vidkännas svåra för ·
luster och kraven p å trawl a r e och minsvepare stegrades ide ligen. Områ den a kring viktigare fyrar och fyrskepp mås k
regelbund e t svepas och även handelsstrå ken ut efter ku s te n.
Förlustsiffrorna för i sveptj ~ins tcn sysselsa tt a fartyg jämte b esä ttningar ökades s tadigt. Holländska p os långare, lotsbå tar ,
fyrskepp och å nga r e av alla s tor lek a r gingo på .mi nor oc h
lllånga m änniskoliv förlora des.
Detta u tvidgad c minkrig hade till följd , alt va k t ta rtyge n
lvungos h å lla sig kl a ra att även i nödfall tjänstgöra som min svepare och sålunda arbeta i dubbla skift. Så småningom ut vidgade sig det område inom vilket minubåtarna utförde sitt
arbete, i norr upp till Humber och i väst ända till the Ncedles.
l april 1916 blev o dc nya DC-båtarna färdiga , vi lka hade bå de
störe aktionsradi e och större minkapac itet än flandernbåtarna .
Nu upptäcktes min o r även vid Firth of Forth och vid Orkneyo,, 3 oanad c
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öarna. Sedermera utsträckte sig omräclct att omfa lla alla ta r.
va tten kring de brittiska öarna, varest sjöfart ägde rum t ill
n orra Sko ltland, södra Irland , i Irländska sjön och i Kanall·ns
västra del::~r för att slutligen slräcka sig ända till Biscaya , }. Jl'delhavet, Afrikas västkust och Ishavet».
Sonr förut n~imnls nådde minkriget mot England sill h öjdpunkt år 1917. Uneler de lla å r upplevde eng elsmänn en även
den o angenäma överraskningen, att värdefulla h a nclclsfarl yg
gingo förlorade på minor utanför Sydaf'rika, i Indiska Ocl·an en, i Australi en o. s. v. Från slu tet av 1916 till början av
1918 utförd e tyska hj älpkr~· ss::~ ren \ Vol,f dj än a mid er i ccn lr um av sjöha nclclss lrak en i n~i mnd a farvatten . Kryssaren ut .
lade 465 minor och genom 18 minträffar förinlades 74,000
ton handelsfa rtyg varjämte 35,000 Lon sf~adacles . Den o siikerh e lskänsla, som upp stod i så gott som h ela del hriLLi ska
impcr ic l genom detta före tag , gjorde också alt Eng land n iidgacles dirigera etl ick e obetyd ligt antal s jöslrri dskraftcr fiir
alt bekämpa elen tyska kryssaren i ett fö r irnpr ri ct krili sk t
skede a v kriget.
Ub å ten och minan i förening utgjorde ett ytte rst vä rcl cfulll
vape n. Minubåten blev lysk a rnas främsta vapen i kriget till
.~j öss mol väs tma kterna .
Samtidigt som England med a lla m edel sö kte bek~impa dr!
Tyska riket till sjö,ss, funno d c, a lt minan utgjord e ub åtens
värsla fiende. Den t~r ska minub åte n hade så småningom öwrl" agit näslan all orflfensiv mineringsverksamhet och dc m inspärrar En_g lancl utlade, riktad e sig också i första hand just
cmol denna typ av örlogsbrlyg.
Dc av engelsmännen ulb gcl a mineringarna utgj ordes ,\ \.
dc fö rut omnämnda minfälten i H elgolands bukten , minsp ~irre n
Folkeslone-Grisnez, minbältet utanför Newcastle- upon-Tyne
samt Nordsjöbaniären mellan Skottlancl och Norges västkust.
Spärr en Folkestone- Grisncz avsåg att i största möjliga n"lån
skydda sjöförbindelserna med (Frankrike och utgjordes a v
djupmineringar, riktade uteslutande mot de fientliga ub å tarna.
Nordsjöbarriärcn, som ej hann färdigställas för e frcdssl u ll'l,
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är intressan t ur Lvå synpunk ter, dels på grund av des s ;)L• r.
hörda utsträck ning, som gjorde, all den skulle ha sluk a! l'j
m i ndrc än l 20,000 m inor och dels på grund a v al t den :une.
rikanska antennm inan här kom till anv~indning. Över 70.000
minor utlades gemensa mt av USA och England och med <illt a
gigantis ka minföret ag slutade dc allierade s minkrig gcni C' mot
Tysklan d. Även om flera tyska ub å tar slunko igenom dC'n na
barriär, utgjorde den dock ett så pass allvarlig t hinder , :1 11
det troligen skulle lyckats att i förening merl övervatt ensstrid skrafter hindra dc tyska ub å tarnas passage .
Som ctl slutomd öme rörande minkrig et Tysklan d-En gland bör fran'1hål las, att tyskarna på grund av sin undcrläg sl'llh e t till sjöss sågo sig förhindr ade att utfö~a tillräckli ga off<•nsiva minnerin gsföreta g med övervatt ensfarty g och att cn gl'l -;männen å sin sida icke innehad e det klara h erraväld e ti ll
sjöss, som skulle givit dem tillfälle att minera tillräckli gt n ii.r:t
den tyska kusten och speciellt då utanför dc tyska hamn a rn a.
Klart framgår emellert id alt clt s torart:l.t resultat u ppnåddes å båda sidor och utgången av sjökrige t visade, all <'Il
av de viktigast e faktorer na vid det slutgiltig a bemästr a nd,•l
av det tyska ubåtskri get utgjOTdcs av minvapn et E nli gt
engelska uppgifte r gingo ej mindre än 42 tyska ubå tar fö rlorade på grund av minsprä ngninga r.
b)

Östersjö n .

Det bästa exemple t på ett klarl genomtä nkt, rätt gen on lfört och därför också resultatr ikt minkrig uppvisar det ~o n t
fördes av ryssarna i Östersjö n. I förening med väl nlbil d:t d
personal och elen förut omnämn da myekct goda materiele n
utnyttja de rys6arna de resurser , som stodo dem till buds. Clwfen för den ryska Östersjö floUan, amiral von Essen, räkn ade
med att den tyska flottan skulle företaga en framstöt mot Rysslanels huvudst ad, varför han lät utlägga kraftiga minspä rntr
tvärs över Finska viken. Den s. k. centralp ositionen m ella n
Nargö och Porkala omfattad e :sålunda icke mindre än 11 ,000
minor.

MINKARTA

Av tyska och l'yska sjös trids kr after utförda min<'ringar
OstNsjön n n d(• r v;i rld skrigd. 1914-18.
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Enär det tyska a ngreppet utebl ev, ändrade von Essen sina planer därhän, att han med liil La övervattensslridskr afler
avsåg förel;~ga minraider n ed mol den tyska kuslen för a ll
därig enom locka fram Jiencleflollan för atl senare upptaga
kampen med densamma bakom centralposilioncn. Pla nen
genomfördes även och ryska lälla sjöstridskrafter utförde
djärva fr anLStötar mol den Lyska kuslen mellan Kiel och Ri.igcn, ofta under synnerligen svara väclerleksförh[tllan den.
Del malmcdYelel förd a ryska minkrigel ledde ocksa till
r elativt stora förlusler fiir tyskarna. Hälften av dc tyska kryssarna för~. alles ur str idbart skick och resultatet s kull e ha blivit än större, däresl sprängverkan hos de i övrigl väl fungerande minorna ej hade varil så lilcn.
Elt gott exempel på betydelsen av all minspärrar försvaras med artilleri visar den kalastrofala iörlust tyskarna lcclo
den 10 november 1916, då av en på provlur stadd jat~ardivi
sion på Lio fartyg ej mindre iin sju "t~·ckcn siinktcs genom artillerield fran Baltischporl och genom minspriingningar i tlclla
med 1ninor .späckade farval!en.
Det till sin huv.u dsakliga karaklär defensiva minkrig, som
ryssarna förde, h a de utan tvivel lctl till ett hctydligt gynnsammare rc:mllat, därest minkriget förts med tillräcklig skärpa
även eft0r amiral von Essens död. Sjökr iget i Östersjön hade
för Tysklands vidkommande icke slutat så pass lyckligt som
det gjorde, om denne med så stor frLun[ltanda besjälade amiral
även i fortsä ttnin gen av kriget falt leda den rys ka fiollan i
Östersjön .
D en tyska krigföringen kännetecknades icke av samma
väl genom.Länkta planer som den ryska. Tysklanels intressen
Yoro för :S tarkt bundna i I\ordsjön. De av tyskarna i Östersjön
litlagda mineringarna had e relativt ringa effekt. De t var för sl
i ett senare skede, då det ryska motståndet började svikta, som
tyskarna kunde anses inneha övertaget.
Vid Öselföretaget i oktober 1917 underläto i stor uts träckning d e ryska fartygen och Janclbatlcrierna att använda sin~
kanoner på grund av d0n då utbrutna revolutionen, varför
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minspärrarna i dessa onu~ulcn lättare kunde forcer~us <l\' d0
tyska sjöstridskrafterna. Dc trots dessa förh~lllanclen uppk 0 111 ~
n a tyska skadorna och förlusterna orsakades alltså en h a r t .1, .
' '
m i nor.
Sjiikrigct i Östersjön visar med all önskvärd tydl igh l' l,
vilk en roll minan spelade och med Yilkcn frenesi ry s.~ ar n a
ä gm1de sig ål clella vapen, som '.å v~il hör ihop m ed dl'[
r yska kynnet.
c)

Orewmr och Biili en

Minkriget i Öresund och Bälten komplicerades i höo·
"l"lcl
b :-,
a v att krigförande och icke krigförande makters intressen hiir
skarpt h r öto sig mot varandra. England hade icke annan a Ysikt än alt med lätta sjöstridskrafter oroa och skad a den tYsk a
fiollan i Öster~.jön . Tysklands mål gick ul p å att m ed :ll l
kra ft förhindra fi entliga engelska stridskrafter a tt upp triida
på detta avsnill av sjöfronten. Iledan i augusti 1914 u llad l'
därför tyskarna minspärrar i Stora och Lilla Bäit varjiiml l'
Danmark efter tysk påtryckning utlade viss a miner ingar i
Bällen och Öresund. En anmodan till svt~ nska r egeringen a lt
lå ta utHigga defensiva minspärrar i Öresund i avsikt al l l'iirhindra engelska sjöstridskrafter att intränga i Östersjön, avvisades emellertid av Sverige. Genom den svenska regerin gens
fast a hållning blcvo egentligen endast Bälten spärrade, men
det visade ~.ig under krigets gång , alt spärrandel av Ör es und
och Flintrännan var lika viktigt. Ytte rligare påtryckn in gar
från tysk sida rönle enbart fortsatt motstånd från svensk sidn,
varför, för att stoppa de engelska ubåtarnas inträngande i Oslersjön, Tyskland , trots svenska protester, utlade minsp ä rra r
syd Flintrännan.
Det danska tillmötesgåendet ifråga om utläggande t a v
ovan nämnda mineringar får ses mot bakgrunden av att den
danska uppfattningen var elen, att i krigstid, då Danmark iir
neutralt, landet ändock anser sig kunna spärra sunelen till Ostersjön för krigförande makters fartyg. Den svenska r cgcL
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ringen däremot hävelade med bestämdhet den uppfattningen
a tt, d å Sverige är neutralt, passagen genom ,<Jen svenska delen
av Öresund icke kan, vare sig hämmas eller spärras för krigfö r ande maklers örlogsfartyg. Delta naturligtvis under förutsä ttning alt Sveriges n eutralilet ej på minsta sätt anses hotacl.
I och med alt Tyskland spärrat alla tre infartslederna till
Ös tersjön , hade det samtidigt spärrat den egna flottans utfallsp ort till Kaltegatt och även avskurit Hochseeflottes eventuella reträtlväg genom Kattcgatt-Skagerack. De tyska ubåtarnas navigering i dessa minuppfyllda farvatten mot slutet
av kri get försvårades även i hög grad. Ubåtarna voro nämligen då så gott som uteslutande hänvisa·de till förbindclsdeclen
Öresun d och BäHen för att komma ut i Nonlsjön och ur den
engelsk a fiollans järnhå rda grepp i Helgolandsbukten . Dessa
ur strategis k synpunkt synnerligen påvisbara nackdel a r förde
också ho s den tyska krigsledningen f r am tanken p å att redan
under krige t för söka få spärrningen av Stora Bält hävel.
d)

Adriatiska Havet .

Även i Adriatiska Havet kom minan Lill användning i stor
utsträckning, speci ellt i defensivt syfte. skydelsspärrar utlades bl. a. utanför egn a viktigare hamninlopp och fartygsförluster för båda de krigföTande p ar terna förorsakade a v min spr ängningar voro alt anteckna.
Ett planerat franskt angrepp på Cattaro hösten 19H uteblev på grund av elen alltför stora minfaran. I norra delen av
Adriatiska Havet skydelade båda de krigfiörande makterna sina härstyrkors n ed till kusten nående flyglar medelst omfattande minspärrar. Min- och ubåtsfaran hindrade både elen
österriki sk-ungerska och ,den italienska flottan att förmede1st
ihållande artillerield utöva något inflytande på operationerna
till lands. Efter centralmakternas erövring av Albanien kund e
de r egclbtmdna handelsförbindelserna mellan Österrike-Ungern
Och de albanska hamnarna väl upprätthållas tack vare s,kycldande mineringar. Ett väl ordnat minförsvar i Otrantosundct
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förhindrade även tyska sjöstridskrafter att intränga
tiska Havel.
e)
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A d ria.

Sunrta Havet oc h Dardnncllenw .

Redan under vinlcrn l!H-!-15 hade ryss arna genom 111 in.
träffar lyckals skada i Svarta Havel uppträdande turkiska och
ly.-;ka sjöst ridskrailcr. l\1inorna Jades ofta på s[t stora dj up,
aU lienden ansag farvattnen fria från minor. På grund ay
dc r ~·ska minornas ringa laddningar crnåJdes emell erti d L'j
tillräcklig sprängverkan, varför dc flcsl a skadade far l~ .;e 11
kunde laga sig i hanu1.
Pa sonunaren 1916 spärrade ryssarna Bosporen full siii uLligt genom ett stort an tal minor och genom. all kontimH'lli gl
komplellera minspärrarna fönn cdclsl grundgacnde moto1 halar, vilka obehindrat kunde gå över minlinjern a, hölls d('ll lla
porl effektivt slängd. Samtidigt utlades flera minbälten u LJ ulör Ana lal iens kuster. Genom a ll s p ~irr arna ständigt b l'\·a kades :w övcrvatlensfartyg [tstad kommo ryssarna genom d l -. sa
minhällen ett ·oerh ört avbräck i tillförseln a v kol och olj;t l ill
Turkiet, enkann erligen d en turki ska flottan.
De l stort upplagda Dardanellerförctagel, so1~1 bland a nn at
a vsåg alt skapa förbindelse mellan dc a llierades flottor, sl i lll·
dadc i iräms la rummet på grund av de i Dardancllerna ullagda turkiska mineringarna . Den spärr på 26 minor, som utlades cflcr den för sta stora beskjutningen av Dardanell cr nn
i början av mars 1915 , har blivit världshistorisk. Styrka u av
e tt inliml samarbete mellan artilleri- och minförsvar f ar hiir
en ypperlig b elysning och vid d el s lora angreppet den ,1 8 ma rs
1915, som skulle öppna vägen till Konstantinopel, fi ck deD
a !lierade fra n sk-engel ska flottan dyr! p lik la för att den ic ke
tillräckligt noga svept dc fientliga farvattn en och för att samtidigt ha underskatlat den inneboende styrkan hos de ,turkiska
kustfarten. Genom en totalförlust av tre slagskepp och en i
övrigt av artillerield och minträffar illa tilllygad flotta , fic k
den förenade flotta n draga sig tillbaka efte r c ll snöpligt nc·
dCI·lag.

5AROS · 8UKTEN

Det turkiska minfö rs varet vid Dardanc] lcrna

Tidskrift i SjöväsendeL

mars 1915.
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No rdwnerilwn slw ostkusten.

Värdet av minan i krigföringen i dessa avlägsna farva ltl' l\
är kanske av ringa be tydelse, m en det fåtal spärrar som nr
1918 med stor framåtanda utl ades av fe m tys ka ubåtar liitl
utanför USA:s kuster, förorsa k ade dock en hel del fartyg sfiirluster och skapade ett så pass stort osäkerhetsmoment, att l'l l
omnämnande synes vara på sin plats.
(Forts.)
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angivna pressorganens räkning .

Vapnet med stor räc.kvidd.

Särtryck ur
Nautisk Tid skrift.

Blixtkri get till l and.s, s101n avgjorde kriget under 1'940 me c~ sina
med clynrumisk kraft till avgöran de tvingand e rörelser, ha r nu seelan
mot
ett hal,vt år avlösts av J<ampen mot det engel.s.J<a; moderla ndet,
och
da;:.s krigsh us h ållning och .sjöförbind•elser. Därmed kom .sjökrige t
anh[l)de
Kampen
rätt.
.sin
Il•
ti
cLet kom biner acle .sjö- och luftkrig et
fienav
ning
försv[l)g
gradvis
en
till
syftade
.som
,
form
tagit ·e n statisk
dens mot..ståncliSkraft och endast tiH en mimlre del dkta.cle sig direkt
mot den fi entliga krigs makten till .sj öS!S, tilllanda och i luften. Flotta
ns
och luftvape n överto.go denna uppgift. Under det att vårj; flygvape
raJfangrepp äro .sta1'kt geograf iskt begränsa de, för] a de våra .sj ös•tridlslk
ter k ri get till det vida oändliga oceanisk a rummet. I f.omn av fjärrav
spaning en följ.de i de oceani.sk a randzonerna ett uncler.stöc1janclie
ge-sj&s.tricl:s.krafterna r(såväl' övervatt ensstrid skrafter na .som ubåtarna )
n.om säi-,kil ~ härför lvou.struerac~e enrh eter inom luftvapn et. I farvattnen utanför ku.sterna , ·det rum alltså, viJ.ket vi betrakta som inom
räckhåll för det l ancliba.serade operativ a Hygvapn et.s huvu.clJc]el, utveckt i
lacl•es en ny fonn av sjökrig, \Som vi kunna beteckna .som sjökrige
et
luftvapn
och
a
.skraftern
,9jö.strid
villket
i
och
det begränsade rummet,
·~kola .samarbe ta på det mest intima .sätt. Karaktä ren av kriget i d'et
j ebegränsa de rummet prägla.s .starkt av cl:e mot mål på sjön, stödl
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stående fly.g .striclsk:ra.Herna.
Me·d det tyska flygvapne ts: ingripande i Medei<havet ha de s.en a.st-.
ftr·ens Jarhåg,or oelt föruts äg e l,ser tagit ges talt. Engels männen h ad('
för e detta krigs utbrott i ck8 trott, att de s~wLl e kunna röra sig ·'H
Jritt i Medelhavet som de kunde tiH den .1![) jan. ~ Särskil,t för Mal ta
~·om ligger inollll det lancl'bacSerade -f'J ygvapn·etc'l verksall1lhetsnnll' ~tdp.
inträd er den situation, i viLken fö,rr e ll er s enare alla liknan<[Je bPlägna.
.stöclj0punkter rftka , och som den trans ke s jö,krigsteoretike rn aun iral
Castex kara'k te11iserar m e d' följande nrcl: >>,D et gäHer s jätstmt egiedd
icl,:,e längre att hoppas på en lyckl ig möjlig1h et atL kunna gå ut o,sk a,l,J
utan paraply . Det regnar också inne i s jälva huset . Hus,et har övr•rhuvu cHaget inget tak mera >>.
Det är upp enb art, att utväljandet av såLlana m å l ·[ä,r fLyg et soJtt
konv-ojen i Sicili ensundet elen 1-0 jan. O'Ch Möclj epunkten Malta Jl lPI]
dess fartyg och an! äg.gminga r må.s te s]-::e i f ulLständigt samförstån d
me·w den marina ledningen. ,Såclana a.ngrepp som cles.sa utgör a rlr·n
intimas te for·nt en a-v s amverkan mellan sjö- och luftis,t riclskrafter. f
clet tys·k a f!y,g vapnets framgångar ha,cle eLen italiens ka flottan rlr•n
st ä rsta and e l. Hotet från l ätt a i ta l ien,s ka sjö-strid·skra f ter, j ag al'P.
torpedbåtar o ch motortorp edbåtar föranlecld.e elen br,i .thske övm·be,f>ilhava.ren i .Me-de llJavet, viceamiral Cunninglwm1, att beor.dra pa.ss a.gP n\·
Sicilianskrr sundet under cliag,e ~ . För att try gga genom,f arten mHlPr
<Llager krävdes emel lertid - t. o. m. mot den ge no<m elen enge],s,ka -J'r alllgångeu i Tar·e nto :försvagacle italiens ka s lagflottan - slag,s,h~pp , lt an garfartyg, kryssare o ch j aga. re. Först därigenom brrugte ·clien itali em:.ka
fl-ottan die värdef ulla fientl iga enheterna. inom räckvi-cl!d för tysk a
störtb.ombförib a n ci. J ngentin g kan ty cJ,J,igare än elen n a händelse .il lustr·era elen s tändiga v~xc1 lv e rkan Jneldan clie olika fakt,orerna. i .sjökrigföringen i det begriinsrucle rumm et , nämligen mellan d'e flytallide stri·dskraft.erna oclt cl1e i sjökr<igl'ö ring ens tjä111s't verks.an1ma lu-rtstri-dskr afterna. Det sannolika recSultatet av Llen ,s is ta tysk-italiens ka Dygfr antgången i det Sicilianska sundet t.orcle be.s.t:'\ däri, at t mo·tståncla rPn
åter k~ommPr a t t förlä gga passagen av denna .särs'k1ilt från luften hotade 7011 till natten och sedfln h e lt a vs,tå från bega-gnande-t av clet
central?, Meclel'h av,et, när också de n na-ttliga ge.no.m farten und er dc>
i ta'l ien.;,ka l'jöstridlSkrafte rnas try c k b lir al,] tf ör förlustrik Den engels ke ami ra len uts atte &ig för cl.e tyska störthOimbförbaruc]en, em edan
han än'da till n ederlaget den W jan. uppskatta<die ver.kan a:v die italienska s jöstridiskrafternP. .som större än faran från luftlen.
Man finner, att de mot sjömål insatta. Juftvapnet t. o. m. i sådan a rum ic'ke kan ersätta. s jökrigets: tra.dlitionella va-pen utan blott
konnpl e tte ra clem. Strat,egiskt talat :inn ebär s~t u atio-nen a.Htså i cke,

-

303-

att en arbets förtleJning inträder .m e Han flo·tta och fl yg, villket helt
enkelt anvisar flnttan .de v i,da utrymm en~ och flyget de begränsad e
rum,n1Jen, utan t . o. m. i de begränsa-de rummen iiJJnehär den en s am vel'i-::an o ch icl~e en avlös.nring.
Sammantattnringsvis kan än en gå ng s äga.s, att de t i det begränsad,e sjörumme t ins atta Hy get ej kan e r.sätta. öv erv a. ttenl:'stridiskra.H e rna. Det be l1öv.s för att åsta-dkomma. av.görancle re&U'ltat fastmer elen
intima,ste ömses idiga s a,m verkan. Vid en anal ys a..v elen senas:t e tid·ens
hän<dels.er kommer ·man alltså inte fram till en mot.sats.ställning flotta flyg, :säsom el-et 1nånga gånger s ke tt vid komment e ringen av hän e~e l -
.scrna i. Mecl'e lh P.vet, utnn .snarare tiH hnken p å en växe,Jverka.n m el!a n
t·vå av sjökrigets .la kilo rer. Det f,irJJns i cke två eHer tre s<jökrig, ett
und ~ r v:1ttnct, ett på vattnet och e tt öve r vattnet, uta.n allt är när a
förknippat tm•cl vartp,nna t -o~h utgör tiJlisa.,nma.n,s S'jökriget rätt och
.slätt. rå detta sätt bör m an o cks~å föestå en amerikamsk fackmans
uttalatHl e beträffande fl ottan och ,cJ,et i. sj ö,k riget verksaimma flyget,
som i första ögonbli cket verkar paradoxalt: >> Den stönsta tjän.s1t, s ol!ll
den amer.i,k an,ska mar'i nen gjort s itt J,aniCl, är att el.es,s ledning förhin drat, att m arinflyget under.s t.ällt.s en gem e nsm11 be,f älhavar e i'ör all a
fl~·gstricl.s kmftl,l">.
Samma i tråga -o m ,s jökrig· fackkunniga amm.i-ka. ner se i det britl'i ,~ ka marcin-[]ygetcS särs,t älln:ing, då de t til'l s-t1or del ä1·
umlandraget rlet engels ka. amiralitetets lednin,g, en stor vag1het i den
brittiska krigJöringen. Inför de synnerligen lärorika händelserna i.
Me-delhavet tor·de iiven en stockkonservativ ,sjöman icke kunna t änka
på aN heröva s ig själv de tjän1ster, som f lygvapnet kan göra. ih·å-ga.
o-m angrepp på s.iöi'örbindelse r o ch ,s jöst ricll9krafter. I de trå nga. s.jöl'llllllllen torde flygplanet l:.libehålla s in .st,ora. bet y<Cl,else och möjligen
ytterligare öka dt>n , förutsat,t att man i ek e gör luftangreppet till den
encla Jormen tör bekiimpan<Cie av fi enden utan fastmer be.t l'laktar det
·som en del av en omfattande op e ratiol11SpJ.an , m en framför a..lH icke
avs-tår fr ån att salllltidigt föra striden i det vida rummet fullt ut J,i k a.
energiskt.
Detta krig i cl:e vidta rumm e n föres -fram:f:ör allt av .sdags k cp p.
kr.vBsar,e , hjälpkryssa re och ub åtar. De utspelas icl-::e ,i s a.numa 1311a.bba
tempo ,som ett helaftons program på biografe n. D e taktis ka åtgärderna" den stänclliga spaningen, upp,spårandet av mo.tstå n·daren, de inledande fran11 c;;tötarna s amt Deträtterna äro här mycket uteliragna i tide n.
En jä_rnförels e, som h efälha.vare·n för ubåtarna, vri.cea1mira.l Dönitz, anVände i e<tt samtal mec~ Fi.ihrern, g,er för ubåtarnas verksann.he.t, som
L n . ifråga -o m rummet i jämförelse me.cL övervatten~Sstridiskra:.fternas
oceanis ka ver,k s·a,m het än!l'u är begränsa-d, en plrustiis k för eställning
om tids- och rul1ll faktorerna.s roll. En kon1vo.i, sa·de amiral.e n, är att
likna vid en lastbilskolonn, s om rör s i.g på väg från Rot.t,e vda.m i
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ann an i Bromberg, bikb röra .sig med en cykl ists ha,stighet. ocl~ J(t
känning med la,S'tbil.s>kolonnen (d. v. s. lwnvojen} i närheten ay
vVarschau. I viss bemärkelse äro• sålunda ·OCkså o·p e r ationer OClh t aktik i 1sjökriget unelerkastade statikens• lagar och ha föga. g.em enE•P.mt med verkligt ]anchkrigs• dynam.i k. De.:osa statikens lagar k nn
ej lwllcr det i .sjökriget i nsatta Hygva~met un dandiraga sig, när !le
taktiska in,s ats·erna u tföras med· dynanni.sk kraH. Vid övervinnamlet
a v rummet .stöter man i l an elikriget på huvuddelen av cle fientli u·· 1
strid1S\krafterna, men på väg till s.j ö,drabbning me·d f ienden - anti~t·
gen på elen vida Oceanen e l Ler väJCli dennas ändpunkter, hamnarn a i
mode rlandet - .s•töter man blott på ringa cllelar av fiendens s,jöstritl,,.
kraHer. Vägen till en dynamisk Jo·nTt a.v sj ökrig, som syfbar til.l fö r.
intandet av dlen fi.ent]ti,ga s:tricl1smakten genoilll ett slag och därmed till
ett plötsligt eröv ran•de uv det totala he rr aväldet till' sj öss, är ioke gi.
ven genom fl.otto·rn1as .si He rm äss iga :förhållande till varandra . J1ärfiir
inriktms a nsträ111gningarna på det gradvisa betvingancl< et av det fient.
liga rn.ot.s,Hmdet, .s.o.m ieke från i dag till i mo-rgon mediför .s8Jg.er, och
det är tl•ärvid .som utom flotta och flyg eH nytt element tillkomnwr
i kriget.
Våra .sjöstr i·d,skrafter.s långt nående kannp mot fiendens försö rj ning,slinjer tor.cLe .inte ko'lllma att krö n as av ,clJen frarrngången att dc
genom f.ienden.s kraft fö rdelning skapa förutisättning för en seg•errik
drabbning och därmed för ett slu tgiltigt n edkämpande av fienden.
Den av.s•nörande verkan för fienclen kommer enllellertid så .småningom
~tt t ve r ka .så .starkt, att t. o. m. elen icJ(e till fienclien.s' militära f örintamle till •s.i ö~s syftade Jö rniimsta Jormen arv handielsk;iget korn nwr
att få en avgöran.de hetyd1el.se :[ör Henelens besegrande. Såtillvkla ii r
alltså det av vår Elh HoHa förda s jökriget ingen .sv.ag ava.rt a·v clPt
klassiska .Sljö.k riget. Handelskriget har i sjökrigshistor~eon råk a t i
vanry,ktc i cke end·ast därför att engelsmännen bemöclat sig att m i.s,ckredltera LlP t utan också därför att det många gånger i histor•i en fö rts
utan vilja till militärt avgörande, alltså med en mentalitet, som m ot.
svarar dc fö r eställningar 01111 ett komi}ort,abelt krig, med! vil.ka engelsmännen drog·.o ut i :strid. Me r: nu må.ste med hänsyn tiH det siffePmä.<.siga sty1•kefö rhållandet mellan sla.gflot.tmna stricl:en 01111 själYa
ön t räd a i s täll et :för .slaget mellan fl.ottorna . Med kla r upp•bttnin g
om vå r a cl!agar.g vape n i s jökriget kom ma våra .sjöstridskrafter att allt
kraftigare inc< ättas i det vida rummet och komma att i diet tr,ånga
rummet allt ,'Jltar kare unde rstöd,ja,s av fl yg'et.
(Marine-Ru11Jcls0hau, mars 1941.)
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Hangarkryssare.
Med utg å ng.,punkt hån de nya eng.elska hangarkryssarna cli.skuterar Dipl.-i ng. Gerhard Höflich i Marine-Runcllsehau de k11av som
måste ställas på fartyg av dettaslag oeh gör föl j ande sa•mmal1Jfattning :
>>Hangarkry.s.:mren skaLl inom ramen för s törre flottförband vid
s'a nunanstö<tningar mecL fientliga .S'jö.strids•kr,after genom att ,o;ätta in
sina stridsJlyg'plan meJCVverka till mo·tsitåncLarens' :förintande och måste
samtidigt med sitt jaktflyg skydela de·t egna förband,et mot fie,l litliga
lufta ngrepp. Att de tillgängliga .spanjngs·:51yg1)lanen genom stänc1ig
luftspaning trygga de egn.a siricls.kr:aifterna och håUa l1e·clningen underrätt2.d om fiendens rörels1er, är s•jälvfallet.
I samve nkan mecL J'lott:för,band, vans operahone.r äga rum inom
de fientliga tunga .s1trid.sp:lanens aktionsområcle, måste hangarfartyget
mecll de jakt- och spanings·plan det medför öv•e rtaga skydiclet mot flyganfall. S1om gräns för c!Je.t område, inom vilket tunga sjöstridsilcraHer
kunn a an vändas, under sky;dd av e1gna hangarkryssare, måste, man
hetra·kta den linje, ti ll viLken fien·tligt ku,stbascrat ja,]d!fLyg kan framt ränga.
P å oceanerna, in.sat1;a f ör att s•töra fiendens• förb irudielser över
havet och för att skyelda d!en egna sjöfa rten, be•hö•va hangarkryssarna
huvuclisakli g.e n s•p anings- ·o ch stri•clsf1yg1pLan me-n ·dessutom flruckbaneartilleri o0h tillrJäClkligt s~ky.clid för a1tt med utsikt till fmmgång k unna
bekämpa fien t liga hand1el.s1k ryssare också i sådana si tuationer då de
egna flyg:lörba·111dien in te kunna angripa.
'
Framtidens hang a rkry.ssare k-ommer att bLi ett fartyg på 2:0,000
ton med högsta hastighet. Pansarsk ydeL och flackbaneartilll,e ri torde
~mmma at,t unge1färligen mo.tsvara skyddet och bestyckningen på
Jämnåriga krys1sar e i fråga om styDlm och antal. Lvbes:tyckningen
komm e r att bli kraftigare än på något annat sLag av örlogsf,art:vg,
och lvartillerie-t med eldledning karmner a•tt få en .s.tabiliseracl upp stäl:lning. :För att frigöra d1en för decS.s•a krav nödvändiga vi'kt·en komn;er flygplansanrta.tlet att reduceras till 4·0 eller hög.st 50• och princiPiellt endast en hangar att anordnas. Flygdäckets längel k10maner inte
att und!ers,t iga .27•0 m. och lmmmer s annolikt snart a.t,t uppnå 30.0metersg:vän.sen. Katapulterna för utskjutande av phn me·cli lång
~a:vt.strä oka bliva inbyg~da, förut på flygdäck om styrbor,d och baboNl.
_et ombordtagn a flygfo rbandet toDdie komma att bestå av en spanings-, en j akt- och två bO'mhcl'ivisioner!)
(Marinl8-Run cl.schan, mars 1941..)

----') P ä grund av e rfarenheterna i Medelhavet ön.s1kar man dock nu
ett öka t antal jaktflygpl,an.

-
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Storbritannien.
I Lo ndto n m ed·dela.s att d.e t nya britt is ka la.g skepr.H' t Prin t·p of
W ales för närvaran,d•e är undrr utr ust ning. Slag'!Stk eppet Prin <·t• or
\Va\(> ii r de t andra av sa [llm a klass .som de t hypennodklrna Kin!.(
Grorgr V, so m r edan är i tjän s t. Arbetet m ed de tre an'CI' r a - Duk;•
o!' York, .Jt~llieoe oclt Beätt)· - bö r va r a av.s.l uta.t detta å r.
(R e u te r , 2·+ apri l HJ~l. )

Tio a m e ri kans ka tullfart,,·g h a s tällts till Storbritanni.e n.s l' örl'o.
gandc och <ltgiircler h a vi.d tag;t.s f ör att övPrlåta de m i en ligil et lliP<t
\å n e- och u t hy rnin g.s lageu. ·Far•tygen byggeles 1928 och 19.38.
(R e ut e r, \l a pril .1 19H.)

:K y byggna de r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Xya flygp la n (7,1:2•1-.1 plan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lön e r , kos t, beklädnad, mate ri al oe.lt per.sonaltran.sporter,
bräns•le d1i v. inköiJ ..... ... . . ...... .. .. . .......... .
Unc\<e rh ~\ 11 av :l'ariygen (.masik ine l', s kr.ov o olt bes tyckning)
U ncle rli fi ll av floths t ati one r, anläggningar ·o. hamnarbeten
:Mari nid 1·en . . ... . ...... .. ........... .. . ..... . . . . . .. ... .
Modernis·e ring av fart yg .. .. .. . . . .. . .. . . . . . ... . . . .. . . .
Uncle r ld\ 11 av i·lyglll ate ri el oc h Ll iv. u tg:iH.rr . . .. . .... .. .

Förenta staterna.
D E' n ordinarie budgeten fö r räk e nskapsåret 1'941- 1.94;2, godk ii nd
av kongTPSlsen, uppg~1r till rt t b e lopp av 3,4:4<6,685,000t dol la r, fö rd ri at
pn \i gt fö lj a ncl~:

1,ot5,000,00t)
43-!,000,000

..t:I·J,OOO,OOO
+33,000,000
331,000,000
73,000,000

H2,00fl,OOO
~ .il.öS.:S,OIJIJ

(Rivis ta :Maritt ima, apt,il 10+1.)

Fö rr nta St'ate rn ,a h ålla f . n. på att b,vgga .sex .s to!·a slagkryssare
av n y typ i e nlighet m ed programntet. fö r skapanode av e n tvi\oct>an ,.
f lott a. In gn dptalj e r ·o m fartygen yppas, InPn elen .s<ammanlag.cla ko.s t naLI.en lä r uppgå til: 3i:W miljon e r (\,oJ l ar. D rt ä r t1ock ickp beJ.;:ant om
äv e n bes t-.n ·kning·en ingår i clc·n na s uiii tl lia.
(Re u he r, :z,6 april 1\J.-11 .)

Frankrike·.
Gazett.e .c]e Lau.,•anil<E'.S V ie h,)'- korresp ondent telegraferar at t lia n
ar be· 1 n,·nd•i g:c~< l meddela att de n 'l'ran.ska marinen för n ä r varand<> l'iirfo[\'n r Över . eu tö rr e .st,v 11ka ä n Olllecleltbart efte r vap e n.st.il\e.s t ål!l ld.
D e två lag~skeppen p:l 33,0()() ton , J ean Jlar t i Ca·.sablanca ·Oc h R i<·hrl ic u i D a·k a r, ä r o intakta. Slag.::keppet Dunke rque är fö r närvar andf'
På m arinhå l l är man v isserli ge n re.sel'vcra <l hc·
unde r r<:' paration.
1r iithn·cl e. fat·tyget.s till ~.tånc\: .m en an.s•er att det kan ko'numa att n •prP.::ente r a en avsevät,cl .s t y r.ka. ::> lag tkeppet Str as bourg har ·fortfar ande·
u1omor.dC'n1\ig·t stor t s tricl.s värr1 e . .1\orr.e spon.de nt en .säger aLg i T o ul onN
hamn h a .sett s l agskeppet Pro vence i o&ka·dat s.k i ck, ett fartyg ,,o ill
påstods h a bli vit sä nkt. A an.d ra .si da n ,sa,kna de ga rnil a s lags kepprn
Co·urbet ocl1 Paris, v ilk a tilgit s in t illfl ykt t.ill Sto·rtbrit ann icn , all ~
militä rt. vä r cle. .Frankrike förlorwclr s lut li gen slagSik:e ppet Bret agtH' 1
:.\<fe J·~ -EI- K abir m e d an s lag.skPpprt Lorraine l.;:va rh :l ll es i Al·exa n olri a.
(H avas, 17 mars 1.\)41.)
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Ehuru föga är bekant om de ny·a fa.rt_,' g&ty perna för t.våo ce an t\.o.ttau, v ill. det s ynas s om om de i ailhnänn a drag bliva av fö l jand e
l8 iag:

slag1skep p pi\ :>3,.().00· to n, m ed -+0;6 cm artil le r i,
s l ag>k r.rss a r e p å c :a 2<8,000 ton , m e d 30,-'5 cm a rtilleri,
kry.o.sa r e på c :a 1·-!,000 ton mecL Ki,2 cm eller 20,3 cm antilleri
Störs t a In ö.j li ga ansträ.ngningat· s kola ha necllag t.s på att ök a
farteu.
(R.ivis t.a :M:arit.ti,ma, mars :J:\).:11.)

J3yggand:e t av •6 .s:l agkryss2.re !t ar bes lutats . D essa e nltetE'r .s kol a
h a ett s tan •.! a rclrtonnage av 25,000 to n o oh en f:art av upp till 3:3 knop,
Hu vu elibe.s ty c kn in gen SJka ll be., t. å av 30/i• e l ler 35,6 cm kanoner.
Va cl beträffar oo nna get av {lte.::.sa enh ete r , n ya fö r Förenta Staterna , f å vi e rinra om att i lagfönslaget, vote~·at i r e presentanternas
h us. elen 2"2 juni 1940, vo ro v ark en ton na gesiffrorna eJ:le r antalet n ya
en h•e te r , ont avsåg& i det ifrågav a rande förslaget, b ekruntgjm,cla. Man
avs åg att bygga 385,000 ton s.l agsk epp, vilk as tonnag.e kun,clie växla
mell an 33 och 5,5 t11sen ton (e nligt utta landen, s om g j,ort.s av rnarin .s t abiSch ef.e n, armiral Stark, uneler di s kuss ione n om lagförslaget angå encl<e ökning av flottan m ed 11. 0 /o). I offici el l a krets ar tog man d.å
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:!.6,000· ton.
De dispos itioner, som fö r e ta gits vid örlogsv ai'V•en och pr.ivatillldu·'1 r iens varv för att byggnadtsm·.betena skola fortgå så snabbt .so1n
möjligt, innefattande även två eller tre arbetsskift, ha åstadkom mit
:1tt l'ärd•ig.st ällandet av bestälLda elllhete r kommer att sk e med al1m iirkni n gsviircl tidsv inst.
Dc första slagsk eppen, som bLi fär•L~iga, äw K-orth Oaroiina oeh
Wa.shin gton p å 35,000 to n . Den följa11clie gruppen av s~a gsk epp bestar
av föl jam:le enheter : S outh D aikob , Indiana, Uassachusett, s om bn,tga ' virl re.?.p . Gamden (~. J .), Xewp or t ~ews :(Va.) .o ch Quin cy (}Ia,..,.)
en li gt .k ontrakt av dece1111ber 1938. D en normala byggnrudsticlen beriik.
nalles till J8 månader: därför to r.dl') ovamllämncla enheter kunna ,·nra
l'är·tliga unel er 1'9:12. D et är tr,ol:i.gt, att man kan inJcnappa sex 111~1naLler p å ovannänu:,cJa beräkning.
Detsamma gäll.cr Alabama, be.s täHd i maj 1939 vicl örLogsvarvd i
No rJolk, Yowa och Kew Ye 1·s ey .(1 april 19•39), vid r espektive örlol.!·.c:va rven i .:.lew York o ch Phjlatclclp<hia och Miss·o uri och 'Ni eonsin (hrställda Lle 1'2 juni 19'J0} vicL r•eiSp. ör•logsvarven i )l"ew Yo nk .ooh l'hilaclrlph ia .
Ytterli ga r e s ju sl agskep p h a den 9 .sept. 19~0 beställts på örlog<'va r ven i PiliJa.clel·phi a, New Yonk och Km·:fiolik. Dessa äro lllin oi;; .
.Montana, Ol1io. Kentud;:y, Loui iana, :Maine, New Hrui'npshire. Ieke
a!l a el e b l jeT ho,s cJ.es.9a enheter ha blivit bestämda, det gäller ju n~· a
fadygs ritningar: därför bör m an vänta sig någon förtängmin g av
byggnac!.sticlen. Dock ha a lla mått vi•dtaglts för att de nämndia ~~n 
hctrrna om möjligt s.kola kunna bli färdiga på fyra år el.lcr· mitl<ire.
V aLl beträffar hangarfartygen, ä1'0 åtta sådana under byggn ntl :
Hornet, enligt .Jmntrakt av den 10 maj Hl39, Ess ex, Bon Ilimntne, Rirlt a n l o<:h Inti·e picl enligt kontrakt ll~e n 3 juli 194:0 och K earsarg•e ~am t
två an.dra, vil k a ännu inte t illde lats namn, enligt k·o ntrakt av den q
,s·e ptem ber 194·0. Ytterliga re l liJlmapcle ha bes täUts geno!ll1 byggn a.tl.s·
k ontrakt med P.ore River (.Mass.). I likhet med va;d s om gäller s l agsk eppen och en.heter av a11ch·a kateg"orier påskyndas arb etena på hangadartyg.en så mycket s om möjligt.
Pr.o gra.mrr.et upptager cue...<sutlom 40 kryssare, vilkas byggande
k•o ntrakterats 1(·4 .st. elen 2.5 m a j 1:939, 2 st. dlen .23 mars 194<0, .2 st. rlien
12: j uni 1•94>0, 13 st. den l juli 19401 och 27 st. den 19 septemb er 1940)
vidare ·81 ubåtar av vil:ka två bestäHcl:es under 1939 och .c].e återst:'! rnde
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(Rivista hlari ttima, april 19--i1. )

För JöriSta g å ngen på 18 å r har ett sto r t krigs[a rtyg åter tagits
i bruk. D et är s lag:s.l.;:eppet No r th Oarolin.a på 35;000. ton, som fiirc~ig
.,tällts p å örl.o gsvarvet i J3r.o.o klyn.
()rya Da.g·ligt ..'dleh anda, 1:() april 19·-U.)

Slags kcppet \ Vas•h ington iusatLes ·elen 15 maj i tj änst. Fartyget
har en besätini!1g· på 70 o.fficerare och 1/WO• man. D et börj ade byggas
i juni 19;38 och kostJ12.dcrna uppgå till 70 milj. do-llar.
t(D.eutsch es N ::tcltrichtenbi.iro, l .S maj 1941.)

F em a.'.' de nya amerikaDska slagskepp, s om äro be.stäl]da, få ett
depl acement på 60-----<6.5;000 ton, upp lyser en medlem •av represen tante rnas hll:S.
{Nya D agligt AlJ.ehanda, 21 april :WM.)

F r:\n \Y as hingto n mecklelas, att man planerar att by.gga om slu.s.
sam a i Panama•k analen, så att de t ill åta passage för slagskepp p å
upp t i l l 6,3,000 ton.
(Reuter, 27 mars 19±1.)

Vid en pres.s:kon,f.erens den 2.3 april för.ldarrude marinministel'
I(Jnox att 20 moto·rtorp eclbåt,ar äro LiDdiga fö r leverans till Storbritannien och att de k::whända recvan iiro på viig. Båtarna kunna göra en
f::>rt av över 96 km . i tiJTL111en.
(Reuter, 23 april 1911.)

I ett t~J har chef,e n f ör marin.stab e.n, amiral Stark, förklarat att
av.sevfircla delar av det UJmerikan.ska fl.ottutvicltgningspr01grammet förVerk lig as .sna.bbare än va.cl so'm he räkn lacl,e.s i de urs prungliga planerna.
Stark ytt r ~. de vi cl:a r e: »vå r t program för l1ang ar f ai·tyg komm e r att
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.-de rar ».
(He ut er, 30 april 19'-11 .)

P'\ i .

Förre ame rikanske Jnarins tUJbscltefen, a.m inll vVilham V. l' ra tt .
upplyser i en inte rvju, att hela den rumeri.kans ka stillahavs{Lottan \l <l
h·å veckor kan föras in i Atl·ant.e n, om diet internationeJJ·a läg,et s·k ulJ ,,
på t ord ra detta.
Amiralen Rngwv flottans en heter på LJ,e två oceanerna til l n
sl.a.g.skep p i Stilla havet samt de tv~1 nyaste shgskeppen i Atla nt Pn.
:3:3 lätta och tul11ga ·l uys.s,are befinna .si g i .Stilila havet mot fyra k rY~
s ar.e i Atlanten. 1;0IQI nya jagare och ( ,.) ga;mla <iO>!ll s·att.s i stånd ii r o
täml ige n jämn t fördela•clle på de två oceanerna. De minst 100 ulJ :'\t.a rn a
torde oeks•fi Vfll'R täm ligen Jika fördeJadie på bå,LJa fl.o,t,t,oma.
(Aftonblarlet, 8 maj Hm .)

Grekland.
Den greki.s,ka. Ilottans förlus1!er äro enligt vad &om tiHkä n n agi vi t:' av elen törutva ran,d·e gnlki,s ka reg.e rin.gen på Kr,eta följ an tic :
1. Torpedbåten jYlJl~ , so.m. s änkte.s deru :Li5 april e1fter häf1i l(· a
angre pp av e tt .St ukaföPbancl.
·J
Jagaren Vasilds •Georgio.s angreps natt.en till 1dien 12 a]J r il i
Salon.ikibukten av Stukaplan. En boill1.b träffa,de däcket och anst äl lr ll'
där sv[na s'k:1dor. Fartyget bOig.serad•es cliärefter 1 ha-mn men s:än k teC'
:s't)d'er'!nera.

a. .T.agar·en J-[idr.a angreps c:en .:!,3 april på efte r:midlclra.g e u
hoJnbflyg)JIRn i Salonikibu', lden. Fartyget sjönk omed:elbart.

:1\'

-L De .sur:] torpe•dlbå tarn1a Tlt.vell a, Kyz ~ko.s, K i don i a, IGos, l' rou:s,s a, P-ergamo.s, Alkioni, Ar.e.clu.s.sa, nori.s, Thetis sänktes i öet]i,g a Ol' h
västliga grekiska fa rvatt•en den 2:7 till :2,8 a-pril. De bel~edl.:. agadP thir
1ran.8porter. Mång1a gingo uncJ,e r med .hela besättningarna.
0.
D en gam l a kry,s,s.a ren Kilkis s jönk efter en ehl:s,v·åda, sa.J ll
!Lsta.cls korm:mits geno:m bombträUar. Av hela f.lottan ha en,clast nråg ra
ubåtar, nå.gr·a jagar-e och krys.sar·e n Georgios Av-e~o,ff räddats. An talet
oJll'k,mnna har hittill~ i cke ,k unnat fast.stählas.

De sänkta grekiska jagarna Va.s·ilefs Georgios ooh Hilcltra h a de
et1: deplaceuwnt av 1,414 r.e sp. 1,329 ton. De löpte av .stapeln 1lJ3S

res p. 1H3~. J) elSät tnin gen på VasileJs Georg ios upp gick till l-1,3 <J ch på
Jiidra till Hö .man .
.B etriif f and~· ·de små to rp e.clbåtar, vilka anmälts såsom :lörlora.Lle,
rör det sig ont fartyg med tonnage på mel.lan 1415 och ,305 ton. Samtlirra tcrpe·dbå tar vo ro från ticlen före världl'lkrig-et, med un,d an tJa,g av
t ,~'l, vilka träcJ.cLe i tjäns.t 1913. J3,es ättningen på dessa fart yg uppgick
till 2,3 man pi't vardera, med untlantag av den största ThyeHa, va rs
besättning omfatta·cle 'TO man. Den grek iska fLottan har enrl igt cles.sra
rapporte r 'lörl·o nat 1·0 av 3f; torp edbåtar och 3 av W jagare.
-( IJeutsche Allg emeine Zeitung, H m.a :i 1rHH.)

Finland.
:VI:ellan ~'in ska A"ngl'artygswktiehol·aget och Värtsiläkoncernen har
ett avta l trä J'fa 1s om att San·Ll.vikel1ls s,kepps•cllocka i H el,singrf ors för
bolagets räkning srk-all bygg'!- två .isiörstärkta fartyg på c:a 2,1>00 ton
el. w. varbdera. Tichs·förhål rLan.clena göra att leveransen blir b er.0811ldie
av tillgången på mate rial, och rnan räknar med att f,artygen kunnn
l ev e re rap 1'örst unel er å r 19143.
(TT 1-3 maj l!J4l.)

Rumänien.
D en rumän.ska HotLans nyaste e111ltetter är minfartyget Admiral
J\f urge:s.cu, vilket byggts pil varvet >>1Santierele Navale Galati , i G-alatz
och träclch• i tjän,s t i slutet av l\J.-"0; vida re tre .motortm·p mlbåtar >>Vifo nd , Vigili.s och Vise ulul ", vilka lPverer.ade.s av V.os·per, Ports mout,h ,
vid 1mit ten av förra året. l> ArLlmiral Murg.esc u, har ett tonnage av
8:2:5 ton och är utrust1acl med tv.å 1.-0,2' CtTt ,kanoner, två 3,7 cm luftvärTL<ikanonpt·, 133 minor och två sjunkbo rnhkastar•e o ch når en fart
av 16. knop. De tre motoi·torpeclbåtama ha en bestyekn.in,g av 8 m'l~kingevär (~ + 4), två 'ii3,3 cm to rpedtuber och srj unkbo·m bkastare.
Dera,s f1art uppg å r till 4.5 knop. Som ny.byg,g en ligga f. n. två ubåtar
På stapPI i varvet vid Galatz.
(.Marine Run,dschau, arpril t9·H.)
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Holland.
Arbetena p å u tvidg ning ·Och förstä rkning av flottbasen i Surabayla äro nästan avslu ta;cle. Basen .skall kunna ITLo tta.ga äv•e.n de största
enhet er. Arbetena ha fullHöljt , s om om byggandet aN hoHändls1ka
.s la1gskepp, upptagna i fö rsva r.sprogrammet, redan påbörjats.
(Rivi.s;ta Marittima, mans 19·41.}

Litteratur.
Brasilien.
D en :Z.S decembe r 19JO s j ös1attes jagaren l\Iariz e Barros. Detta
>i r den a n dra enh eten i en seri e om 3 jagar·e av typ :Marcilio D ia,,
(1,.300>ton, .)- 12,7 cm J.;;anoner, jj2~5.3 cm torpe.cl,tuber, 3o6· knop).

(Rivi.scba Marittima , mars 19-11.)

S veusk Lots, del I.
R edaktio n en av '>> Svens k Lot s>> f å r meLld c la, att. ;scglingsbe sk rivnin gcn Svensk Lots, del I (Sv. L. l) omfatta nd e, Skage r ack,
K attegatt oc h Öres und, svenska och danska kust e rna utkommit i n y
omarbetad upplaga.
Den nya uppl aga n av Sve·n sk Lo ts, del I , ä r en omarbdning av
1935 års upplaga gjord på g rundval av k ustn'imgnoscPring sommaren 1940.
Uppl agan .ski lj er sig f r å n den fö r egående bl and a nnat dä ri ·
ge nom, att ur boken har utbr uti ts avde lningen >> Allmänna uppl ysninga.l'» .samt en del bilagor, vi lka, sedan de komplotterat.s med uppgifte r rör ande andra kustområden, sammanförts till ett sä rskil t
band, »Sven sk Lo ts, Allmänna upplysn ingar>> (Sv. L. A.) som utkommit i maj m ånad förra året.
Vid framtida omarbdning av delama III och I V komma allmänna uppl ys ningar ej att m edtagas i r esp. de la r, u tan avses nyss
nämnt band Sv. L. A. bliva ett för sa mtliga delar gemcmsamt band
att användas jäms id es med den vid navigeringen ak tuel l a delen.
Enär i r es p. dela r hänvisnin gar göras t ill Sv. L. A. är det nödvändigt att detta band anskaffas samtidigt med övri ga del ar.
I övrigt är den nya uppl agan av Svensk Lots del I till uppställ ning och innel1å ll e ts art lik den fö r egående. Dock h ar innehåll et f ullstän digats i avsccml c på uppgifter angående h amnar, f riel lysta omr åden, broar m. m., varvid stö•rrc hänsyn än förut tagits ti ll
sjösportm änne ns behov.
För att ytt erli ga re r educe-ra bokens volym och därmed h åll a
nere dess pris, h ar i h ögre grad än förut ut gallrats uppgifter, som
kuuna erh ållas från sjökort och fyr lis ta. Så fin n as i regel ej un dcrvattrnskablar omn ämnda i bes krivningPn, då do f innas utlagda
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i s jökorte n. Vid lws kri vning av f y rhelys ta l0cl0r ang es enelas t fl lt
leden eir f y rbel yst s a111t på pt>•kas ont n :Jgot särskilt tir att iakttag ., _
i övrigt få sjökort och Jy rlista lätlliHl l'ri'orclerliga upplysni11gar.
För at t prise t e j s kull e bliva allt tör högt ltar Llc'ss utom dt 11 <1got s törr0 forma t tillgripils och eu lllindre s til a nv ä nts ;in i föl'! ·gående upplaga, doc k har p å grund av ökade arhc'ts- oc h matl' ri a\.
kos tnadC'l' pri sl't, kr. R: -, hli1·i t a1·sev ärt hög]'(> än för före glw ntl ,,
upplaga.
J'l't grund a v n"iclanch· törlti'tllnndc·n kan avci C' lningl'n Ha1nn nr.
som ingå r i C'tt s ärs kilt. bihang t i ll. bokc·n, till sv id a n· i cke• utlä1n n"'
i a lltn ;inna h a ndc•ln. Kos tnacl c·n l'ii r huke n u t an bihang är kr. G: :2~>.

Hedaktionen av Svensk Lots.

