1945.
108:e årgången.
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Arsberättelse i artilleri och hand::
vapen 1944.
Avgiven av lodamoten Lagennan.

(Forts. från häfte 4, sid. 212.)

Artilleriet å cle engelska lätta kryssarna av Leanclertyp.

Föl· jämfördse med våra under byggnad varande kryssare
skulle det give tvis hava varit av intresse om i denna årsberättelse några data rörande artilleriet på moderna utländska fartyg
av m otsvarande typ kunnat lämnas. Krigsförhållandenas skärpta
sekretess omöjliggör emellertid detta. Föredraganden har därför valt att i stället lämna en relativt fullständig redogörelse
för artilleriet å dc engelska förkrigskryssarna av Leandertyp.
Namnen på dc fem far tygen av denna klass, Leander, Achilles,
Neptune, Orion och Ajax ha av krigshändelserna många gånger
förts upp på tidningarnas första-sidor, och det är med fartyg
och fa rtygsartill eri av denna Lyp, som det pågående kriget i stor
utsträckning utkämpats. Den lämnade redogörelsen är grundad
På en bearbetning av franska källor, som finnes publicerad i
:\farine Rundschau december 1943.
Kryssarnas allmänna data framgå av tablå 2, i vilken även
ll1otsvarande dala för kryssarna av typ Tre Kronor inlagts.
Tidskri ft i Sjöväsendet.

17

-250-

-251-

Ta blå 2.

Tablå utvisande den lätta kryssartypens utveckl ing På
grund av krigserfarenheterna.
(För Tre Kronor uteslutna data få t. v. ej publiceras.)
Leander

På stapeln .................. .. ........... oo
8. 9. 1930
Av stapeln ................................. 24. 9. 1931
I tjänst ... ......... ....... .. ....... .. ·· ·oo· 23. i:l. 1933
Typdeplacement ............ .. ..... .... .
Längd överallt ........... . ............ .. .
Största bredd .... ..... .................... .
l Djup vid typdeplacement ........... .

l Huvudartilleri

...... .... ... ... .. ...
uppställning ......... .... ............. .
vikt breelsida ... ........... ............ .
eldhastighet, låg elevation ..... .
l »
hög
Lv-kanoner ........ .. ....... ............ ... .
uppstiLllning ... ... .. ........... ... .... .
Lv-akan, grövre ......... .. ... .... ..... .
uppställning ................ .. ..... ... .
Lv-akan, lättare .............. ..... .. .. .
uppställning .......................... .
Lv-ksp .......... ... ............... .......... .
uppställning .................... . ..... .
Antal lv-eldenheter .. .. ................ .
00.

00.

Sic1opansar, tjocklek ................. .
längd .. ... . ... ........... .
Däcks pansar, normalt .............. .
»
över durkar ........ .
Tornpansar ............. .. .... .......... .
Pannor .. ... .......... ..... . ... .. . ... .... .... .
Propellrar ............. ... .. .. . ........ ... .
Turbiner ......... ... ..... . ...... .. .... ... .. .
WPS ..... ..... ... .. ....... .. ...... ...... .. .
Fart .................. ....................... .

l

Tre kronor

27. 9. 1943
16. 12. 1944

7.270
169
16,8
4,88

c:a 7.400
180

8-15,2

-15,2

4X II
400
8 a9
5 a6
8-10,2

högre
avsevärt högre
(se huvudart.)

4XII
8-40

-40

2XIV
-25

Artilleribes tyckningen utgöres av:

8-15,2 cm l<an L / 50 i 4 dubbellom i midskeppslinjen, 2
förut och 2 akterut, mellantornen överhöjda;
8-10,2 cm lvkan i 4 dubbellavettage på det akteröver runt
slwrstenen Jörlängda backsdäcke t;
8-40 mm akan i 2 kvadruppellaveLLage p å aktra bryggan
sam l
12- 12,7 nnn ksp i 3 kvadruppellave LLage, 2 s t tvärs förliga
bryggan en våning över backsdäcket och l st å aktra bryggan.
Tre ar tilleristrålkastare om 90 cm finnas, 3 å bryggor tvärs
skorstenen och l å ak tra bryggan.
A1'lill eriet ledes Jrån en ak ter om farlygsledn in g·ens brrcrcra
.1 00
något överhöjd ar lillcri eldledningsbrygga. Här finnas 3 avslån dsmätm·c med 4 m bas, l för ut (y tterligare n ågot överhöjd)
och l på vard era sidan. På bakre delen av artillerieldledningsbryggan är det medelsvåra centralsiktet med tillhörande 5 m
AM placerat i ett särskilt eldledn in gs torn och ytterligare bakom
detta p å en mas tlikn ande pelare e tt torn för lv-cenlralsiktet
med tillhörande 4 m AM.
Beträffande Jartygels allmänna byggnad, pansar, bryggor,
maskinanläggning, Lorpedbestyckning, Jlygplansutrustning m.m.
lämnar den tyska källan intressanta och ovanligt detaljerade
uppgifter. Dessa förbigås dock här såsom li ggand e utanför
ramen för denna årsber ällelse.

12- 12,7

3xrv.

a) Hu vudarli l/eriel.

9

76
57
51

grövre
bättre tillgodosett
grövre

76
25
4
4
4
72,000
32,5

4
2
2
större
hö gre

15,2 cm tornen äro mycket rymliga (längd 7 m, bredd 6 m).
De uppgivas vara försedda med sovmöjligheter för betjäningen.
~ansar i egenlli g mening finnes ej, endas t splinskydd av 25 mm
tjocklek Jör såvä l deL rörliga tornet, barbellen som langningstrummor. Avståndsmätare finnas ej i tornen. Kanonerna äroberoende av varandra beträffande höjdriktningen. Gränserna
för denn a - 5° resp. + 60°.
15,2 cm kanonernas skottvidd är 225 hm, projektilvikten
50 kg, krutl addningens vikt 14 kg. Eldhastigheten uppgives till
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8- 9 skolt per minut, vilket värde dock torde gälla endas t i
låga elevationer (jämför nedan ang. laddningsarbet ets ulförande). Luflgenomblås ning saml möjligheter att genomspola el drören m ecl vallen finnas.
Mekanismen är en skruvmekanism , som manövreras för
hand med en manöverann av sedvanlig typ. Elektriska hindpatroner (glödtändning) användas.
Tomel inriktas i sida från en riktplats i elt från torne t i
övrigt avstänghart rum framtill och m ellan kanonerna. Avståndet mellan dessa uppgår Lill 2% m. I samma rum fi nnes
även plats för en kikarhöjdrikta re vid pjäsvis riktning. Kano nerna riktas i höjd alllid efter följvisar e, vilka vid centralriktning få sin rörelse från J\Isv CS och vid pjäsriktning från före nämnd kikarhöjdrikla re. Den na anordning m edg iver li kartat
riktarbete vid kanonerna oavsett riktsiagel samt gastät ti llslu tning av tornet med undantag för det särskilda riktarbåset på
framkant, där vid pjäsriktning kikarspringorn a måste h åll as
öppna.
Tornbefälhava ren har sin plats i bakre delen av lomcl.
Erforderliga orderöverförin gsmedel finnas men däremot ej, vilket är anmärkningsv ärt, avståndsmälar e och nedslagsur. Alminstone nedslags ur torde höra finnas vid varj e enskild el denhe t för utnyttj ande vid divisionsvis eld.
Siklinrätlning arna i höjd hava inställningsmö jligheter för
laddningsslag, utgån gshas tighet, kruttemperatu r och ruyb ~na ns
lutning. Höjdriktninge n sker med en handratt och avf~·nu ngc n
med en fotpedaL
Proj ektilhissarna äro av paternos tertyp och mynna i höjd
med kanonernas tappa xlar. Krulladdninga rna, vilka äro innesl utna i presspan/,·oger , uppföras genom sneda trummor till en
plats c:a l m bakom pjäserna. Reservlangnin g med talj a fi nnes liksom även utkastningsöpp ningar för tomkogren. Annn u.
nitionshissarn a äro hydrauliskt drivna.
1
upp
Vid laddning överföras projektilerna, som komma
lodrät s tällning med spe lsen uppåt, först till en och där efter till
en andra svängbar brygga. Från den sistnämnda överföras de
till den vid h akst~·cke t fäst a laddbryggan. Ansä ttnin gen sh' i'

för hand . Laddning kan endast ske inom eleva tionsgr änserna
o till + so.
Tornen ventil eras medelst två bordvarts och baktill i tornet
upps tällda fläktar. Luftfilter syn as icke förefinnas.
Byte av kärnrör i tornet syn es av placeringen av dörrarna
att döma vara förutsatt.
Till vaqe kanon hör en 37 mm tubk anon. A Achilles finnes en laddapparat eller riktigare en >>exercispjäs» av den i
engelska flottan vanliga mycket stora typen.
h) Lv-artilleriet.
10, 2 cm lvk an äro upp ställda i två grupper, en på varj e
sida av skorstenen. Lavettagen äro mycket höga (c :a 2,2 m);
riktarna slå på plattformar å ömse sidor av pjäsen, laddarna
på däcket. Till vänsler å lavellage t finnas två temperingsapp arater.
Kanonernas skotlvield är 124 hm, eldhas tighet 10-20
skolt/ min., elevationsmöjl igheter - 15° till + 80°. Riktning
och laddning sker helt för hand. Andra data äro: luftframförare, halvautomatis k horisontalkil, mekaniska tändmedel.
I varje grupp är den förliga pjäsen på vänster sida försedd
med en enkel r äknetavla, avståndsmotta g are samt temperingsgivare för ledande av gruppens eld å t >> läsidan» samt som reserv
vid skada å lv-centralsikte t.
Vid varje grupp finnes beredskapsam munition i fem skåp
om var dera 24 patroner. F yra av skåpen synas innehålla den
ordinarie slridsammunil ionen, i vilken ingår såväl spränggranater med tidrör som n ågo t slag av pansargr anater. Det femte
skåpet angives troligen innehålla rökgrana ter. Sannolikare är
väl inneh ållet Zusgranater.

c) Arlilleristrålka slare m. m.
F järrslyming av strålkas tarna förefinnes troligen.
Särskilda dimbildnin gsapparater finnas endast å Orion. I
övrigt synes möjlighelerna till konstlad rökbildning h ava ansetts tillfyllest.
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Slutligen må nämnas a lt fredsbesä ltningen utgöres a\· 350
man, krigsbesä tlningen 570 man. Av dessa utgö res befälet av:
fartygsehd,
11 oHicerare, varav 2 flygulbildade,
5 in genjörofficerare,
3 in tenden lurofficera re,
2 läkare,
l officer ur Royal Marines
6 däcksofficerare samt
10 midshipmen.

A rliller iel å kryssama au lyp Tre J{ronor.
I anslutning till den föregående redogörelsen kunna fö ljande dala angående artilleriet å de under byggnad Yarancl e
svenska kryssarna lämn as.

a) H uuuclarlilleri.
15,z cm kanonerna ha en längd av 53 kaliber. El drörd
är uppbygg t av kärnrör, mantel, bakslyeke och dymlin gsring.
Rekylbromsen är av sedvanlig svensk typ (= t ex 12 cm ka n
M/ 24 C). Tillbordssättningen sker medelst 2 fjädercyli n drar.
Mekanismen är en vertikal kilmekanism med öppningsrö relse uppåt och m ekani skt slaglås.
Fyra olika riktsätt äro fö rutsedda: fjärriktning frå n ?llsv CS,
ratthydraulisk riktning, spakhydraulisk riktning samt h an dkraft. De tre sis t nämnda riktsälten från riktarpl a tser i torne n
dter följvisare från CS eller vid kikarriklning. Riktsätten ii. ro
angivna i den ordning, de normalt kunna förväntas komm a alt
tillgripas vid inträffade haverier.
Kanone1na äro h elaula maliska trots a ll delad ammun itio n
användes. Av Bofors fr ån början föreslagen anordning me d
enhetspatron ansågs icke kunna god tagas av marinförvaltni nge n
på gr und av den stora vikt, som langningsenhe tern a i du rken
med detta system skulle komma att inneha.

Fig. 3.

- 257-

-256-

---

Patronhylsorna langas från krutdurken för hand via na 111 ,
täta slussar fram till ammunitionshisscn. De placeras här a en
svänghar laddhrygga. Hylsorna äro framtill slutna av en deckel
i vilken projektilen, likaledes framlangad för hand, placeras'
Hissen är av patcrnoslertyp. Genom användning av ett fler tai
"langarlag,, som arbeta oberoende av varandra från "egna,,
krutslussar och projektillavar, säkerställes hög langnings hastighet.
Ammunitionshissen mynnar i brunnen under kanonen.
Patronen hämtas här av en kring kanonens tappaxel svängande
laddbrygga. Temperingen vid lv-skjutning sker i detta läge.
Vid avfyrning (enkelskott eller automat) svänger bryggan uppåt
tills den fångas av kanonens bakstycke. Införandet av skolte l
i kanonen sker härefter automatiska och med sådan far t, a tt
projektilen lämnar sitt läge i deckeln och en fullgod ansäl tning
i eldröret erhålles (detta är nödvändigt till förminskande av
eldrörsförslitningen). Då kilen slagit igen avlossas sko ttet automatiskt. Den utkastade patronhylsan uppfångas i en hylsränna
på sa,mma sätt som vid 25 och 40 mm akan och ledas genom
en gastät trumma ned i ett under langningsrummet beläget
tomhylsrum. Laddhryggans upp- och nedgående rörelse, mekanismens öppnande och stängande samt avfyrningen ske h elt
automatiskt. Hålles avfyrningskontakten sluten vid inställning
på >>automateld" fungerar sålunda pjäsen som en automatkanon.
Intill gränsen för den maximala langningshastigheten blir lmnonens eldhastighet större ju större elevationen är. Laddhryggans väg minskas nämligen med tilltagande elevation. Då temperingen härjämte sker automatiskt, äro kanonerna väl lämpa de
för lv-skjutning.
Observeras hör även att så länge det för fartyg av denna
typ ovanligt kraftiga tornpansaret icke genomslagits utan de
ordinarie riktsätten kunna användas, pjäsernas rikthastigheter
äro väl så goda som nuvarande mestadels för hand riktade
grövre lv-kanoner. Splint eller direkt akan- och ksp-heskju l-

ning från anfallande Ilygplan kan icke heller slöra arbetet vid
jäserna eller ammunitionslangningen. Man jämföre härmed
~ittills vanlig uppställningsform för lv-artilleriet med halvöppna splint- eller kanske enelast vindskyclclsskölclar, sårbara
beredskapsförråd av ammunition och helt öppna langningsvägar
på däck. Dessa förhållanden gälla icke bara äldre fartyg utan,
enligt vad som för föredraganelen är känt, varje nu existerande
örlogsfartyg.
Tr ippeltornet väger c:a 130 ton och l:oslar c:a 1,ll milj. kronor. Betj äningen uppgår till 21 man, av vilka dock enelast 10
erfordras då automatiken fungerar. Motsvarande siffror för
dubbeltornen äro: vikt c:a 106 ton, kostnad c:a 1, 3 milj. kronor,
betjäning 16 man varav 6 erfordras då automatiken fungerar.
b) Selwnclärartilleriet.
Benämningen >>sekunclärartilleriet» är ej adekvat. Vid flyglåganfall är detta artilleri, uppdelat· som det är på ell mycket
stort an tal självständiga och lättrörliga eldenheter, av primär
betydelse. Att såsom hittills vanligen skett skilja mellan >>huvuclartilleri>> och >> lv-artilleri>> går emellertid ej heller, då ju
huvudartilleriet i detta fall icke enelast kan insättas emot, utan
är speciellt utformat för beskjutning av flygplan. En användning av begreppen >>fjärr>>- re~1ärstriclS>> >> lv-artilleri >> är icke
heller lämplig, då det gör intryck av, alt fartyget enelast är bestyckat med lv-artilleri och sålunda något slag av >>lv-kryssare>>
(som saknar huvuclarlilleri!). Må benämningen cl~irJör godtagas
tills annan finnes .
Artilleriet ifråga kommer alt utgöras av 40 och 25 mm
apj äser. De förstnämnda komma aU i princip överensstämma
llled nuvarande maskinriktade och med gyrostabilisering och
eldledningsinstrumentering utrustade 40 mm pjäser. Förutom
pj äserna är emellertid hela instrumentutrustningen av svensk
konstruktion och tillverkning. Alla hittills med dc tidiga re pj ä sern a av detta slag vunna erfarenheter hava tillgodogjorts. De
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nuvarande rikthastigheterna ha ökats till det 3 a 4 dubbla. Dy _
lika värden kunna aldrig nås med enbart handrikLnin g, hur
väl utväxlad denna än göres (gränsen för handriktning kan Yid
pjäser av den tyngd, det här rör sig om, sältas till 15 a 20° per
sek, vilket icke är tillräckligt mot på låg höjd anfallande modt'rna
flygplan). Vid gyrostabiliseringen användas gyron av ny kon s truktion. Dessa kunna på etl helt annat sätt än dc hiLLillsvarandc lämnas u lan manuell kontroll. Det elektriska för slärkarsyslemel har utbyLLs moL hydraulik.
25 nuu apjäscrna bli av helL ny Lyp. De bliva enl(elrikla(te
(axelslöd) och komma sålunda a ll likna nuvarande 20 unu
akan, vilka de avses ersätta. 20 mm kalibern är väl lilcn fö r
~Ll nå verkan i nutida, allt mer pansars kyddade låganfall sp lan .
Kaliberökningen är den slörsta man kan nå ulan all frångå
enkelriktningen. Även den nya 25:an avses att bli en >> 1-.:ulsprula >> , som skall kunna betjänas av varje man, den som sia r
närmast till, när de anfallande flygplanen t. ex. dyka ned genom elt lågt molntäcke. G'år man högre upp i kaliber, bli r det
en >> kanon >> , som kräver flera mans samövade betjäning. P arallellt med arbetet på den nya 25 mm apjäsen pågå dock även
försök med en förbättrad 20 mm pjäs. Denaa har högre utgångshastighet hos projektilen, varmed följer bäLLre genomslagningsförmåga i pansar, rakare bana och större träffsäkerheter
samt högre eldhastighet och elduthållighet, varav följ er en ])l'tydligL utökad kraft i automatelden.
Artilleriet å jagarna au lyp Öland.

BesL)·ckningen utgöres av:
12 cm kan i tornbl.-laveLLagc;
40 mm akan i dbl.-laveLLage och enkellavellagc;
25 mm (ev. 20 mm) akan samt
8 mm ksp i dbl.-lavellagc.
12 cm pjäserna ha modellår 1944. Eldrörslängden är GO
kaliber. Eldröret är uppbyggt av kärnrör, mantel och påskruvat

Fig. 4.
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bakstycke. Konslant reffelstigning har valts. ReHelvinkcln ilt
ännu ej fastställd.
Mekanismen
avses manövreras med trvckluft
som l·' an
.
J
,
kopplas antmgen för automatisk eller handdrift
Kanonernas elevationsområde medgiver lv-skjutning. Hiktningen sker med eleklro-hydraulisk kraft, vilken skall m edgiva
stora rikthastigheter såväl i höjd som sida. Fjärriktning från cs
är förutsedd.
Laddningen sker medelst svängbara bryggor samt maskinell
ansä ttare. Ammunitionen upptransporteras i tornet m edelst
paternosterhissar såsom av fig. 4 framgår. Tomhylsorna ma tas
ut med tillhjälp av elektriskt drivna transportörer.
Tomens vikt c:a 40 ton och kostnaden c:a 750.000 kr. per
styck.
Av 40 mm apjäsema äro vissa dbl.-lavellage försedda med
maskinriktning, gyrostabilisering och fullständig eldledningsinstrumentering. Dessa pjäser bli av samma typ som pj äserna
på »Tre Kronor>>. Aterstående lavettage äro försedda m ed korrektö\·er och överensstämma med motsvarande nuvarande pjäser.
Beträffande 25 alternativt 20 mm pjäserna hänvisas till, vad
som tidigare sagts angående dessa pjäser å kryssarna av typ
Tre Kronor.
Anlireflexslcydd i oplisl.:a iHstmment m. m.

Scdan n ågra år tillbaka förses kikare, avslåndsmä tnmgsinstrument m. m. med antireflexbehandla d optilc (t. ex. Zeiss
»T-optik >>) . Avsikten härmed är att förhindra reflexc-r samt
göra instrumenten ljusstarkare, det sistnämnda av särskilda betydelse vid instrumentens användning under mörker. D{t begreppet en >> god nattkikare >> ofta föres på tal bör en sanunanställning av hithörande spörsmål kunna vara av intresse.
En kikare karaktäriseras bl. a. av följande da la:
ingångspupillen (D) = diametern av objektivets fa llni ng ;
utgångspupillen (d) = diametern av objektivfattningens
bild, synlig i okularet om kikaren hålles c:a 20 cm från ögat;
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förstoring en (F)

förhållandet mellan ingångs- och ut-

=

"ångspupillerna (D/d)
" ljusstyrkan (L) ex, kvadraten på utgångspupillen om hänsyn till olik.a klarhet ~1os glasen i ins.trumentet, olil~a lång glasyäg och olika reflexlon etc. ( >> glasforluslema>> ) eJ tagas ( d 2 ).
A kikare angives genom instansning förstoringen och ingångspupillcn (F X D), t ex för en kikare 6 X 30 och för en
annan 7 X 50. Ur dessa uppgifter kan den approximativa ljusstyrkan bestämmas.
L

=

d2

=

(~)z

d. v. s. Jör den första kikaren (6 X 30)

L = 25 och för den andra L czo 50. För användning under
dager är den första kikaren fullt användbar, enär ögats pupill
under dager blott är 2- 5 mm. I mörker kan ögats pupill ut-"
vidgas till 7- 8 mm, och då kikarens utgångspupill måste vara
minst lika stor, för aU man skall kunna tillgodogöra sig allt
ljuset, bör en god nattkikare ha en ljusstyrka enli gt det angivna
betraktelsesättet av minst 50.
Ljusstyrkan är emellertid som redan nämnts även beroende av >>glasförluster >>. Dessa minskas genom antireflexbehandling, vilket kan förklara s sålunda:
Om den i ett glas infallande ljusstrålens intensitet sättes
= 100 och brytningsindex för det medium i vilket den infallande och r elleklerade strålen ligger betecknas med n 1 samt
brytningsindex i del medium i vilket den brutna strålen ligger
betecknas med n", blir enligt optikens lagar in tensiteten hos
den relleklcrade strålen (jämför fig . 5):
R

=

100

(nz + 111):!
11 2

11 1

.t1nm. For meln gäll <·r eg<' n t lige n Pn cl as t f ör L'l1 Yinkclriitt mo t
glaset inJalLancle s tråle e ller i v arje :!all endast f ör små värclo n å
infallsvinkeln. Vid elen följande jä mf'ö1·elsen kan emellertid denna
förutsät tnin g a nses gii ll a . I Jigurc• rna u t ri tas dock för tydligh et en s
skull ljusstr å lar m ed r e lat id sto r a inf allsvinklar.
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fig.S
Ohehandlcd g/q.syfa.
n1 =l (!t..JI)

n, = l (lw.fl)

Intensiteten hos stråle l i fig. 5 är sålunda

G:: ~

stråle 2 = 100

infallande strålen 3

=

l )

2

1
100 -

=

Intensiteten hos strålama

=

100, hos

.
6, 7 samt hos den 1. mslrumenle
l

6, 7

=

93,7.

fig. 6 bliver:

Stråle 1: 100
))

))
))

>>
,

13
2: 100 ( ' - l ) 2
l ,7
1,3 + l
3: 100 - 1,7 = 98, 3
1
1
1,7
4: 98,3 ( ' ~
·: ) 2
1,1 + l, ...
5: 98, 3 - l , T = 96,G
6: Praktisl't samma som stråle 4 etc.

-=-

Den i instrumentet infallande strålen har sålunda gen om
antireflexbehandlingen ökats från 93,7 till 96,G eller, vilket ii r

detsamm a, ljuslörluslcn till följd av rdlexion har minskats från
6,7 till 3, -± 0/o, d. v. s. till hälflen. Teoretiskt kan visas att
största möjliga minskning i reflexljuset erhålles om brytningsindexet för antireflexbeläggningen välj es till kvadratroten ur
produkten av de omgivande mediernas brytningsindex, alltså
för ett skikt mellan luft (n = l) och glas (n = l, 7)
bör skiktels brytningsindex vara det i exemplet ovan antagna
(n = 1,3).
En annan sak av intresse i de tta sammanhang är, alt del
från instru:!)lentet (glasytan) reflekterade ljuset i relativt stor
utsträckning kan utsläckas. De vid stark belysning (sol, strålkastare) röjande »blixtarna>> höra sålunda genom antireflexbehandli ng av a lla större glasytor ombord kunna undvikas eller
i varj e fall försvagas. Under förutsättning att reflexstrålarn a
2 och 6 kunna anses ha samma intensite t och att efter stråle
7 följand e reflexstrålar (10, 14 etc.) kunna försummas, gäller,
att r eflexen helt utsläckes på grund av interferens om antireflexskyddets tjockl ek göres lika med 14 (eller en multipel
harav) av det aktuella ljusets våglängd. I praktiken fastställes
skikttjockleken med hänsyn till ljus av viss spektralfärg. För
övri ga färg er erh å lles härvid icke utsl äclming men större eller
lllindre försvagning av reflexljuset.
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N allbelysningen och nall see ndet.

Redan för egående år r eferer ades i iVIarinpress en intressant
artikel ur en amerikansk tidskrift angående »nattseendet ». Då
de hithörande problemen äro av yttersta vikt för ar tilleripersonalen kommer i det följande en förnyad, s tarkt sammanfattad
redogörelse för inneh ållet i förenämnda ar tikel a lt lämnas.
l\Ia n skilj er i öga ts botten m ellan två olika slag av ljuskänsliga celler: tapp ar och stavar. Vid dagseende använder
ögat tapparn a, som sitta i ögonbottnens centrum. Vid n attse ende komma slavarna till anv ändning. Dessa sitta huvudsakligen ulanför tapparna i ögonbo ttnens periferi, och de sakna
förmåga a lt uppfalla färger. >> Om natten äro alla katter grå''·
Om man nattetid uppla ttar ett ljus som rött, grönt eller blått,
beror detta på, a lt ljuse t är så kraftigt, att det förutom av staYarn a även uppfa ttas av tapparna. Vårt nattseende är emellertid olil\a känsligt för olika färger. Rött ljus uppfattas sålunda
lika bra om n atten som om dagen, under det aU ögat för blått
ljus är betydligt känsligare n attetid än om dagen.
Vårt nattseende saknar den skarpa förmåga att uppfatta
detalj er, som dagscend et har. Om man skall av läsa en orderapparat, siktskala el. dyl., m åste man använda si tt dagsecndc,
och detta kräver god belysning, ju starkare dess bättre.
Vårt nattseende ä r emellertid trots den förenämnda bristen
på detaljskärpa utomordentligt känsligt även för svagt ljus. E n
uppflammande tändslicka kan sålunda under fullständigt mör ker och normala siktförhållanden uppfa tlas från ett flygp lan på
e tt par mils avstånd.
Na llseendc l kan icke >>kopplas på >> efter ägarens behag.
Det ta r avsevärd Lid - en h alvtimme eller mera - innan ögat
fullsläncligt hum11t anpassa sig efter mörkret. Om man frå n ett
slarkt uppl~·sL rum stiger ut i mörkret, är man till en början
alldeles blind. Sedan inträder emellertid följ ande för änd ringa r:
l) pupillerna utvid gas för a lt insläppa mer ljus;

2) Lappama anpassa sig cf lcr mörkret; detta tager upp till
minuter, varefter man redan känner sig relativt hemma.
ter11
.s tadd;
3) slavarna anpassa sig sä, att man börjar urskilja konturer
'()Ch detalj er.
Ä ven om ögat har ~.mpassat sig för nattseende kan el t blott
en lzorl stund uppilanunanclc ljus förs löra Iönnl1gan a lt se i
!\Ian kan sålunda på cl t par minuter fö rlora elen för111 ör!zer.
w:1ga, man uppnått efter en halv timm e.
Av det nu anförda kan enela st u ppg ifterna om nattseendets
"{}]ika känslighet för ljus av olika fär g sägas vara något nytt.
Det övriga är ju förhållanden, som varj e människa tidigt ställes
inför i det dagliga livet. Till ledning för den undervisning i
, konsten aU se under mörker», som är ofrånkomlig för artille3·iets däckspersonal, sammanfallas emellertid i det följande alla
.,de lärdomar, som synas kunna dragas ur den lämnade redo_görelsen.
l. Vistelse i full ständigt mörker är den bästa förberedelsen
för nattstrid. Då detla ej är möjligt, bör nattbelysningen å
personalens uppehållsplatser (eldlednings- och kanontorn såväl
som förläggningsplatser, förbindelsevägar uneler däck etc.) vara
så svag som möjligt samt utföras med rött ljus. Skott och inredningar böra, så snart för trevnadens skull icke mycket mörka
(svarta) färger kunna mivändas, likaledes vara målade i ~nna
färg, men även grå färg torde h ärvid kunna användas(. Vitt
·Dch framför all t h lått ljus hör till varje pris undvikas.

2. Natl si kl s bely sningen i riktinstrument ( >>hårkorsen , ), orderapparater, vid siklinrättningar liksom givetvis även i kortlådor etc. hör ske med rött l j u s och visartavlor. inredning etc.
såsom förut angivits vara målade i denna eller i grå färg. Ur
teknisk synpunkt nödvändiggör detta a lt hittills vid t. ex. order-apparaters och siktinrättningars gradering använd röd färg
lnåste ersättas med någon annan färg eller ann a t markeringssätt. I elen röda belysningen försvinner nämligen gradelingens röda färg eller förlorar i varj e fall i tydlighet.
-1 'idskrift i Sjöväsendet.
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l\Ied intörandct av röd natt- och nattsiktsbelysning Jönn in_
skas även i hög grad fiendens möjhgheler att uppläcka eget fal'lyg. Självklan är dock, all all elylik belysning skall hal!a~
släckt utom då elen undgängligen erfordras. För att härvi d in D'-11
crn
tid skall gå förlorad vid stridens öppnande måste i t. ex. k a 11011 _
torn en central strömbrytare finnas, så all all erJorclerlig heh·sning kan tändas med elt enda handgrepp.
·
3. Plammcn vid artilleriels eldgivning måste uneler strid
Iönäntas nedsälta nattseendet hos den personal (pjäsriktarc
m. Il.), som ej kunna undvika densamma. Della talar fö r ökad
användning av centralriktning även på de korta avstån d, som
gälla under naltstricl, framförallt då belysningen av måle t sker
med falljus eller strålkastarna störas av egen rök- eller din 1bildning. Brygg- och slrålkastarpersonal höra så vitt m öjlig t
är söka sig till »ljuslä » i förhållande till dc eldgivande grövre
pjäsernas kanonmynn ingar. En ökad användning av fl amc!i"tmpat krut är önskvärd med tord e åtminstone f. n. icke k unna
ifrågakomma på grund av den med flamdämpningen följ an de
s törre rökutvecklingen vid skottlossningen.
4! Användandet av röda glasögon eller bindlar för de t ena
ögat kan under väntetiden inför en nattstrid vara av värde för
a rtilleriets riktarpersonaL Reglementariska föreskrifler i delta
hänseende synas dock icke behöva införas vid flottan, enär un der högsta heredskap denna personal normalt redan befinner
sig vid sina instrument för deltagande i utkikstjänstcn.
5. Nattseendets huvudsakliga placering i ögats periferi
(stavarna) giver följande regel för utkikarn a uneler m örl,er:
Siktas någon misstänkt skugga, stanna icke upp i ell envist fö rsök att fixera densamma. Låt ögonen glida förbi och tilll>al'a
det misstänkta, men långsamt, ty ögonen reagera långsam t vid
nattseendel Härtill kan även tilläggas den självklara regeln a lt
om utkiken sker bakom ett vindskydd av glas intet som helst
ljus får finnas på den egna siclan · av glaset. Även det allra
svagaste ljus reflekteras i glaset mot den mörka hakgrunden
och om ö j ligg ör effektiv utkik.
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Diverse.
Såsom avslutning till den föreliggande årsberättelsen ma
följ ande kommentarer till en del här publicerade, under 1944
från utländska tidskrifter hopsamlade, bilder av nya vapen
. m. lämnas:
111

Bilcl 1.

Bilden visar Duke of York och publicerades i samband med
den engelska rapporteringen av Scharnhorst's sänkning den 26
december 19~3. ER-anläggningarna å artilleriets eldledningstorn äro ej langre hortrc tucherade ulan framträda tydligt.

Bild 2.

Bilden visar ett »ö -forl>> å engelska ostkusten. Bestyckningen utgöres av lv-pjäser. Bemannas av Royal :\Iarines och
RNVR. Bilden publicerad elen 29 januari 1944.

Bilclcma 3-6.

Bilderna 3 och 4 visa en 7,G cm kan inmonterad i ett ameri~anskt ..fpl ~v typ B 2~ lVIi.tch~ll. Fpl med denna bestyckning
a anvants 1 handelsknget 1 Stllla Oceanen. Enligt till hilderna
fogad text angives även att en japansk jagare lämnats i sjunl\~nde tillstånd efter flp :s anfall. Senare uppgifter tyda dock
Pa att denna art av bestyckning redan frångåtts. De senaste
~fpgifterna i Aeroplane uppgiva sålunda, att fpl av typ B 25
ltchell numera i den pansarskyddade nosen ha 8- 20 111111
akan
.
·
. ' Vl·nw ·t1·11 sammans med de 1· vmgarna
mhyggcla
pjäserna
?IVer fpl en vid låganfall mot fartyg härande bestyckning av
"le mindre än 16- 20 mm akan.
,----.__/

-
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Bilderna 5 och G visa 40 mm akan i tyska fpl. clcO m m kalibern finnes även i t ex engelska för anfall mot stridsngnat
särskilt avsedda fpl av typen Hurricancs.

Bilclema 7- 10.
Bilderna visa engelska Ipl med rakclartillcri. Denna an
av artilleri utexperimenterades för st av tyskarna och inför des
å jaktplanen. Avsikten var alt medelst raketbeskjutningen
spränga de täta formeringar, i vilka dc amerikanska fl ygan de
fästningarna uppträdde vid dager anfalL Numera användas raketer på båda de krigförande sidorna i allt större utsträclm ing
och på allt flera fpl-typer. God verkan synes hava nåtts mot
alla slags punktmål till lands, i första hand marschkolonner,
eldlednings- och pjäsplatser, stridsvagnar etc., samt till sjöss
mot mmdre väl försvarade mål såsom handelsfartyg, m insve pare och dylikt.
Bilclema 11-15.
Bild 11 vi~ar en "raketspärr» utlöst över London.
Bilderna 12-15 ulvisar materielens utveckling från dc ur sprung liga enkla signalraketkastarna till flerpipiga p j äscr med
mycket stor stighöjd hos raketern~ .
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l\'ågon större grad av träffsannolikhet kan ej nås med ra1,eter av h är ifrågavarande slag, och detta var ju en gång anledningen till, att raketvapnet helt fick träda tillbaka för kanonen. De enkla utskjutningsanordningarna ha emellertid medfört att även å allierad sida raketvapnet tagits till heders bl. a .
å landstigningsfarkoster avsedda för nedkämpning eller nedhållning av i det direkta strandförsvaret ingående infanteristyrkor. För att vapnet skall komma till sin rätt erfordras dock
alllid massinsats, prickskjutning är otänkbar.

Bilderna 22- 32.
Bilderna 22- 23 ulvisa den amerikanska >>bakblåsaren" av
typ Bazooka, bild 24 motsvarande tyska versionen av betydligt
grövre kaliber.
Bilderna 25- 28 utvisa det engelska lätta infanteripansarvärnsvapnet av typ P. l. A. T.>> (= projektor-infantry-antitanks). Vapnet, vilket är rekylfritt, bygger på utnyttjandet av
fjäderkraft samt en i projektilen förefintlig mindre drivladdning. Raketprincipen utnyttjas sålunda ej i detta vapen. Skottvidden uppgår endast till c:a 100 m men på grund av sprängladdningens storlek och anordnande (riktad sprängverkan) är
genomslagskraften i pansar avsevärd.
Bild 29 utvisar ammunitionen och bilderna 30-31 vapnets
stridsmässiga betjänande.
Bild 32 visar den tyska verswnen av motsv arande vapen.

Bilderna 16- 22.
Bild 1G ulvisar eld<>ivnine:
med det e: rO\ a tvska raket ar li llen
v
riet, typ "Nebelweder». En redogörelse för detta artilleri lämnades i årsberättelsen i Artilleri förgående å r.
Bilderna 17-20 ulvisa huru nämnda artill eri utformats och
betjänas.
Bild 21 slutligen utvi sar en bng rak e t i sin transporthur,
vilken jämväl tjänstgör som »eldrör». Hak eten kan således u tskjutas i den ställning den ligger å bilden.
~

~

Bilderna 33-35.
Bilderna 33-35 ulvisa 20 m m ap j äser å m oderna engelska
örlogsfartyg. Bild 33 är sålunda från Duk e of York och bild
35 från eskor th angarfartyge t T rump eter. Pj äserna äro å samtliga dessa bilder av typ Oerlikon och u ppställda i enkellavettage.
De tidigare för här sk ande ringsiktena ha å dessa pjäser ersatts
llled något slag av k ombiner a t sik tmedel och k orrektör. F j är r -
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inställ ning av avstån det och eldleda rkorrek tionern a är t vdliot
för handen . Pjäsbe tjäning en utgöres såsom vid våra m olsvarande pjäser av riktare, laddar e och en man för höjnin g och
sänkni ng av lave ttaget. Bilder na äro anmär knings värda lllcd
hänsyn Lill , alt hos oss en viss tend ens till översk attni ng av
effekte n hos med ringsik te för sedda ap jäser gjort sig gäll ande.
v

"

Bild 1.
Dukl' of York.
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Bild 7 ~ch N.
Hakctartilh,ri f1 Pngclskt lpl.
Dild ()' och :10.
Ha kcbntillL'ri ft rngebkt J'pl.
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Bild 16.
Tyska grövre art il leriraketer (" Ncbelwer.fer»).

Bild j 4 och 15.
Engelskt lv-raket-a rtil!Pri i funktion.
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Dilcl l7 oc il 18.
Tyskt raketartilleri .från offcnsin·n

-

Ryssland.
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Bild 19 och :20.
Tys.kt rfl ke tartill e ri fr å n oftP nsi \'C n
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Bild 2;1.
Tysk raket av grov kalibEr.

Billl 22-23.
Den amerikanska >>b nzookan >>.
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Bild 2'4.
De n tyska ve rs ionen a v bazoo,ka.

11 i ltl

~6

och :27.

Engelskt liitt 1w-vapcn av h ·p »l'I AT ».

Bild 2ii .
Engelskt hitt p\·-va[lcn av typ >> I'I AT ».

-
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Bild 30- 31.
Engelskt lätt p1·-1·apen av typ »PIAT ».

Engel3kt

l~itt

Bild ;;_:s~29.
pv-vapen av typ , PIAT ».
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Bild 3:3.
Moderna 20 apjä.ser å Duke ot York.

Bilcl ;12.
Dc• n tyska vrrsi01wn a v >> l'IAT ».

Bild 34.
Batteri av 2.0 mm apjäser å modernt engelskt örlogsfartyg.
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Några synpunkter på det svenska
torpedbåtsvapnet
A Y lcdr. m otP n SlaTck.

Inlcclning .

Bild 35.
:20 mm a pjä se r å en gelska cs k-orthangarfar t~· get >> Trumpl'l t'r .
Obs. siktcn a-k orr Pkti.Jrern a .)

Bortsett från vissa - för övrigt föga uppmuntrande - förök under 1920-talct har det svenska torpedbåtsvapn et helt skapals under det nu pågående kriget. Erfarenheter ha sålunda
1m kunnat samlas un der c:a 5 års lid. Detta har icke vari t
tillräckligt för ernående av full klarhet beträffande det nya
vapnet, vad det duger till och hur det skall utny ttj as. Åsikterna härom bry la sig fortfarande skarpt. A ena sidan slå
entusiaster, som sä tta torpedbåtarna m ycket högt. A andra
.sidan slå många, som betrakta torp edbåtsvapnet som relativt
värdelöst, som en modenyck, vilken kommer att försvinna efter
lu·igets slut. Sanningen torde - som vanligt i dylika fall ligga någonslädes mellan dc två y lterlighe lsriktningarna.
Innan riktlinj erna för torpedbåtsvapn ets for tsa lta utveckling
- eller avveckling - fas tställ as, vore det givetvis ur många
.s ynpunkter, främsl den ekonomiska, fördelaktigt att avvakta den
1idpunkt, då de krigförandes erfarenheter kunna helt utnyttjas.
Det kan emellertid dröja län ge innan dessa edarenheter bli till:gängliga; i sämsta fall blir delta aldrig fallet. Den snabba ut·vecklingen på sjökrigföringen s områ de medger icke, att frågan
s tälles på framtiden. Nu mer än någonsin gäller det att i

-
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Lakl isk l och tekn isk t h ä nseend e h ålla takten m ed utla ndet. Det
ä r därför nödv ändi g t a ll redan nu , ty väu u la n n ämnvän Stö
av dc kri gför and es erfa renh eter, fa lla elt b esl ut om to rpedbåts~
vapn e ts vid a re öden. Avs ikte n är a ll i det följ and e i stö rst
km lh el beröra n ågra av dc frågor, som kunna öva inll yla nc]:
på de lta b eslut. De t m ås te förulski cl,as, a ll sek re lcssk ~il förb juda lJcröra ncl eL av vi ssa vikli ga Jaklorcr.
De frågor, som kom ma a ll upp lagas ti ll behandl ing iiro:
l ) Beh över svensk a J! ollan ell lorpeclbå tsvapen.
2) Om så ä r Ja llel:
a) H ur sk all vapne t ulny llj as i tak tisk t hän seende ;
JJ) v ilk a h ·av m ås te s täll as på ma teri elen;
c) hur sk all vapn e t organi ser as;
d) hur h ör utbildnin gen ordn as.
Opera liv a s yn p unkter.

i\Iolorlor p edhå lcn kons truerades ursprung ligen för all möta
lvå prim ära fordri ngar : den sku ll e äga t illr äckli g olJcnsi v kral't
Jör a ll k unna h ola även dc s lörs ta fa rty g och den sk ulle rara
!ilen ell er med an dra ord b illig i ansk a ffni ng. Båda dess a h ar
fyll as av elen svenska så k allade 20 m e ters typen m ed si na två
53 cm torp eder. Därem ot torde den äldre 18,7 me ters typen vara
vä l svag i förh ålla nde lill större örl ogs farlvg, vi lk a uumera som
rege l ula n svåri gh e t torde ut här da ve rka n av Lvå 45 cm to rpeder. Av h illil ls gjorda erfa renh e ter k an Jölj andc fr amlnlll as :
LO m eters l_vpen äger god sj övär di ghe l - avsevär t bät tre än
18, • me lers ly pens - och ä r i s lå n d a lt operera även i r elativ t
hårt väder. Vid verkli gt h å r t väder kan dock den höga fa rten
icke u ln~r l lj as. Den ä r med häns ~· n till sina små d imen sio ne r
' ch sill ri nga djupgåen de väl lämpad Jör krigför ing i ansl uln 1ng
Li ll skärgård sområde n. Torpedb å lsförband en äga under för u lsät tning a ll basför hållande na ä ro hjälpligt ordnade stor stra teg isk rörl ighet, vilket är av vikt med lanke på längden aY dc
kuster, som mås te fö rsvaras.

-
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Den fö rsta fr ågan ä r då, om vi h a använ d ning fö r bå lar
d dessa egensk a per.
IJie f lottans primä ra uppg iller ä ro fo rtfarand e a lt avvärj a in·011 SJ.öledcs saml a lt i övn gl deltaga i fö rsvaret av
den
vasr
.
..
venska kus ten. lnvas10n over h avet h ar u nder de l nu paga : nde krige t i s lor u tsträckni n g ulförts med särskilda invasion sfarkos ter. De Sverige omg ivan de, i j ämför~ l se med väd dshav ~n
m rckel begränsa de fa rva ttnen äro synnerli gen gynnsam ma lor
;era tioner med ely lika farkoste r. De t ii.r dä rför a lt förvän ta,
0
a~ t en fiende, som avser a ll uLföra en landst igning på vår k usl,
kommer all uppträda med cll mycket slor antal små eller medels tora invasion starkoste r och -fa r'lyg skydelad e av s tridsfarty g
av olika slag jämlc Ilygs lridskra ller. Un der sådana för hå llanden är del en given fö rdel för J'örsYa ·e L aU även el isponera ell
stort an la l en he ter för mo la nfalL T orpedhå larna bo rde h är
ha en viklrg u ppg ill a ll fy ll a m ed häns:\'11 Lill deras snabbh el
och del förh å lladel, a ll en 50 cm torped sannolik t ä r tillräckli g
för all sänka eller å tmin ston e allvarli gt skada även m ycke t
stora invasion sl a rkos ler.
Torpedh å la rn as rörli gh el och lämpligh e t fö r före tag i anslutning till kusten ä ro vä rdefull a egen sk aper i del lokala kus tförsvaret. l delta samman hang m å bland anna l fr amhå llas
ri sken l ör större ö v erva l l er~ s fartyg a ll u n der m örker fr a mtränga
genom områden , vi lk a ä ro infektera de a v torpedbå tar.
Torpedb å lsförb andens stra tegiska rörli gh et har redan tid igare anty lls.
T orpedbå la rn as stora svagh e ter ä ro deras absoluta oförm åga
alt uppträda i farvaUen , där is förek ommer, samt deras b eg ränsade användb arhe t i h å rt väder. I det förstn ämnda fallet är
emellerti d även e tt översk eppn in gsförelag som regel ules lulel,
llledan det i del s is tn ämnd a torde innebära ri sk er för den an fallande, som denne knapp as t torde vara ber eld a tt Laga. Dc
nämnda svagh elerna s.'" nas dä rför ict e böra tillmä las a lllför
stor bety delse.
Slulsa lsen blir, a ll vikli ga u ppgifter ku nn a lösas av torp edbå tarna och att alltså torpedbå lsvapn e t bör bi beh ållas.
o

o
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Ber äUande torpedlJå Larnas takti ska användning un dn krige t s lå endast sporadiska undenäLLelser till förfogande, L ex
frå n striderna m ellan Lyskar och britter i Engelska Kanale1l
sa mt Jrän amerikan amas försv ar av F ilippmerna år Hl-11. Av
dessa synes elen slu tsatsen kunna dragas, a lt torpedhal a rna
för eträdesvis använts uneler m örker och a tt de därvid uppt rätt
enskilt, parvis eller i mycket lösliga, större förband. Av <lhki lliga skildringar framgår att torpedbå tar under mörker o~e dda
lycka ts taga sig in på fördel akliga skjutavstånd.
Lämpligt synes vara att låta torp edbå larna uppträda parvis. Fyra stycken 53 cm torpeder är ju tillräckli gt liir <~ lt
sYå rt skada äYen de s lörsta s tridsfar tyg. För a lt m ed siikcrh et kunna upplånga fienden blir det i de fl esta fall nödvä ndi gt aLL gruppera torpedbå tsparen i observationsli nje. Torpedbå Lsförh andeL bör sålunda, utom då operationsområden a äro
m ycket begränsade, vara ganska stort - 12- 18 bålar - tör
att observationslinj en skall få erforderli g utsträclmin g.
Anfallen m åste för att icke röj as i förtid som regel ul i öras
m ed m arschmotorer. l\Ied hjälp av dessa kunna torpedbålarna
endas t uppn å en mycKe t begränsad fart. Denna låga fart utgör
en svaghet, som försv årar anfallens genomförande.
Beträttande strid uneler ciager kunn a knappast några bestämd a slutsalser dragas m ed ledning av utläi1clska r appor ter.
Erfarenh etern a från i Sverige genomförd a övningar äro lmappas t positiYa. Detta beror sannolikt till väsen tli g del på all vi
under övninga rn a ännu aldri g i ett anlall salt in ett så stort
torpedh å lsiörb and, att anfallet kunnat givas verkli gt stridsmässig karaktär. En torpedbåtsgrupp på 3-4 torpedbåtar sii.Ltes
relativt lä tt ur spel, om m ots tåndaren verkställer motgir, när
torpedbåtarna n ärm a sig skjutlägeL Avs tåndsminskningen blir
därefter så snabb, en dislansminut per tidsminut eller mera,
a ll torp edbå ta rn a efter mo tståndarens gir i allmänhet icke hinna
fram till nytt skjutläge utan bli tvungna att uppgiva anfallet.
Upplöses i s tället förbandet så aU torpedbåtarna anfalla enskilt,
förloras möjligheten till fältskjutning, samtidigt som de cn~kilcla båtamas möjligheter att pressa s ig fram till ett gaellagbart skjulläge reducer as till elt minimum.

-
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j\föjlighetcrna a lt genomföra anfal let ökas - Mm instone
teorctisl..:t - om ett s törre anta l båtar ka n säl las in, Jörslagsyis
ärt a ll denna mc lod sys tema12_ 18 s tyåen. Del synes ön skv
tiskt bleve pröYad.
E tt torp cdhåtsförband, hur s tort det ä n Lir, har sannolikt
icke stora möjligheter a ll ensamt kämpa sig fram till skjutläge
i förhålland e till ett väl beval..:at förband av större farty g. Samverkan kräves dels med flygp lan, dels med egna större far tyg
_ jagare ell er kryssare ell er nådadera - Yi lka binda och om
möjli gt splitll·a m ots tåndarens heYalming. Del är diidör icke
möjli gt all lät a torpedbålar ersäl ta jagare, än m inclre kryssare.
Ett torpedbåtsförband kan aldrig erhåll a samma slagkran eller
takti ska arwändbarhcl som en lämpligt avvägd grupp av artill crifartyg och lorp cdbå tar.
liråga om taktiken m åste sl utli gen fra mhå ll as a lt20meters
typen är så snabb, att den icl\c är lämp ad att följa operationsgrupper av större övervallensfartyg under län gre förfly ttningar
till sjöss. Torpedbå larna höra hemm a i lok a lförsvaret, vilket
självfallet dock icke får hindra att dc, när tillfälle erbjudes,
insättas för samverk an med de operativa sjösLridsluaiLem a.
Det anförda kan sammanfattas i följande slutsatser :
a) Under mörker böra torpedbåtarna uppträda gruppvis.
Fiir a tt täcka det aktuella operationsområdet m åste som regel
relativt stora förband insättas;
b) under dager m åste efter strävas dels m assverkan, dels
samverkan m ed större, artilleribestyckade enheter jämte flygstridskrafter ;
c) torpedbåtarn a kunna icke lämpligen fö lj a de operativa
sjöstridskrafterna till sjöss ulan böra tilldel as lokalstyrkorna ;
d) torpedbåtarna kunna icke ersä tta de i vår flotta för n är varande ingåend e s törre fart~'gst~'p ern a men ].;unna verksamt
understödj a dem i deras verksamhet.
Mat erielen.

l det föregående har framh ~tllits, aU 20 m eters torpedbåten
Visat s1g vara en lyckad typ. En del svagheter komm a emellertid att beröras i det fö lj ande.

-
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Det är ett framträdande önskemål all sjövärdigheten yllerhgare höj es. Tidigare har påpekats, alt 20 meters typen i de ua
avseende är avsevärt överlägsen 18, • me lers typen. Skill naden
i deplacement mellan de Lvå typerna uppgår till omkring ,) lo n.
Det är måhända tekniskt sell icke fullt rikligt alt antag a. att
en ylledigare ölming av deplacem entet skulle medföra en motsvarande fö rhällring av sjöv ä rdighe ten . Sa nnolikt är eme ller tid
a ll n ågol kunde vinnas. Då en viss begränsad uppgång 1 dep la cemenlel dessutom skulle möjliggöra en icke oväsentlig J'örbii llri ng av hålamas stridsegenslzaper, förordas en ökning av ~to r
leken. Denna hör dock icke drivas längre än a ll bå larna i fu llt
rustal tillstå nd dep lacera 37-i38 lon mol nuv arande :30. Dri ves
storleksökningen längre, riskeras all en av torpedbålens Yik li gasle egenskaper går förlorad, nämligen den r in ga m ålytan och
den dänned följande okänsligheten för ekoradio.
De nu använda huvudmotorerna ha fungerat tillf redsställande men äro med hänsyn till övers~· ns- och reparalion sl.Jii. ns len opraktiska. Det är därför önskvärt, alt en n~· m ~)lorl yp utexperimenteras, vilken hältre molsvarar de h· a v, som sliill1s
av den dagliga tjänsten. Delta innehär främst, all m otore rna
skola kunna nedmonleras uppifrån. En tjänstefart av cirka
45 knop synes tillräcklig.
De nu använda lätta bränslena äro eldfatliga och k un na
under krig förutses bli anledning till all båtar gå förlorade till
följd av träffar, som i och för stg icke äro av allvarLgare karaktär. övergång bör därför ske till tyngre, mindre eldfarliga
bränslen. lVIotorer för dvlika bränslen lära vara i bruk utomlands och angivas vara såväl driftsäkra som lätta alt skö ta.
De nu använda marschmotorerna äro liksom huvudmolorerna driftsäkra men giva båtarna väl låg fart, varigenom de ras
taktiska användbarhet framförallt under mörker redu ceras.
Som önskemål kan uppställas alt bålarna med marschmotorer
skola vara i stånd att göra femton knop. Om båtarnas storlek
ökas som i det föregående föreslagits, kommer möjligh et all
beredas att inmontera starkare marschrnotorer.
I förbigående kan nämnas att nuvarande be tecknin gar på
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torern a knappast äro lyckligt valda. Huvudmotorerna borde
..
.
l1uvu d motorer cll er mm·sc l1mot orer,
benamuas
antingen
~:edan .den riktigaste beteckningen på de nuvarande marschJilotorerna närmast vore manövern1otorer.
Ytterligare viktiga förbättringar kunna nås inom ramen av
det utökade deplaeemenlel, t. ex. förbättring av torpedbestyckningen, utökning av sjunkbombförrå det och ökning av drivmedelsförrådet, Dessa förbättringar äro dock av sådan art, att
de icke kunna här närmare beröras.
J110
' ]unda

ö nskemålen kunna sammanfattas i följande:
a) En något större och sjövärdigare bå t dock utan att
grundtanken i torpedhålskonstruktionen eftersättes;
b) huvudmotorer av mera praktisk konstruktion, avsedda
[ör tunga bränslen;
c) marschmotorer för minst 15 knop;
d) vissa förbättringar i vapcnutrustningen.
Konstruktionen av en ny torpedbåtstyp kräver rätt lång tid;
framför allt gäller delta en ny motortyp. Intill dess en eventuell ny båttyp kan sällas i tjänst hör byggandet av 20 m typen
fortsättas, så att vapnets styrka vidmakthålles.
Intet har här nämnts om den större lorpeclbålstyp , som för
närvarande är under konstruktion. Anledningen är alt ännu
ingenting kan sägas, om hur denna typ kommer att närmare
utformas och utfalla. P å grund av sin storlek är den knappast
heller att b etrakta som en motortorpedbåt i egentlig bemärkelse.

Organisation.

Vad organisationen beträffar bör Inspektören för Torpedoch Ubåtsvapnen i princip vara ansvarig för torpedbåtsvapnets
utveckling. En av de hos insp ektören ifråga placerade officerarna måste sålunda vara torpedbåtsutbildad.
Förbanden böra i princip tilldelas lokalstyrlwrna.
Tidskrift i Sjöväsende t.

20

-

298-

l\led hänsyn Lill dc tidigare Jramförcla taktiska kraven 11 ; .
förhanden hållas relativt slora. l\Iest åndamålsenlig t syne~ ~\Sle
a~t samma11Jöra hå~ama i flottiljer om 2- 3 divisioner. De ~~~l~
namneJa bora 1Jesta ay sex bålar. Erfarenhelern a visa alL
Cll förband på sex hålar i IllCde]Lal Jyra kunna hållas i ut av
r so111 ".<l~Jg
sam tidi gt. An ledningen härtill är de moloröversvne
lll<~ s le
'
.;
. .
..
division l ...
Varje
sintervall.
tid
korta
vt
relalt
med
genomforas
1
dörför tilldelas två reservbålar. Flottiljen skulle sålunda 0 Jo
raLla IG eller 2-± båtar beroende på om den organiseras p a ~~~~
ell er tre divisioner.
En beräkning av anlaleL erforderliga Ilottiljer skulle i cle lla
S~11manl~ang Jöra allUör l ~u:gt. Förs la gsvis synes dock Htmpll e,l all salta upp tva 1lollllJer, nämligen en på tre divisioner
avsedd för Oslkuslen och Sydkuslen samt en på två divisionc.
l'ör Västkusten. Den sistnämnda skulle allernativt kunna dispo~
neras på Norrl andskusten.
Utbyggnaden måsle med hänsyn till medclslillgång cn ske
succesJVt, varvid som första mål kunde uppställ as två fl olli ljcr
0111 vardera två divisioner eller sammanlagt 32 båtar.
'I'o rpedbålsl'örhan den äro och förbli beroende av sin a Jwscr.
l ~ n Jlrimärbas bör disponeras inom vart och elt av följan de om raden: \'aslkuslen, Sydkusten, Ostkusten och Nonland sku ~ lc n.
i\lcd y rimärbas avses i delta sammanhang en bas, varest sl iplagnlllg sam t skrov- och molorrepara tioner kunna utföras.
l\fed hilnsyn till elen operaliva ved.;.samheten samt dc ökade
riskerna vid en anhopning av hålar i primärbaserna kriives u töver dessa elt antal hjälpbascr. l\Ied hjälphas först ås hiin·icl
e11 bas, dör för l'ttdskolllpletler ing o<.:h rutinmässiga molorörersyner m. In. kunna utföras. Endast smärre pennanenta förberedelser äro erforderliga för hjälpbaserna, enär dessas beho v i
huvudsak kan tillgodoses genom rörlig billräng.
. Om divisionerna inom en i'loLLilj med lämpliga intervall få
Cirkulera mellan primär- och hjälpbaserna torde goda möj ligheter skapas all hålla säviii materiel som personal i stri dsd ugligt skick.
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Utbilclning.

Officcrsu lhildnin gen bör rationaliseras. Den teo retiska utbi ldningen l.;.oncenlreras lämpligen till vinlems Lorpedskol a, varefler den blivande torpedbålchefe n tjänstgör en sonunar pft
. o·are. Vintern därefter frigöres han uneler erforderlig Lid
Jaotill 4 v ccl.;.or - .[..or a l l genomga" mo lorJ.;.u rs, vare ['.Ler l1an f'""o l 3
·ande sommar kommenderas Lill torpedhålsvap net Den egenlii ga torp edbålsskolan kan då begränsas Lill alt om[alla taklik
och prakti sk tjänst, vill<clmed delta syslem är fullt lillräddigl.
Enligt denna metod skapas goda förutsättninga r för ci'J'ekliv
~am verkan mellan jagar- och lorpediJålsl'örh anden.
Slutl igen hör [ttm inslone en gå ng under övn ingsårel samlli ga rustade torpedhålsförh and sammandragas till ett övmngsområdc, så a ll ur lorpcdbålssynp unkl slridsmässiga övningar
kunna genomföras.
Vad övriga personalkatego rier hclräfl'a ä r inlel all erinra
med und an lag av all maskinljii.nsle n skull e vinna, om möjlig het bereddes fram [ör allt maskin islern a all någon Lid praktisera
vid en stönc motorverkstad .

Swnmanj'ulln i 11g .

Samtliga framförda synpuni\.Ler kunna sammanfatlas i föl jande program Jör lorpedhålsvapn els utbyggnad och eHek livisering:
a) Vikliga uppgifter kunna lösas av lorpeclh ~tlsvapn el, som
därför bör bibehållas ;
h) torpedh å larna bedömas icke kunna ersälta
Iör närvarande ingåend e s löne Iarlygslyper;

vår l'lolla

c) torpedbålsvapn et bör i en första etapp ulhyggas till en
styrka om två Ilolliljcr på vardera två divisioner (32 bålar);
senare till två flottiljer om sammanlagt fem divisioner (40
båtar);
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d) torpedbåtsförb anden tilldelas lokalstyrkorna ;
e) nybyggnad bör till svidare ske av 20 m typen ; unckt
Lid en hör en ny något större l~·p utexperimente ras, varvid fri'l lll~ L
bör eftersträvas: större sjövärdighet, lämpligare huvudmolo 1·c ·
1
starkare marschmotore r saml anvä ndnin g av lunga brä nsle n:
f) arbetet på den slörre lorpedbålsly pen fortsälles;
'
g) hassystemens utbyggnad fullfölj es ;
h) officersutbildn ingen rationaliseras samt
i) tillfälle lJ erecles lill slridsmässiga övn in gar
sloL a förband.

Sak:: och författareregister till Tidskrift
i Sjöväsendet 1901-194 0.
Med delta häfte bilägges ett subskriptionsk ort gällande
rubriteral register, vilket beräknas kunna utgivas från lryeke l
i slutet av nästkommande månad. Motsvarande regisler ha
tidigare utgivils för årgångarna 1836- 68 år 1869, för årga ngama 1869- 80 år 1881 och för årgångarna 18Sl- 1900 år 1904.
Det nu föreliggande registret har sammanställts av l,ommendörkapten l gr. R. Graneborg med hilrä de i vad avser [trC II
1938- 1940 av löjtnant E. Bergman, vilken senare jämväl u lfört
korrekturläsnin gen. För kommendörka plen Croneborgs och löjtnant Bergmans oegenn y ttiga arbete i samhand med regisl rels
tillkomst framför redaktion en sin stora tacksamhet.
Subskriptionsp rise t för reg istret är vid användning a \· del
bifogade inbetalningsko rtet kr. 2: - , eljest (i bokhandel n) ]\r.

3·Icke betalande prenumeranter göres uppmärksmmn a på all
registret icke kan tillstilllas dem ulan förenämnd subsh·ip tioJJSavgift.
Redale lianen.

Litteratur.
Skriftcr utgivna av Sjiihistorislm, sam[und ct. VL.
1945.)

(UJlPS~tla

I Gn av uppsatsern a i Sjöhist•~riska sau1 rumlets St'll itst utgivna
skri:l:t. den sjätte i orrlningcn, omntlmnes huruso m de n sjö-fa rtshistoriska 'forskningen beklagli gt va rit försummad i vårt l and. D etta ar
sant såtillvida, att denna f orskningsgren län ge seg lat i dödv att en nv
brist på e tt allmännare intresse. Såväl elen sjökri ~sh istor i ska som
den allmän t nauti ska historiska fors kningen hnr elj est gamla anor
i Sve•ri()'e varom ick e 111 in st Tid skri H i Sjöväscnclet, vars fö r sta å rgång :tl~om 1836, hiir vittne. IntrPsset för marin a frågor synrs
cmoll erticl nu, gliidjancle nog, va ra i s tarkt v:ixa ml <· orh h lancl eld,
relativa .stora anta l puh l ikatiom:r inom hitltch·a nde Jr :"'gor, som sr H
dagcnS' lju s uneler dc senasto 1 io å ren, iir Sjöhi storiska samfu nde ts
skriftserie a v stö rsta v ä r de.
Samf undets si::Jia skrift i1tl edes mrcl en populii.r t ltålll'll artihl
av Hans rettersson om örlogsfartygens in satse r i djuphavsfor sknin gen .
Födattaren framh åll er att örlo·gsfartygcn va ri t viil himpacle 'fö r dl'ssa
uppgifter och att clct personliga intresset h os ett stort antal sjöo:[liccrare från olika Umlr r medfö r t ett viir dcrf ullt pionjiira rhd e ino lll
cljuphavsforslmin grn. BJand t idigare fo.r skarc f ratnh ållrs sä rski Jt
amerilmnr n M. F. :Mau ry, vars iu saiS'I? r inom såväl djupl oclningt'n,
strömforskninge n som meteorologien förskarrat hono m namnet » OC(' nografien s f adPn>. Aven sve nska flottan har utfört ett bctyclamlc
arbete på detta Hilt med amiralr rna F. \V. von Ottcr OC' h L Pa lancler
af \Vega i spetsen. Dc v iktigaste r esultaten under inneYarande SE' kd
ha uppn åtts. av en expedi tion på elen tyska k ano nb åten 1\if ctc~r un_cler
åren 19~5-1927. Diir kom hl. a. ekolodet till omf att ande anvan d1:11~g.
Ekolodet har fört djupmätningen framåt m ed stormstGg, samtlchgt
som sedimentsund ersöknin g arn a kansko kommit i skymundan. Botten-
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proven, som tidigare voru eJJ IJiprmlukt viLl lcHl 11i.ngarnn, kräva 1111 ~'i
skilda arrangemon t.
' 't·-

. ]l isto r.icskr.i vn ingen k·o'lllntit att a nt·aga proporl.ionN, som ich' slå
1 relation till vcrklighell'n. Al lt talar för aU drabbningens
Jörl>e1.cde.l se ,o ch ledning till s törsta elden l åg i händerna vä konungen
1
crsonligen. Det var ii ven konungens förtjänst att avg·ör antlet kom
~ill ståncl, vilket f ramrl'ör al lt bör tilll:örs~ikra honom främsta pinisen
bland hjälta rn a från SYrnsksuncl.
Ti ll slut kommenterarAke St ille delvi s litet og rannlaga en i Förenin gen Svuigt•s sjöf'a rl.st nu seu ms tll'shok pul,licern.<l artil.a·l »SV('ri.U:<'s
iildsta :l'ar tygs rf'g ister».

Kurt Samuelsson l'uhlict•rar on 11[1 e tt omfattande ar·l-t'
( ' 1 -l·
·l 1:-;1·j
bilhnaterial byggd untlersökning av elen l'kono1niska l)('f_l'tki >Pn ' .~.
1 1
::Jtockholm
av l<'inlamls Wr lust. Förl'aftarc·n
llftvis·lr
att
u
•
{
(
-l'o" 1·:·
' 11 1 t 1l'l· l)ll'_
arna 10ke hlevo så stor a, som man kansko kunnat viinla. Förl,in tlt~
scrna tnecl. det östra hro·Ll:rf'ol kl't ha cftt•r 1H09· ickt• ndag-i f !i hn
snarare tvartom. Dc ha 1 vrss ut·sträckning ;indrat karakt>i r. In.
v.estcr ~n g av kapital Jn1n Slockholm har minskat oclt kapifa l<·t ltn.r
~okt s1g a ndra vaga r, men rll'tta har ickE· medrört ni\gon avlll:t f 11 i n~
1 ltamlclsJörhincl clse rna.
Carl-Erik Claesson anHigger synp unkfn l'tt Napolt•ons ~11 '·Ji<• u·i
och påvisar hur gr umlli gt Napoleon missu)Jplnltad<' olikhC'tcrn;t 1 , 1 ,~.
lan tl.on inåtYiinda land- och clt>n u tåtvända sjöst ralt·gi n. l' öd n 1f :1 rcu
Yämlor sig mol den Jranskf' amir alPn 1\Jourr r s upp:Enltning al f pl:tncrna på inn,sion av J~11glaml voro strategiska miistcrvc-rk , ,~IJ
Jramli;'tllt•r att Napoleon i stället var starkt bunden av sin kon l itH· nfala l'ön•sttillningsvärlcl s at.ttt bc·handJadc·· sin Jlotta som e n ol H·hdli u·
ln·icka i det spe l som. skul le• tagas hem av inva sionst ru ppc·rn n.· E~
t· acl mi s:sgr<?Jlp, ett starkt åsiLlosättancle av matericlen och flolla tt c;
p<•rsonal locl<le i iii clPt tota l a miss lycka ncl et .
Jan-Magnus :Fahlström h ar med hjälp av tidigare ickt• ul :t' t ljat m~torial i Lö vstaa rkiv et kunnat be rik a kii.n necl.o,men om dt• ·1\· a
tlrahhningar, som elen av Louis rle CJ!'e r i Holland vi:irvaclc" flo1. 1nn dhi111pade vicl J,i s ll'rclyb d(•n lG oelt 2Ti maj :1.644. Fö-rl'alfarcn t<' <'klln r
dt•n lHJliliska bakg rnndc•n t ill Llet svenska anskaffande-t av Ja rlq;
nch uppchiiller sig särski lt vid clc svåri gltctl'l' so m inött<' Dt·
i
Holland , dels gc•no m h oll ämlarnas s trävan at-t icke hi.11tnrt n[t gon av
tle striclauclo ]•artPrmt alltför stort stö.cl oclt tk·l s. grnom dan skarnas
diplomatiska aktioner. över slagen Jämnar födat-tr.ron en fdli u· redogörl'lse. Han ägnar lt;irvicl stort intresse åt ett oni1.vist.at ~ntt·
ring.s proLlem lwrörancle tirlpunkt.rn Jö r slagrn.
~kansen »Svarta örn »vid Sandhamn lwskrives av E. Alfr{'d .Jan'~on, sotn genom ännu levande t rad i t io n klJirn clPnna skans fri\ n 17'-ll
]'il spi'tron. Ett dokument i Krigsa r kivrt gav lösningt•n lJ å l'r ng«n
om vad so m låg bakom do obetydliga lii1nni.ngar, som ännu kut ill a
skönjas i terrängen Yicl Sanclhamn . Namnet >> Svar ta örn » fick sk<tnse n av en fregatt med sarnma nau1n, vilkPn ltade sin statio n i Si :Jl'kho lms skärgård, och vars Ll"fäl havaro och besättning llyggck sl;:an st·n.
»Vem var i själva vnk et S(•gor herren vid Svensksund 1790~»
Idtgar Gunnar Unger och lämnar övo rt~·g anclr I'Jevis för elen ä vi' n n~
:Muntlw födäktade åsikten att Gustav III själv var don, som ku nde
tillskriva sig äran av segern. Flaggkaptenen Cronstedts insats ]t n r

c,.,,:

A. L.

F. Rcutlich: N orges Sjova-pning
18W-1814. (Oslo lS·35 och 1941l•.)

17 5~-18fl9

og

Födatt ar(•n, kmitmen<lorkaptc•in Bcufliclt , har hett tidskriUen
mGcl rlcla att c·n in bundt•n r est uppl aga av rubricerad e Yerk kan e r hållas genom rekvisition ställd till R J~un<lins bokindus lri, Drottning gatan fiil, Stltlw. l' r is 40: - kr. inkl. oms. och hak t. Då J:örfattaron Jör in sam l ande av källmaterial t il l dt, nytt arbete crfonlrar svensk valu ta och dc•ssutom utlovat alt t idskriften skail I å utnyt tja visst annat kä lln taterial l1 a vi velat nt eclrlela liisekr etse n ovanstående.

Ued.
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Förteckning
å
under Liden 1/4-30 /4 1945 nyinkomna böcker
marinstabens bibliotek.
Förf:ns namn

Bokens titel

Drr, im al-R l assiJ ikation

Dcutsclto Kurzausgabc. 2. tillökade upp!.
Sthlm 1045,
Någr a synpunkte r på fa r ty gs mo tlllc· d,•l
mot flyg. Föred rag 19'41. Sthlm Hl-11..
av >> E lva ung a danskan>. Med för or<l :11'
Christmas Möllor. D 1. I' olit ik
St hlm 19'·15,
FöreskriHor fö r utbildningen vid ,s,j öl; rig.; skolan.
D 8.
:Mariningenjii rs l i ''.i''''
(l<'US: 8) 19'14. Sthlm 1H45.
Urunclläggande bestämmelser Jör F rivi ll iga a utomobilkåre ns utbildningsverl "''nhet samt bestiimrnelser för utbild nin~} 'li
inom Frivilliga a ut011.11obilkåron .
Sthlm j 9'45,
h. l . Sthlm :1.945.
Undcrhåll s tjiin stinstr uktion för l>i gr" !örband (lJhl Eörbancl). D 0. I1 li t Hd <'l\ ·
turtjiinst. Sthhn 1944.
Förhör i brottmål. 2. uppl. Sthl m Hl-lG .

Skog, Erik

Mo fi1/Hl'44

Lg~ 121/1\W:i och
Ao G3f_l945

Tli shn isk iiclskrift 1\)'lti
Lgo i3G72/1944

l ,r eho, Ernst och
IIagelbcrg, Viktor
Traung, Olof
Ordnaneo instr uctions
Sn•nska Dagbladets
Valentin, Hugo

vVhitaker's

l

Vindama förd0 dem frarn~tt. G\it:·J,o,·g
:1.943.
[or the United 8tates Navy. ~c ·w Yo rk
18GG.
~tr sbok XX II :1.944.
Stlt lm l9'l:i.
Judarna under det. andra vär.lch,k r:g•·l.
Världspolitikens dagsfri'tg<Jr 19"1-l: 9.
S t blm 19•15.
almanack 19'45. London 19•44.

-

Förf:ns namn

Bokens titel

pictori al hi sto ry oJ the war. A co mpldc
and a ut he nti c n•corcl in tc•xt and p ictures. Erl. by W alte r Hutc hin so n . D :1.- 23.
London l939'- 4i5.
Svensk biograf'isk handbok 1943. Sth lm
\'om ä r de t~
:1.945.
Bestämmelser ang. redovisning av krop]JSFö<rsva rets s juk vå rdsskadaciP (sjukrc·dovi sning) vid l'örs\·nr~
föirvaltning
viisPnclet i f'rPLl (Sjukred F) . Sthlm l94fi.
Sveriges ri kc•s lag 194fi U t g . av S. Sk arsteci L St hlm 1944.
In the wake ol t he goos e-step. {{hers. f r å n
B.o jano, Filippo
i talienskan). London m. f l. 1944.
Civilförsvar pt en ligt 1944 å rs lagstiftning .
Göransson, E oc h
Ha ndlednin g . St.h lm. 19'44.
Skogman , li (utg.)
Försvaret och vå r ek.o nmniska bärkral't.
Dahrn Em, Erik
Medbor gark un s kap om riksförsvard 20.
St.hlm 194fi.
De ba ltisk a folkens lidanden. Brännanch"
Nys t.edt., Oll e, Dan ell,
ö stersjöp roblem 3. Uppsala 1944.
Sven oc h N('r man,
Birge r
A merika i kontinPnternas kamp. Sth lm
Hed in, Svr>n
:1.944.
DPtt a såg j ag hä nda i Norge. Sthlm 1941.
H am.bro, Ca rl .1.
Hofst.e n, Erla nd von
Eur·o pas framtid oc h bcfolkningsrfr ågan.
Värl cLspoJit.ikc ns dagsfrågor 1!)44 : 10.
Stltlm 19•45
Historisk tidskri l' t
för Finland 1044, h. 3-4. H-fors 19'44.
Från Svenska Flottan
Utg. av Kvinnol'öt·b undc>t föir SvcrigPs Sjö~
försvar (Fotoa lbum) D l - 2. Sthlm
1897.
Naval L<:adc• rsh ip
with some hints to junior oHioers and
others. A compilation by and for the
Navy. 4 ed. A nn apolis :1.9<39.
Rell y, Th o•mas .l .
Damage contro.l. A Manuel fo r naval perS•Ontwl. New York 1!)44.
.Tensen, Oliver
Carrier wa r. The fi rst-hancl sto ry of taskfo rce 58 and a year of naval war in t he
Pacific t hroug h. tltc batt.Jes of t h·.~ Phili ppinP SPa. New Yo rk 1945.
: Hutchinson·s.

