1942.
105:e årgången.

Häfte N:r 9
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.Meddelande från Kungl. Örlogsmanna=
sällskapet nr 6 l42.
Ordinarie sammanträde elen 7 oktober 19'42.
Närvamnde: 15 heders- och arbetande ledamöter.
Vid sammanträdet förekom bl. a . följande.
1. Meddelades att sedan föregående sammanträde ledamöterna 378 C. E . Ulff och 519 Edström med döden agvått.
2. Beslöts utgiva tävlingsämnen för år 1943.
3. Beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen' av 'Didskrift i Sjöväsendet, 104:e årgången (1941} .
4. Valdes ledamoten Ramel till sekreterare efter ledamoten Hagman, som anhållit om entledigande tillföljd av ändrade tjäns tgöringsförhållanden.
5. Meddelades att antalet för inval av arbetande ledamöter lediga platser t. v. vore sex.
Föreslogos 15 till inval som arbetande ledamöter och 1
som korresponderande ledamot.
6. Ingivet förslag om Sällskapets flyttning tm Stockholm
remitterades till Beredningsutskottet för yttrande.
7. Föredrog ledamoten G. Holmberg valda delar av ledalhoten Hults årsberättelse i vetenskapsgrenen' skeppsbyggeri
uch maskinväsende.
Radskrona den 7 oktober 1942.

T. Hagman .
sekreterare.

Tidslcrif t i Sjöväsendet.

39
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Amerikanskt marinflyg.
Erfarenhelerna från del nu pågilcndc krige\ ha med
all önskvärd tydlighet visat flygstridskrafterna s stora lw tydelsc. Dc båda äldre jordbundna försvarsgrenarn a ha va rit
starkl handikapadc, så snart brist uppstått i[ råga om luftstridskrafter. Man behöver väl knappast peka på Libyl'n, Ereta och Malaeka m. fl. bekanta platser. Men att tjugond e arhundradets människa erövrat luften och även gjorl det oii ndliga lufthavet till skådeplats för sina mililära uppgiirl'lscr,
bör inte föranleda, att man lappar kontrollen över sina ner ver och i flygstridskrafterna s.cr något mer än dc i w rkl ighcten äro, n~im ligen vapen vid sidan av andra vap l'l1. Då
världens slörsta och modernaste flygvapen såtlc i gang dc
rullande bombangreppen mot London, visade det s,ig a Il do uhati~men rinle ens i modifierad form var en verklighet ula n en
teorcli~k spekulation. ~len lrols dcllll misslycka n dl' hall a
vida kretsar det för troligt att Tvskland kommer lttl ~ tör la
san~m::m under tyngd en ~v, brittisl~a bombanfall och diir mc d
bevisa, alt luftstridskrafterna äro den avgörand e fakt orn.
Skullc ett sådant läge uppkomn1a - alltså all Tyskl and i en
framtid skulle duka under för bombra,i der - får mu n emellertid i nte förbise, a tt i detta resultat äro inte luftslrid skra.~
tcrna ensamma delaktiga. I åratal har Tyskland ulsalts fo r
en järnhård blockad, som minskar den materiella substansen
..
.. l <.s
l l~n· ge t rac
.. l'- t e blor~ k::loch undergräver moralen . F orra
var
den enbart till att krossa motståndsvi !jan.
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Eftersmn människans tillvaro är jordbunden, utgöra luftstri dskrafterna element i land- och sjöstrategien. Huvudsaken
iir inte, aH luftstridskraftern a kunna flyga, utan att de kunna
spana och s.t ricla .. Um~?r d et a ndra världskriget ha luf tstridskrafterna gJort sm a slo rsta och m est lysande insatser i /örening m ecl dc äldre försvarsgrenarna. Gen om de tys ka flygstridskrafternas exemp la risk a s.mnarbe lc med a rmen ha stora
delar av den europeisk a ko ntinenten er övr ats, och hor la i
stilla h avet har samarbetet flotta-flyg vunnit vä ldiga segrar.
Det är kanske av mindre betydelse huru flygstridskrafterna
äro organiserade, blott dc utbildas och trän as för att b li ett
effekti vt instrnmcnt i riksstrategien s tjänst.
Äro luftstridskrafter och flottstridskrafter av organisatoriska skäl ski ldn <lt i två försvar sgrenar, ligger del vikt uppå,
att förståelse för varandras möj li ghdcr och begränsningar
finnes och all samverkan så gestaltar sig, att dc båda elementen väl kun na fylla sjna höga uppgifter, nämligen skyddet av
en nati ons intressen på havet. Ty för en marin nation är
begreppe t sjömakt självfallet en kombina li on av flottmak t och
luftmak t.

Att en marin disponerar egna flyg ~ Lridskraflcr, över vilka
den i alla avseenden har absolut kontroll, är av en s[tdan stor
betydelse, alt den knappasl behöver betonas. Ett elylikt system medger fullsländig enhet beträffande organisation, utbildning och operativt insättande av sjömak tens alla medel.
Det är för en marin nation en första försvarslinJ·e av (')oioanh
lisk styrka och hållfasthet.
F örenta staternas försvarsproblem äro utpräglat marina.

En väldig upprustning av sjömakten bar satls i gång borta i
Nya värld en. Den amerikanska flottan, som på några {u· skall

fördu bbla sin s tyrka, åtn juter fördelen av att disponera ett
eget flygv apen . Världens största örlogsflotta kom1ner om någ ra år ä ven a tt äga världens största och bästa marinflyg. Me~an den amerikanska sjömaktens flytande del skall fördubblas ,
a111nar man femdubbla dess flygande del.
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en Curt iss-pilot, Ely,
Det var en nove mbe rdag 191~ , som
en plat tform , som bygg ts
lyck ades lyfta med sitt flyg plan fran
ingh ams förd äck. :\Iaupp omb ord [t pans arkr yssa ren Birm
sse för sake n, och vid
rinm ynd ighe tern a visa de ett viss t intre
arkr yssa ren Pen nsylvania
en ny dem onst ratio n omb ord å pans
sitt plan . Mar in mini stern
både land ade och star tade Ely med
pter a flyg plan et i an nat
påpe kade , att flott an icke kun de acce
net intil l fart ygss idan och
fall, än att det kun de gå ned på vatt
i gång med en m ängd exseda n hiss as omb ord. Cm·Ess satte
de han i febr uari 1911
peri men t. Efter ihär digt arbe te kun
land a på och åter lyfta
dem onst rera ett flyg plan , som kun de
tyga kong ress en om att
från vatt net. Flot tan lyck ades över
bety dels e, och Hll l-12
flyg väse ndet kun de bliv a av fram tida
för utve ckla ndet av detbevi ljad es de förs ta penn ingm edle n
anm älde sig fö r utb ildsam ma. De förs ta offic erar na, som
Tow ers (19±2 kon terning i'ill mar infly gare , vor o löjtn ant
inde part ementet) och löj tami ral och chef för flyg byrå n i mar
tio pilo ter och tre fl ygnan t Rod gers . År 1912 had e flott an
man fund era p å ett lii mpplan:. På ett tidig t stad ium börj ade
flyg pl an och i slule l :w
ligt sä tt att från farty g kun na star ta
kata pult star ten.
år 1912 gjor des den förs ta lyck ade
delto ga fö r för sta
Und er vint erm anöv rern a 1i januari 1913
. Om mån ga ditt ills inte
gång en flyg plan i flott ans övni ngar
fick man efte r dess a mavänt at m yck et av nym odig hete rn a ,
inm inist ern tills alle en
növ rer upp ögon en orde ntlig t. l\Iar
grun dlig t utre da fragan
1
kom miss ion, som fick i upp drag att
r ekom men dera de .hla nd
om mar inen s flyg väse nde . Den na
infly gsko la och a nvis ade
:mu at upp rätta ndet av en cent ral mar
a verk ligh et. D ~i f~~ des
även läm plig plats. År 1914 blev denn
ensa cola m ed en fo rsta
P
den nu värl dsb eröm da flyg skol an i
flyg plan . Gru nden var
upp sättn ing av fem ton pilo ter och elva
lagd till en lysa nde utve cklin g.
ta värl dskr iget, ha·
Då Före nta state rna inträ dde i det förs
38 pilo ter och 54 flyg·
de mar infly gvap net nått en styr ka av
upps ving , och m ånga 1na·
plan . Krig et med förd a ett stor arta t
ra sida n have n·
re och flyab plan sänd es bort till and
rinflyr1a
.. b
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3,049 offic erar e, ±3,452
Vid krigets slut räkn ade mar infly get
.
man och 2,107 flyg plan
mar inm ynd ighetern a
Ome delb art efte r krig ets slut avså g
som kon stru erats. Unatt pröv a en typ av tvåm otor ig flyg båt,
ers läm nad e tre flyg båta r
der befä l av kom men dörk apten Tow
. Väg en togs närm ast
Newfoun dlan d för att fl yga till Eng land
läm nas kvar . En följtill Azo r:rn a, där en av bå tarn a m åste
till slut enda st en flygde m ed ann u ett styck e, m en det blev
bnd . Den h ade som
båt föru nn at att över Liss itbo n n å Eng
men dör och chef för mabefälhav are kapt en Rea d (1942 kom
rinfl ygsk olan i Pens acol a) .
en viss krig strö tthe t
Som allti d efter ett stor t krig in träd de
os folk et mat tare. Penoch intre sset för krig sma kten blev h
are. Men mar infly gets
ningmed len flöt inte så rikt som tidig
Ett h and elsfa rtyg inrepr esen tant er låga inte på latsi dan.
Det var Lan gle; och
köpt es och omb yggd es till h anga rfar tyg.
e man sig av, då de
gnad
erfa renh eter na från dett a farty g bega
on och Sara toga
ingt
Lex
båda påbö rja de stor a slag krys sarn a
dess a gjor de flyg strid somändra des till han garfarty g. Med
ent även i den occa na
kraf tern a sitt intå g som oper ativ t elem
sjök rigfö ring en.
orga n för allt mar int
Som elt sam la nd e och aukt orita tivt
inist el'ic t en flyg inm
mar
flygoväsencle inrä ttad es i juli 1921 i
te chef var kont eram i hyra, Bur eau of Aero naut ics. Dess förs
ralen .Moffett.
avså g alt upp brin ga
.År 1925 anto gs en fem årsp lan , som
Ä ven tre lufts kepp skul le
lllar mfly g ets styr ka till l ,000 plan .
skep pen skulle det gå
konstrue ras som förs ökst yper . Luft
glöm t luft jätta rna Alu·ons
olyckligt för. Vi ha säke dige n inte
av 1930 -talc t.
Och Mak ons föro lyck ande vid mitt en
en n y utby ggn adsDen ame rika n ska mar inen fi ck 1934
n. Enli gt denn a
bille
melPlan , elen så kall ade Vins on- Tram
ute i värl den
Men
.
s~u~l e m arin en äga cirk a 1,900 flyg plan
ning en jätte rust
tog upp
horJade det att bli orol igt och över allt
e fart en, skul le .de bliv a
steg. Om inte Före nta state rna ökad
a läge t och anta let flyg efter. Kon gres sen inså g det allv arlig

-
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plan ö kades vid flera tillfällen.
Flygstridskrafterna ~ kull
räkna enligt beslut av juli 1938 3,000 flygplan, juni l~l-10 lO ,oo~
plan och juli 1940 15,000 plan. Sedan Förenta stat er na in_
träll i kl"igct, ha kraven ökals än mera. Härav fram gar, att
marinmyndigheterna förs.tått Lidens krav och handla däre fter
Principen är tydlig och klar: sjömakt är j'lottmaH [!lus luJ't~

m aH!
Dc marina flygstridskrafterna ingå son1 integrcrandp dc.
!ar av dc amerikanska flottstyrkorna och kustkom mnndona.
Sin grundläggande organisalian måste dessa lut'tstri dskra l'tcr
givetvis ha i bassys.temct i land. ?\'Iarinflygstationcrn a sYara
för flygplanens utrustning och underhåll, större besiktninga r,
härbärgera dem, då dc inlc äro ombord , samt utbi lda och
hålla i tjänst hade flygande personal och Jnarkpcrsonal. =-.!arko rganisationen, som tar avsevärd tid alt u~bygga, h adl' under
efterkrigstiden kommit något p ft efterkälken i förhåll ande till
del snabbt växande flygplansantalct. När julibcs.lutcl av Hl38
kom till, ägde marinen följande sju flygstationer: Pe arl Harbor, San Diego, Seatllc, Coco Solo , Pensacob, Hampt on Boads
och Anacostia. Dc kunde absorbera omkring lusen flygpla n
och då julibeslutet annonserade en utökning till tre lusen p lan,
förslår man , att en kraftansträngning var nödvändi g fiir all
utbygga bassystemet.
Med känd amerikans.k energi och snabbhet salles arhe tet
i uoåno·b' och sommaren 1942 hade dc SJ·u stationerna. vuxit till
tjugo, som kunde härbiirgcra omkring 8,500 flygplan nv alla
typer . Dc summor, som n edlagts på dessa marinfly[-\st atinncr,
äro liksom allt i U. S. A. av väldiga dimensioner. Dc 11p[!ga
till i runl tal sexhundra miljoner dollars. Principiclll bcsl;tr
en amerikansk marinflygstation av en huvudstation , tre e!IN
flera hjälpbaser och tjugo till tjugofem framskjutna fl ygfiHt.
Huvudstationen, som alltid ligger \"id kusten, omfattar clt hlndområde av ända upp till 2,000 tunnland, medan hj älpbasc rn~
nöja sig med u pp till 500 och dc framskjutna fälten c:a 20°
tunnland. I enstaka fall kunna de sistnämnda dock omfa tta
ända upp till c:a 500 tunnland. Avstanden mellan de olikrt
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av baser måste ju variera. efter dc geografiska förhål-

~1aodenn , 1nen n1an s t ra.. var c f' t er a t·t l1JR
"' lp JJasc rn a s-ola
k
l'1gga
]an
.110 n1 10- 30 km från huvudstationen, medan dc framskjutn a

~lvgfälten böra ligga inom c :a 6 km. avstånd från hjälpbascn.
p~ngar tycks be tyda mindre, huvudsaken är att allting är tilltaget, srt det räcker, att det är ultramodernt och att det har
)11a:x.imum av militär effektivitet. Man blir helt enkelt tillplattad vid ett studium av marinflygvapnets utvecklingsNnjcr
både i fråga om själva flygplanen som bas.organisationen. Del
är överallt tydligt , alt allt som hör ihop med kostnadsfrågan
helt skjutits i bakgrunden.
Flygstridskrafterna stå, då dc äro inskeppade å fartyg ,
under b efäl av respektive förbandschefer. De l::m dbaseradc
flygplan en lyda under marindistriktscheferna med unelantag
av marinkårens , kus.tvaktcns och Panamakanalzonens . Undantag utgöra också de landbaserade marinflygplanen på H a wai samt dc stora kustbaserade flygh ~t ta.r , som lyda under chefen för hemm aflottan (högsjöflottan). Kustvaktens flygstyrkor lyda i fredstid under finansministcrict, men träda i krigstid under flottans befäl. Flottan s.varar alltid för materiden
och för personalens flygutbildning , som s ker vid de ordinarie
utbildnin gsanstal tern a.
För att få en överblick över dc marina luftstridskrafternas
indeln ing i taktiskt hänseende kan följande uppställning tjätrl
som vägledning. N:'tgra styrkcangivningar äro inte lämpliga,
då ju förb andens storlek ständigt vihla , utan vi få nöja oss
llled den pr i nci pi c!la indelningen.

Ameril.-ons J.: a mminens flygstrids kmfter:

A.

Hemmaflotta.n:

I.

Slagflottan:
l.
2.

a.

slagskeppen (elcllcdningsflygplan )
Lätta kryssarna (spaningsflygplan ).
Hangarfartygen (jakt-, bomb- och torpedflygplan ).
o
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II.

Spaningsflottan:
l.

2.

III.

stödjepunktsstridskrafterna: Station San Pe dro.
Transportflottiljerna (flygplan av olika lypc r).

IV.

Flottans marinkår :
l.

2.

B.

Tunga kryssarna (spaningsflygplan ).
Flygspaningsstyrkan (två- och fyrmolorio·.,
"'''
flygbåtar ) .

Flygavdelningen i Ouantico (landflygpl::in av
olika typer) .
Flygavdelningen i San Diego (landfh·g plan
av olika typer) .

Marindistrikten:
I marindistrikten ingå de flesta landbaserade flygplanen. Flygskolan i Pensacola lyder exempelvis under chefen för 8 :e marinelistrik t et.

C.

För specialtjänst:
l.
2.
3.

D.

Marinskolan (sjökrigs-skolan
Anna polis ).
Flygstafiionen Anaeostia (försöksflottiljer).
Försöksanstalten Dahlgren (f'örsöksfloltil jrr).

Marinreservens flygstationer:
Omkring 16 st. flygbas.er fördelade över h ela landet.

E.

Kustvaktens flygstalianer:
9 st. flygbaser utmed såväl Atlantkusten som Stilla
havskusten.

Vi skola med ledning av den uppställda tabellen ge 035
{är
in på ett strövtåg bland de många olika flygplantyp erna
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ntt orröra närmare bekantskap med deras utseende och funk-

tioner och börja med slagflottans flygplan.
Det moderna svåra artilleriet har fått en skottvidd av
uppem ot 30,000 m. På avstånd av över 20,000 m . underlättas
nedslagsobservationerna i hög grad av tillgången på eldledningsflygplan och på de största stridsavs tånden äro de en
grundförutsättning för tillfredsställande skjutning. Flygplanen utskjutas med katapult och tagas ombord med kranar.
Varje slagskepp är utrustat med två h~tapulter och tre flygplan. Slagskeppen äro i regel sammanförda tre och tre till
divisioner. De nio eldledningsflygpl anen tillhöra då den taktiska enhet, som slagskeppen bilda, exempelvis 3. slagskeppsdivisionen och formera följaktligen förbandet "Observation
Squaclron Third >> med chefen embarkerad på det slngskepp,
som tjänstgör såsom flaggskepp. Alla divisioner av eldledning splan äro sammanförda till ett högre förband '' Obs.ervation \Ving Battleship >> . Man: brukar beteckna flygplanen
med bokstäverna VOS, där V anger, ntt det rör sig on1 luftfartyg tyngre än luften, O att de tillhöra ka1e.gorien observation el. v. s. elclledningsplan, samt slutligen S, vilket anger
scouting, d. v. s. spaning. Flygplanen äro nämligen inte endast avsedela för eldledning utan även för spaning, men eftersom det förra är deras främsta funktion, står bokstaven O
först.
De lätta kryssarnas flygplan indelas efter samma grunder om slagskeppens, men erhålla beteckningen VSO , vilket
alltså anger, att spaningen är den primära funktionen. Som
en parallell till eldledningselivisionerna sammanföras spaningsclivis,i onerna till det högre förbandet ,, Scouting vVing
Light Cruiser» . Genom de lätta kryss.arnas spaningsflygplan
har flottchefen fått skarpa ögon och ett ypperligt hjälpmedel
för den taktiska spaningen under gynnsamn"la väderleksförhållanden.
F lygplanen på slagskepp och lätta kryssare äro enmotoriga och tvåsitsiga samt i regel utrustade med centralflottöc
Deras uppgiftskrets har efterhand utökats, och de ha fått på
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sm lotl såvä l ubå tsjakt och lält s törtbombfällning so m lägu
ning av rökridåer. Med tanke på det raba lder, som de n :,~
kallade störtbombfällninge n åstadkmn här hemma hos oss
Yicl mitten av ;)O-talet - man talade nästan om en r evol ntio_
nerande ny mclod -- kan påpekas, att denna lyp a v bo mbfällning användes av näs.tan alla enmotoriga flygpl an i den
amerikanska flottan sedan slutet av 1920-talet.
Dc kombinerade eldlednings- och spaningsplanen ha genomgått en lång utveckling fån den första metallpla nsty pen
1928 med en farlav 215 km per Limme och en uthftlli glll'L av
c:a 5 lj:! timmar till elen ultramoderna Vought-Sikorsky Ki ngfisher». På dessa flygplans besättningar ställas slora krav,
då ju deras ra p porter skola ligga till gr u n d för högr e chde rs
handlingar. Dc måste vara fullständigt inne i allt, so m hör
ihop med sjölakt·iken, och Yara framstående navigatörer. De
få också tjänstgöra ombord i fartygen som cxcmpelYis \a kthavande officerare både i hamn och till sjöss och i and ra
tjänst er för n tt få en grundlig inblick i sjöatmosfärcn .
Huvudde len av den sjögående flotl::ms slags.tyrkor i luf ten
äro baserade p:'l hangarfartygen, vilka h elt enkelt äro riirl iga
flygfält. Flyg di visionerna på dessa brukar flottan kalla för
mnrinflygcls knytnävar. Genom sin slora ömtålighet h a hangarfartygen bli\'it flottornas so rgebarn. J\'ågon bätlrc lii~ni ng
att medföra starka flygstridskrafter utanför de landbasera des
räckvidd har ännu inte s.ctt dagen, och trots sin sårbarhel i1ro
hangarfartygen bland dc viktigaste flollcnhetcrna nu för Lide n,
och deras betydelse kommer alt stiga allt mera vad t,id cn lider. De p~t hangarfartygen baserade stridsplanen kunn a i clt
tidigt stadium, långt ~nnan fartygen på ytan fått kontald med
varandra, pft hundratals kilometers avstånd från elen eg na
flottan utdela snabba och hårda, ja kanske dödande slag mot
fienden . Dc kunna hjälpa en flo ttchef all gripa ini tiati ve l och
påtv,jnga nw lståndaren hans vilja, inn an den avgörande drabbningen inletts.
Han garfartygets, eller om vi skola ordagr ant översäll a det
engelska ordet, flygplanbärarcns, hela stridskraft ligger i antalet medförda flygplan. Den amerikanska flottans förs t:a
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f] ygp l::mbärarc var som redan nämn ts Langlcy. Den kom
att använ das som försöksfar tyg och man vann många erfarenheter om det ombordbaserade flygets Lcknik. Taktiskt kunde
f,anglcy knappast ins.ällas i flotloperalionerna. Försl i och
med fä rd igställandet av dc båda 33,000 tons flygplanbärarmt
LcX'ington och Saratoga 1928 gjorde stötstyrkorna i luft en silt
inträde i det dagliga livet hos den amerikanska flottan .
En flygplanbärares viktigaste anläggning ~ir själva flygdäcket. Av slörsta be tydelse är dettas länge!. :\[cd tank e på
dels startlängden och dels möjligheten att ha m[mga flygplan
i beredskap slående på d~ickct har man kommit fram till en
absolut minimilängd av cirka 200 m . Bredden b ii r n n turligl vis var a så sto r, som de tekniska möjligh eterna medgiva. Övcrbyggnaclema göras små och förläggas till ena ~ichm, där dL!
bilda en ö. Flygplanens slarl sker som p[t clt vanligt flygfält, sedan fiygpl:tnhäraren g}tll upp mol vinden . \'id landningen grip er någon aY de tvärs över däckl'l spända Iinorn:t
fast i en krok i flygplanels stjärtpal"li och bromsar så småningom upp detsamma. Från och till flygdäcket transporlera s
planen med elst hissar. Det finns en miingd sY}tra konstruktionsproblem i fråga om fl~'gplanbärnrna, som inte h~ir böra
upptagas till behandling. Farlen håller sig genomgående krin g
30 k nop. Bestyckningen hos de amerikanska beslår uteslutande av luflv ~i rnsarlilleri, ålla 12,'7 cm kanoner och ett stort
antal automatkanoner och kulspru tor på dc nyaste enhe terna.
Vid det andra Yärldskrigcls uibrotl iigcle Förenta staterna ·
flotta fem färdiga flygplanbärare, nämligen Lexington , Saratoga, Rang er, Yorktown och Enterprisc. Därjämte bcfunnu
s.ig uneler byggnad " ' asp och Hornet. Scdan beslutet om skaPandet av en tvft-oce:m-flolta satts i funktion, ha lagt s p[t staPeln i nte mindre än ch·a enheter med namnen Esscx, Bon
Bonune Richard , Intrcpicl, Kearsargc, Frank lin , Hancock , Randolph, Cabot, Bunker Hi ll , O ri skany och Tico nderoga.
T a k tiskt sammanföras flygpla n bärarna i divisioner under
en fl aggmans befäl. Divisionerna samma n föras till en enhet
inom en f lottstyrka exempelvis:
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Aircraft, Battle Force, U. S. Fleet.
Carrier Division One.
Canicr Division Two o. s. v.
Amerikanarna ha som princip, alt fartygschefen , sckon.
den och navigeringsofficeren å en flygplanbärare alltid skoJa
vara marinflygare. Flygtjänsten, Air Department, ledes av
kommendörkapten, som givetvis är flygutbildad. .\ven de
flaggmän , som inneha befattningen som chefer för flygplanbärardi visionema, inneha flygcertifikat.
Antalet flygpbn per fartygsenhet kan ju alltefter dessas
storlek något variera, men normalt är flygstyrkan fyra taktriska divisioner och tre hjälpdivisioner (utility squaclrons).
Sammansättningen blir ungefär den nedanstående:
En jaktdivision: Fighter squadron.
En spaningsdivision: Scouting squadron.
En bombdivision: Bomber squadron.
En torpeddivision: Torpedo squadron.
Flygplansantalet varierar från 50 npp till 90. Flygplanen
kunna användas till alla funktioner men äro så konstruerade,
att de bäst tjäna sin grunduppg,i ft. Men ingenting hindrar, att
vi d ett tillfälle kanske alla plan användas för spanin g eller
a lt alla utrusta s för bombfällning.
Jaktflygplanen äro :w typen Brewsler ,;Buffalo > och
Grumman >> \Vildcah. Den senare är utrustad m ed en motor på 1,200 hkr och når en hastighet av omkring 560 km per
timme. Redan 1926 utrustades den dåvarande typen a v jaktpla n , Curtiss Hawk, med lätta hornber för störtbombfällning.
De ombordbaserade jaktplanen måste ha ett visst ha ndikap
gentemot vanliga landbaserade plan. Radioutrustning en är
mera omfångsrik, bränsleförrådet oftast mer än femtio procent större och hela flygkroppen starkare byggd för att tåla
påfrestningarna vid en landning i svårt väder på det krängande flygdäcket. Genom ett intensivt experimentarbete och en
minutiös kontroll vid tillverkningen ha emellertid de amerikanska jaktplanen nått en standard, som ligger blott ob etydligt efter andra länders landjaktplan. Om jaktflygets stora
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)Jetydelse i sjökriget behöver väl knappast några ord egent."en yttras. Nästan dagligen ha vi blivit medvetna om den
lle
på olika. sätt. .
. . .
. ,
De 1 spanmgs- och bombdiVlSlOnerna mgaende flygplam ed beteckningen VSB, äro enhetsplan, som alltefter d e
J1 en '
taktisk a kraven utrustas med bomber eller med extra bränsletankar. Bombfällningen sker såsom störtbombning och det
är den na VSB-typ, som är världens första genuina störtbombplan, dive bomber. År 1927 införde flottan reglementerad
störtbom bfällning, i vilken gren de olika divisionerna tävlade
med va r andra. Alla typer av flygplan utom flygbåtarna och
torpedplanen kunna användas för dylik bombfällning, för vilken också deras piloter utbildas . I slutet av tjugotalet kunde
ett p ar bomber a c:a 50 kg. vikt medföras. År 1930 kunde
vikten något ökas, men först året därpå infördes på typen
Boering F4B en bomb om c:a 200 kg. och på typen Martin
XT5M-1 en ont c:a 400 kg. Sedan följde nya typer s.lag i
slag, och i slutet av 1940 kom den verkNgt förnämliga störtbombfällaren, Curtiss >> Helleliven, i tjänst. Den är utrustad
med en motor om 1,700 hkr. Av andra goda typer kunna
nämn as Vought-Sikorsky >> Vindicaton och Douglas >> Dauntless >> ,som sedan några år äro i allmän tjänst och visat sig
fylla högt ställda krav.
Den sista men rinte oviktigaste typen av stridsplan ombord å flygplanbärarna är torpedplauct. En hel del svårigheter ha varit förenade med detta. Främst har stått fällningen av torpeden. Många skakade på huvudet, andra voro
fulla av entusiasm för torpedflygplanct. Egentligen är det den
idealiska torpeclbäraren, snabbt, litet, relativt billigt och mycket >>sjögående >>. I det nu pågående kriget har det fått i praktiken visa, vad det duger till, och se - det har blivit en av
de allra farligaste motståndarna även till de största fartyg:
Rap Matapan, Tarauto, Malaeka och Bismarck, idel namn,
som vittna om torpedflygets u tomordentliga betydelse.
De första torpedplanen på flygplanbärare uppträdde i
amerik anska flottan 1928, då en torpeddivision av typen Mar-
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lin T3:\I-2 inskeppade sig på U. S. S. Lexington. An nu ,'
länge funnos en hel del brisler <lit arbeta bort. Ar l\)~'t
igilngsallc Douglao.verkcn byggandet av de moderna torped~
planen. Dc kunna även göra tjänst som bombplan . För nårvarande tir Douglas »Dcvastator>> den enda represenlantv n för
torpedflygplanet i amerikanska flottan.
Högsjöflottans spaningsstyrka bcsbl.r av tunga kryssa re
och flygbåtar. Kryssarna äro utrustade med katapultl'r och
flygplan av samma typ som på slagskeppen och clc ltitl a k ryssarna, alltså VOS-typ.
Fl~'gbåtcn, The Patrol Bomber, intar i den am erikanska
flottan en framskjulen plats, ja bokstavligt till och nwd, ly
deras främsta funktion ~ir fjärrspaning för alt skydda flo ttan
mot överraskande anfall. Det är tydligt, all man genom en
oförklarli g slöhet inte begagnade sig av deras tjänster , eftersom händelsen i Pearl Harbor kunde inträffa.
Iledan under förra världskriget konstruerad es fle rmo toriga flygbålm- och den första atlantflygningen med en dylik
har ju redan omtalat~.. Under åren närmast efter den stora
sammandrabbningen hötlos intensiva övningar m ed förh andl·nvarundc materiel, och man samlade en stor erfarenhet rörtmde
både ucras. strategiska betydelse och tekniska utvecklingslinjer.
Vid milten av :W-talet nu flygbåtsmaterielen så försliten, all
en hell ny måste anskaffas. ).Ien det dröjde och und er flera
år visades föga intresse för denna flygplantyp . l\fen i och
med Hl30-lnlcts ingång blev intres se t deslo· större, och en viil dig utbyggnad !og vid. L~mgdislansl'lygni n gen blev ordinarie
arbete, och över Stilla havets vallenvidder s.vävad c hu nd ratals lvå- och fyrmotoriga flygbåtar.
De äro mycket okänsliga för dålig väderlek och b asl'rns
p(L kusterna, clär dc komplettera sina förråd frtm lendrar av
o lika slag. Utmärkande för dem är vidare god sjövärdi ghet
och beboelighet, som gör, att dc kunna operera självständigt
uneler långa tidsperioder. Besättningarna räkna från sju up P
till femton man.
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Dc äro idea liska bärare av bomber, torpeder och minor.
a tt ri nlc behöva ha några Juckar i flygkroppen fästas dessa
und er eller inne i vingarna. Defensivkraften utgöres av ctl
flcrt rtl kulsprutor. Flygbåtarna skola b å de kunna operera
själ vs tändigt och i nära samverkan med stridskrafter på h avsvtan. Om ':paningsplanen p å hangarfartyg och kryssare äro
flott ch efens »taktisk a ögon ,, utgöra dc s.tora flygbålarn a hans
,s tra tegiska ögon ,, . Ä ven för fotografering och transporl a,.
tru pper äro dc väl ioignacle. Eftersom dc ul an vidare kunna
gå ned på vattnet, även i mycket dåligt väder , äro dc operativt
111 yck et rörliga och kunna använda sig av framskjutna baSl'l'
av y tterst blygsam ma dimensioner - en atoll mecl en tendl'r
räcker bra tillfälligt vis.
På besättningarna ställas s tora krav inte blott i fråga om
sjömanskap utan även beträffande förbindclsetjänsten , taktisk
kunskap, kännedom om främmande flottors olika f:JrlygsiYper och flygplanmotorernas skötsel. I början stod inte patrullhombpiiotcrn as yrke så högt i jämförelse med djärva jaklfl ygares och fru k lade slÖlibontbfällares, m en efter hand ha
ögonen öppnats för dc mycket höga krav, som flygbåtarn<'s
piloter måste fylla inlc m~nst på grund av dc ofta självsl~in
diga uppgifter, som skola lösas.
Av dc mt i bruk varande f lygbåtarna äro tvåmotoriga
Consolidated >> Catalina >> och den nyare Marlin >> :'11arincr,' de
främsta och m est kända. Speciellt den för stnämnda h a r l'lt
stadgat rykte . Del var ett plan av denna typ, sont r apporterade och skuggade det tyska slagskeppet Bismarck pi\. dl'SS
dödsfärd ntc i Atlanten. Catalinaflygbålarna äro ulrnslade
Ined l\·[l 1,00(} hkr motorer och kunna m ed maximumfön ~td
av bränsle flyg a en st räcka av något m era ~in 6,400 km . ')om
bomb- ell er torpedplan kan det föra an lingen ·! bomber u !:."; 1
kg, 8 bomber a 227 kg eller 2 torpeder <l 908 kg. Jfiigs!a
far ten är 330 km per timme. Dess större broder är Consolidated >> CoronadO >> med fyra 1,000 hkr motorer. Dessa ~iro
sanna luftens slagskepp, men rekordet slås av den nya typen
Martin >> Mars >> på 70 ton m ed fyra 2,000 hkr molurer.
fÖl'
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Huvuddelen av flygbåtarna äro sammanförda till etL hö"
:y
re förband benämnt ,, Patrol W ing >>. l en flotta samlas flera
dylika till ett enhetligt kommando. Vid det andra världskr·igets utbrott hade U. S. A. fem patrulleskadrar, som ingin go i
hemmaflottan:
Aircraft, Scouting Force, U. S. Fleet.
Patrol Wing Onc.
Patrol \Ving Two o. s. v.
Som flaggskepp för den konteramiral, vilken fö rde befälet över patrullbombeskaclr arna, tjänstgjorde en lätt k ryssare.
Flera flygmoderfartyg och flygtendrar voro tilldelade dc olika
taktiska enheterna. Den exakta styrkan av spaningsflottans
flygbåtar är svår att angiva, men den uppgick i varje fall till
över ett par hundra plan, enär en »Wing >> i regel räknar -!8
flygbåtar.
Vi komma så över till stödjepunktstridsk rafterna. Flottan
behöver en lältrörlig och snabb hjälpstyrka för alla upptänkliga ändamål, som beröra de flygande stridskrafterna. Fem
stora avdelningar hjälpflygplan äro sammanförda till floltans
, Utilily vVing ,, . Begreppe t ,, utility >> betyder egentligen ny ttighet och i denna uppsa ts har det översatts med >> hjälp >>.
Dessa hjälpstyrkors arbetsområde är mycket vid str~ick t.
Transport av personal och gods, målflygningar, fotogr aferi.ng,
postflygningar och ambulanstjänst, biträdande vid torpe:lskjutningar m. m. omspänner verksamheten. Tag exempelvis f? tograferingstjänsten. Den består dels av kartläggning från luften
av väldiga områden, dels av fotografering av salvornas nedslag både vid artilleriskjutningar och bombfällningsövnin gar,
luftfoton av fartyg och anläggningar i land o. s. v. En avdeln'i ng hjälpplan, som står till tjänst vid torpedskjulningar,
har fullt upp a tt göra med att fastställa, var torpederna fl yta
upp. Är det fråga om torpedfält på mellan 60 och 70 torpeder, som avgivits av jagare och torpedflygplan i santv:rk~I~ ,
gäller det att ha ögonen öppna, så att inga torpeder ga forlorade.
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Den amerikanska flottans anläggningar av olika slag äro
spridda över vä~~iga dist.~nser ~~~. för a~t un~~rlätta inspektioner av statsman och hogre m1htarer sta >> uhhty squadrons »
alltid till tjänst med snabba passagerarplan.
För a lt giva en liten bild av vilka flygplan som ingå i
hjälpstyrkorna, anföres här en provkarta på elylika:
Sikorsky JRS -1, 2-motorig flygbåt för personaltransport, 15
passagerare,
Grumman, JRF-4, 2-motorig flygbåt för vertikal fotografel,ing.
Ford RR-4 , 2 motorigt landflygplan för diverse ändamål.
Beechcraft JRB-1 , 2-motorigt landflygplan för transporttjänst.
Lockheed R40-1, 2-motorigt landflygplan för snabb passageraretransport.
Grumman J2F -1, 1-motorigt centralflottörplan för fotografering.
Den sista huvuddelen av hemmaflottans flygstridskrafter
utgöres av marinkårens flygplan. Marinkåren är den amerikanska floHans privata arme och avsedd för offensiva landstigningsoperatione r. Den organiseras och utbildas av de marina myndigheterna och utgör en del av den amerikanska sjömak ten och har ingenting att skaffa med den amerikanska
am1en. Marinkåren är ·en institution, som kan föras tillbaka
ända till 1775. Den har en fast traditri on att bygga på och
har många gånger varit i elden. Nu senast har tydligen spetsen av de på Salomonöama landstigna trupperna utgjorts av
marinsoldater.
Marinkåren fick sin första pilot 1913. Seclan dess har
kårflyget gått stadigt framåt och enligt två-ocean-program met
skall det beslå av t vå >> Wings >> med vardera fem >> air groups >> .
De sistnämnda räkna ett flertal flygdivisioner. Marinkårsflyget har en mycket specialiserad karaktär, emedan dess grundläggande uppgift är understöd, vanligtvis direkt taktiskt, åt
landsti gnings.avdelningar. De flygplantyper, som äro- representer ade dels av samma typer som flottans exempelvis jaktPlanen och störtbombplanen, dels av speciella kårtyper. En
.sådan är Douglas R3D-2, tvåmolorigt landflygplan för transTidskrift i Sjöväsendet.
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porttjänst av bland annat fallskärmsjäga re. Inom m ~lrinkå re 11
organiseras också ballongavdeln ingar till skydd för Yissa be.
lydelsefulla marin anläggningar i land.
Dc enmotoriga flygplanen på hjul äro avsedda all k unnn.
;mvändas från däcken av hangarfartyge n och ulgör ,l. clii rfö t·
ett slags reserv åt dc ord~naric ombordbase rad e flygplanPn.
För att marinkårsflyg ets organisation skall bli s~l. effck.
liv som möjligt, finns i marindepartem entels fl ygbyrå en spe.
cicll kårdctalj.
Den amerikanska kusten är indelad i ett stort antal 111<\.
rindistrikt och varje distrikt disponerar över vissa flygstri dskrafter. Dessa äro av såväl stridskaraktär som hj älpkarnktär och dessutom ingå som r edan nämnts flygskolorn a.
I flygstyrkorna för spec ialtjänst ingå dc flygplan , so111.
användas vid sjökrigsskolan för att gö ra sjökadetterna »il ir
minded». En mycket omfattande specialtjänst ät· den w rksamhct, som bedrives vid försöksanstalt crna. Här ut provas
nya flygplantyper och här taga djärva tankar sig ullr~·c k i
praktiken. Den nya typen av tvåmotoriga flyghålen ~lar tin
><Mariner» byggdes först som miniatyrplan och genomg ick
många experiment och prov vid försöksanstalt crna , inmm
masstillverkni ng av originalplanen sattes i gång. Vid [trsskiftet
1941/42 höll man på med provflygninga r av clci1 tvåmotoriga,
ensitsiga jaktflygplansty pen Gnunman XF5F och det c·n motoriga jaktplanet Bell XFL-1, även kallat »Airabonita », ha dil
typerna med hjullandningss täll.
Marinreserven s sexton flygstationer härbärgera mängder
ay träningsflygpl an för r eservpersonal av olika kategorier.
Vi äro nu franunc vid den sista katcgm'ien i den för ut :l!lförda tabellen över de amerikanska marinflygstrid skrafte run .
nämligen kustvaktens flygplan. Kustva kten, the Consl Guar d,
är en institution, som till och med är äldre än själva flottan.
Den bildades år 1790. I augusti 1916 fick kustvakten sitt cge'l
flygväsende. Kustvaktens verksamhetsfä lt är ofantligt pa
grund av de långa kusterna utmed tv å oceaner. Dess flygplan
äro dels specialbyggda och dels sådana från flottan överfördfl,

-

615 -

Kustvakten svar ar för a tt
dc amerikanska lagarna efterlevas beträffande sjöfarten, den
ombesörjer lots- och fyrväsende t, räddningstjäns ten av i sjöJ1öcl bcfin Lliga far tygsbesättning ar. ombesörjer ispatrullel"'ing
\l å nga flygplantyper finnas, både flygbåtar , flottörJ11 . m.
plan och plan med hjullandningss täll. \1cd sina nio flygstationer och e tt stort antal flygplan och med bcsältninga 1·, som
vä l känna till kmtområclcn:1 , utgör kustvakten ett gott tillskott till flottans ön·iga flyglillgångar.
Under fiin::t Yiirlclskriget Yar det tyskarna, som hoppades
mycket a,. ~ina luftskepp. I detta krig har ingen velat tag n
Juf tskeppet i militär tjän st - u tom amerikanarna. Förutsättningen för att miliUirt kunna göra hruk av delta ä r dels möjligheten att få hcliumgns, dels ett sådant geografiskt läge, att
luf tskeppshallarn a int e kunna utsiittas för täta bombanfall.
Båda dessa förutså ttningar finnas i Förenta staterna och följaktli gen se vi där en livlig verksamhet utvecklas på fronten
»lä ttare än luften ».
Trots dc svåra olyckorna med jätteluftskeppe n Ak ron och
Makon h a dc amerikanska marinmyndigh eterna inte givit u pp
hoppet om att kunna s kapa en stark luftskeppsflott a. I planerna p[t Lv:"t-occa n-flottan ingC1r bland annal byggandet av
48 luft skepp .
Lakchurst, Camp Kcarney,
Luftskcpp%lat ion cr finnas
Cape May och P~1rris Island.
Luftskeppens konstruktion går efter lvå huvudprincipe r,
den stela och den mjuka linjen . I den förra finnes etl skelett
~v dural uminium, p~l. Yilket höljet fästes , och gasen pumpas
In i ett flertal ballonger. I den mjuka konstruktionen sakna5
skelettet och flygkroppen får sin form genom gasens tryck.
Några upplysningar huruvida amerikanarna planera byggandet av några stora luftskepp av den stela typen har inte
st ått att få. Det är dc små mjuka luftskeppen, så kallade
»hlimps », som nu tilldra sig intresset. Deras aktionsradie uppges röra sig omkring 2,000 sjömil och de kunna utrustas med
kulsprutor och sjunkbomber mot ubåtar. Den stora fördelen

,om tjänat ut som krigsflygplan.
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med dem är givetvis deras förmåga att kunna patrullera över
vissa områden med mycket låg fart och därför effektivt k unna
spana efter såväl ub å tar som minfält.
Dc luftskepp, som äro under konstruktion br uka be.
nämnas K- och L-typen. Det är att förmoda, att Förenta sta.
terna, sedan de inträtt i kr,igct, komma att utveckla flygtj[ins ten
enligt prinC'ipen >> lättare än luften )) i ännu högre grad, iin vad
som framgår av den ovan anförda siffran. Dc långa k usterna
och dc långt framskjutna ögrupperna kräva en patrullorganisa tio n a v stora dimensioner.
UUJildningcn av marinflygare ägde rum vid fly gskola n i
Pensacola i Florida. Den räckte väl tm ända så lå n gt fra m
som freden ännu varade. Men den vändning den in lerna lionclla utvecklingen tog i slutet av 1939 medförde kravel pa tvåocean-flottan och marinflygets fcmdubbling. Drasliska ålgärder voro nödvändiga och - med välkänd amerikan sk fart
stod inom kort tre nya marinflygskolor färdiga att taga emol
kadctlcr. De äro belägna i J ackson ville, Corpus Chr ist i och
Miami. Lärarna komma från moderskolan i Pensacola och
dess snart trettioåriga erfarenhet av marin flygutb ildning
genomsyrar nu även dessa yngre skolor. A11betsprogrammet
iir också ståtligt. Vid mitten av 1940-talet avser m a n all ha
sammanlagt 23,000 utbildade marinpilotcr. Av dessa skol::t
17,000 utbildas från och med år 1940.
Flygkadetterna amnäla sig vid någon av dc n1.ån ga fl ~· g ·
stationerna, som tillhöra marinreservcn, för att sedan flv Ua
över till n~tgon av de fyra skolorna .
Anordninaarna för flygutbildningen äro unika i fr åga Olll
modernitet oc~1. ändamålsenlighet. Flygkadetterna, som Lill
omkring 85 procent komma från Förenta staternas hundratals
civila skolor, ha i regel där avlagt någon examen. Den dominerande gruppen av elever avses alltså att utbildas till __ reservofficerare vid marinflygvapnet. Den övriga delen ulgores
:w flottans och marinkårens statofficerare samt ·en del utv~-~t
manskap. En sjöofficer måste efter avlagd examen vid 5J0 krigsskolan i Annapolis tjänstgöra viss tid ombord i far tyg,
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iJlilan han får påbörja sin flygutbildning, På detta sätt minskas
risken fö r alt han släpper jorden med sina fötter och blir så
»air minded )) , alt han har svårt att se problemen klart.
Flygtjänsten betraktas som en specialgren inom flottan ,
e~emp elvis som ubåtstjänsten hos oss, och dc sjöofficerare,
50111 specialisera sig som )) naval aviators )) , inla precis samma
ställning som alla andra. Det kan ju vara intressant att konstatera, att den amerikanska flottans högste chef just nu, amiral E. J . King , är mat'inflygare.
Följa vi en reservkadetts utbildning vid flygskolan , ler
den sig på följande sätt:
Under två veckor lektioner i marin disciplin och drill.
Under sex veckor lektioner i navigation, radio, motorlära o ch
meteorologi. Under dc fyra sista av dessa veckor alternerar
han m ellan tc01·ctiska studier och grundläggande flygutbildning vid den så kallade >> Squaclron b. Efter 90 timmars flygning förflytlas han till )) Squadron 2 )) , där han lämnar skolflyg planen och övergår till tyngre tjänsleflygplan. Efter utbildning i denna får han välja vidare utbildning inom någon
av de tre grenarna:
)) Squadron 3 )), sjöflygplan för slagskepps och kryssares katapulter.
»Squadron 4 )), tvåmotoriga flygbåt ar.
)) Squadron fh, fiygplan baserade på hang:!rfartyg.
Hela utbildningen har tagit enelast sju månader. ~är den
är avslut ad, får han )) vingarna )) och graden >' Reserv Ensign >>,
närmast molsvarande vår fänriksgrad , och sändes ut till något av flottans aktiva flygförband för att visa vad han duger till.
statofficerarnas utbildning vid marinflygskolan blir giVetvis mycket grundligare och går h elt andra vägar.
Samtidigt med utbildnri:t\gen av den flygande personalen
lllåste markpersonal av många olika slag givas specialutbildning. En omfattande verksamhet i delta hänseende inom
skolor tillhörande marinflygstationerna är organiserad och om

-
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några ar beräknar man kunna dispon era en marklKr sou a l av
omkring 150,000 man.
För sina flygplan iir marinen till största delen h eroend e
av den civila flygindustrien , som ständigt utbygges . EmeHer_
tid disponerar flottan en egen flygindustri >> XaYal Aircrart
Factorp. Efter världskrigets slut gick flygplanprollu kti oncn
tillbaka, och man avsåg , att inte längre nybygg a pl an, men
efter l 934 blev det åter liv i flottans egen flygindustri, nch i
slutet av ~tr 1941 var antal et arbetare uppe i omkrin g -l,öOO.
Numera konstrueras flygplan aY flera typer , b ~td e lriini ngsplan, jaktplan och bom:bplan. En annan, mycket betyde lsefull detalj är t<illverkningen av fallskärmar. Kapa cill' ll' n är
så stor, alt den torde täcka halva behoYet för marin fly ge L
Denna lilla snabbskiss av det amerikanska marin fl ygY ap.
net kanske kunnat giva en inblick i det arbete , som n edEigges
på andra siclan Atlanten i strävan alt skapa el t effekt i d hjiilpmcdcl i den amerikanska poEtikens tjänst. Som avsl utn ing
kan det vara lämpligt att anföra några ord av mnri nfly gcl s
chef, konlcrmniralcn John Henry Towers:
>>Jag är flygentusiast , men jag hoppas , att jag in te la ter
min entusiasm besegra min onulömcsförmåga. Som jag Yi d
flera tillfällen: påpekat, känner jag det nödvändigt att <l nyo
uttala en varning mot att godtaga dc många ö ~crdriY n a u tta landen, som gjorts vid krigets utbrott såsom »slagskeppen dömda till undergång >> , »Förenta staterna öppna för luflin va '>iOil'> ,
>> krig kunna vinnas på 72 limmar genom flygel ». Flyg pla net
är inte något universalt botemedel för anfall eller försvar. Det
har sin styrka, såsom fart , lastförmåga och överraskni ngsfö rmåga; m en det har också sin svaghe t, såsom känsligh el t'ör
väderlek, oförmågan alt taga och beh~tlla land- och v::ltlenotnråden och den: tid, som erfordras för alt utbilda persona len
effektivt. »
Då och då ha röster höjts för en samman slagnin g aY armens och flottans flygvapen till en enhet. Detta h ar alllid
stött på patrull inte minst hos flottans n'län. :Man yiJl inte
släppa ur händerna en sådan tillgång som marinflygvapn rl för
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al t sedan i oroslider hehöYa , kanske förgäves , anhå lla om

flyg s tridskrafter.
En ligt tvåoceanprogrammet ska ll den amerikanska fiollan
onl n åg ra år räkna c :a 32 slagskepp, 18 flygplanbärarc, 91
kryssare, 365 jagare och 185 ubåtar. Det är den ena näven .
Den andra beslår ay minst 15,000 flygplan och ett 50-tal
a n ve rkandc
5 1

Ju ft~; k cpp.

Det amerikanska sjöflyget ~ir framfött, organiserat, upputbildat och bemannat av marmen och utgör en de l
strat,
fo
av F ö renta s taternas sjömakt.
Carl Erik Claesson.
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Handelfartygens skyddande under
krigstid.
D. Daragan.

Det nuYarande kriget är visserligen ännu icke anlnlat,
dock lordc man redan nu vara beräli'igacl att framh ~tlln den
stora del i samtliga operationer såväl till lanels som ti ll sjöss,
som är tilldelad örlogs- och handelsmarinerna och deUa. i en
utsträckning, som gemene man knappast kan förest älla sig.
Man behöver endast tänka på, att alla förråd, ammunit ion
o. d. , vanligtYis måste sjöledes transporteras till dc olika krigsområdena, och att dessa transporter icke blott skola grnomföras utan även därunder beredas allt det skydd, som är möjligt. Huru detta krig än kommer att sluta och huru liinge,
som vi därefter kunna beräkna att få bibehålla en frcd spcriod ,
är omöjligt att förutse, 1yvärr synes det dock ej vara omöjli gt,
att efter en sådan peTiod på nytt kunna uppkomma k rigiska
förvecklingar. Utan tvivel är det möjligt, att i viss utsträckning kunna organisera hela världen och i detta fall speciellt
Europa på det mest fulländade sättet, men anledningarna till
ett krig äro dock icke uteslutande att finna inom det ekonomiska och politiska området, utan ofta blir det därvid den
mänskliga karakt ären, som bliver den bestämmande, ty livet
än nu en gång sådant, att människal1! icke alltid vill behandla
sina medmänniskor och icke heller av dessa b liver behandlad
på ett broderligt sätt. Om vi därför efter en viss tidsperiod av
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fredli ga fö rhållanden på nytl skulle råk a in i sam ma elände,
just n u, synes det ur alla synpunkler Y::tra det lyckligaste,
50111
vi
p å förhand hava förbere tt oss p:\ detta kommande krig
0111
och därvid söka nytliggöra alla dc lärdomar, som det nuvarande k riget kan lämna oss. Den romerska tesen: >> Vi ll Du
fred, så bered Dig fö r kriget» torde alltjämt äga sin riklighet,
dock m ästc man därvid se till, a t t dc egna förberedelserna icke
vidtagas först i sista stund, utan alt dessa äro systematisk ..
förb eredda, så att de utan svårighet kunna genomföras i god
tid, ~nnan de behöva träda i kraft.
Det nu pågående kriget utvisar i förhållande till förc;;aen de krig mycket stora skiljaktighe ter, icke blott pi\. grund flY
tillkomsten av nya vapen, vilket ju mest är att hänföra till
taktikens område, utan framför allt på grund a,· den helt ny~t
ställnin g, som dc neutrala staterna prineipicllt kommit att intaga. Intill nu pågående krig kallade sig varje icke krigförande land neutralt och blotta principen a v neutrali tet skyddadt•
deras haneldsfartyg även i de krigföra ndes vatten. För ni:irvarancle måste man säga, a tt denna princip utan något som
helst betänkande är helt och hållet annulerad och de slÖrrl'
krigförande makterna fordra helt enkelt, at.t dc mindre sta terna skola besluta sig för att hell sluta upp på den ena eller
den andra sidan. Mången gång lyckas det en neutral o;;lal
att för en lid kunna jonglera på sådant sätt, att elen skenbart
vi sar sina sympatier för en makt, då den befinner sig i dcrns
omr åden, för alt sedan visa samma snk mol en annan i deras
högh etsområdc. En elylik kompromisspolitik torde dock icke
i längden vara hållbar, förr eller senare synes man bli\'a tnmgen att hell och hållet sluta upp på den ena eller den andrn
sidan. Intill dess så skett, möter man många unelerliga begrepp ,
hl. a . ncu tralitetsskydd, vilket strängt taget är någonUllg a lldeles n y tt, då ju enligt gamla begrepp enba r t dek larationen
av den egna neutraliteten var tillfylles t fö r ntt säkra lande l
lllot anfall av båda de kri gförande par terna. Om man däreIllat vill skydda sin proklamerade ncut rn litc t med vapen ma k t,
så finn es det egentli gen ick e längr e någon skilln ad mellan
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fartyg fran en krigförande och en icke krigförand v n.tl ion
c{
allt under förutsättningc• , alt båda h::tY:l för aYSikt all ·''.'
l ldn'
~;ig mot oberält•igadc angrepp från :1ndra makter.
<>·t )a
Avsikten är dock icke, alt i detta sammanhang in ;-,•
1
lllän
all
ur
dem
rskåda
skä
och
behandlats
ovan
som
ågor,
fr
dc
politisk synpunkt, utan här s.k ull c endast verkställa s l'll undersök ning , i vad mån dessa förhållanden kunna tän ka~ nch
ä ven böra u löva inflytande på fr ftgan om. lämpligaste skvdd
Jör hand elsfartyg under elt kommande krig . S<l.som l'i l:ndc
anses härvid varje örlogsfartyg vara, som vill förhi ndra PIL
hand elsfartyg tillhörande e n fredlig (icke krigförand e) nat ion
verksamhet. ~Icn är det da mÖJ.• Ii"l
alt fortsälta sin lagliga
t'l
(..
._
all utrusta varje handelsfartyg p[t c lt sftdant sätt, all del sjiilvt
kan fö·r svara sig? Innan något svar kan lämnas [t denna fråga, måslc först undersökas vilka faror , man m [tsl e skyd dn si;.:
mot och i s::unband därmed undersöka på vilket säll vi \ ltn ndelsfarlyg som regel bliver skadat eller sänkt.
~

Ett handelsfartygs vanliga fiende är del s varje iirlogsfarlyg , som på långt håll kan utsätta detsamma för arl illl- ri beskjutning, dels varje undervall enslbåt , son'! på ell betHIIigl
närmare avstånd kan upphinna ett handelsfartyg och ulsiil \a
detta för torpedering samt slutligen dels nuje luftfa rt~·g. ~o m
J'r[m luften kan ut sätta ett handelsfartyg för bombnin g l'l ler
t o rpedheskjutning, men so m d ~irefter i normala fall ick(' kan
uträtta något vidare.
Därest ett handelsfartyg 1 oppen sjö möter ett örl o!.(st'a rtyg av tillräcklig artillerislisk ~. tyrka , så torde man Yara berättigad till det påståendet, all handelsfartyg el i ett sada nl
fall icke torde hava möjligh e t all Yidtaga några å tgärd er, so lll
m ed utsikt till framgång kunna utnyttjas för all nedkiim pa
örlogsfartyget, då ju detta senare besitter en betydande artilleristisk överlägsenhet. Emellertid kan dock icke denna fråga anses vara tillfyllest behandlad genom vad ovan framhållits, då det ju mycket väl kan tänkas, att om ett h an delsfartyg upptäcker örlogsfartyget på stort antånd och del för ra

örJoo·shönb fart, så kommer J·n häri"enmn
b
"'
c
beSJ'tter en rehtivt
fart yge ts tid för att komma inom verksamt beskjutningsavstånd att förlängas och om förhållandena äro sådana, att handelsfartyget därunder kan hinna framföras i'ill sådant område, varest de l kan erhålla skydd av egna örlogsfartyg eller
e"et f lygvapen, bliver förhållandel ett h elt annat. l\Ian synes
"
hava rällighet att konstatera, att hög fart å handelsdärför
fartyg utgör en mycket viktig s.k yddsfaklor med hänsyn till
möte med starkare bestyckade örlogsfartyg.
Den andra faran som möter ett handelsfartyg utgöres av
undervattensbåtarnas anfallsmöjligh e ter. ~Ian måste erkänna, att unden·al\ensbåtarnas möjligh eter alt komma ett hanelelsfartyg till livs äro mycket stora , framför allt är det de ras
förmåga att osedda kunna närma sig sitl mål av mycket stor
betydelse, varför undervattensb å tarn a alltid måste bedömas
såsom en mycket allvarlig fti ende till den fria sjöfarten. Trots
detta hava dock icke undervattensbåtarna alla trumf på sin
hand , deras främsta svaghet utgöres av deras relativt ringa
fart i undervattensläge och deras. relativt svaga artilleribl' styckning. Därest en undervatt ensbå t i övervattensl~igc angriper et L ha ndclsfartyg , som är försedd med erforderlig artillc!'istisk styrka , så förefinnas stora möjligheter för han delsfart ygel att kunna klara sig, ly dess artilleri står högre
och arbeta r från en bättre skjutplattform och kan dess u lom
eventuellt vara av grövre kaliber. Framhållas m åste dock,
att en elylik artillerikamp aldrig knn utföras med utsikt till
fram gång med mindre undervatt ensbå ten befinner sig på sa
stort avstånd , :ttt möjligheten till torpedskjutning kan bedömas vara mer eller mindre utsiktslös. Den största faran för
ett handelsfartyg med avseende på torpedanfall från en undervattensbåt förefinnes, då handelsfartyget aY en eller annan anledning har stoppat eller endast förflyttar sig med låg
fart. Det är nämligen icke så enkelt för en undervattensbåt
att med torped träffa ett enstaka fartyg, som rö-r sig med hög
fart eller att i förhållande till detta kunna intaga ett sådant
läge, varifrån ett verksamt torpedanfall kan ins~ittas. Skulle
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d<>s.sttlom handel s fartyg e t ha Ya den i uren , att unel en a tlet
ba len upptäckes, innan den avsk jute1· sin torped O{:h cliir~·s
1
omedelbart sätter högsta fart från densamma, så tord e 11lö ~
lig~eten. f?r underntttensbåten att komma till skolt Ya ra r~:
lattvt mmm1al och handelsfartyget haYa stora utsikter att und.
komma.
. " De~1 tredje faran , som möter handelsfartygen, k onnncr
han Jull en. Den enda möjligheten härvid för ett för s\'ar torde Yara , alt handelsfartyge t är utrustat med sådana va pen
\·ilka mell ut5ikt till framgång kunna taga flygvapn et un cte1:
beskjutning. Anfallet från luften kan utföras antingen saso111
e lt höganfall eller s:tsom ett l;tganfall. I det förra falle t haller
sig flygplanet p<-t en sådan höjd och fäller äYen clärifran sina
bomber, alt utsikten att m ed a handelsfartyg vanli gen töre.
~omm~1~dc artilleri kunna utsätta det för verksam besk jutni ng
aro mmtmal::t, men å andra sidan äro utsikterna att m ot ett
enslaka mål erhålla träff icke så s.tora och förminsk a s ditrjämte alltefter som fart en hos målet ökas. Utföres a nfa llet
ater från låg höjd , vare sig det gäller bombfällning ell er lorp edskjutning, torde änn clt a handelsfartyg apterat ar tilll'ri
med relaliYt stor utsikt till framgång kunna upptaga k a mpen
mol flygpl a net. Om i de tta fall e t handel sfartygels egen fa rt
är stor eller liten spelar praktiskt taget ingen roll. Ilan delsfartygens fart övers liger sällan 20 knop , d. v. s. c:a :15 k m
per Linuna under det att flygpl ruwts ~i.r 10 a 15 gånger sa st or,
varför en höjning av farte n med 5- 10 knop icke spelar n ågon roll i praktiken i delta fall.
En sammanställning av de resultat , Yilka ovanstäen de u tredning kan anses hava lämnat, giYer anledning till föl jande
a ntagan<len, nä1nligen, alt etl ens::nnt handelsfartyg
1

a)
b)
c)

icke kan skydda sig mot ett större örlogsfa1iyg,
skyeldar s.ig på bästa sä tt mot en underYattensb åt förmedelst hög fart och tillgång till artmeri, samt
endast kan undvika luftfartygsfaran genom tillg ån g till
ett för detta ändamål lämpligt artilleri.
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De taktisk a möjligheter, som strt ett handelsfartyg till
buds för alt undvika eller försv[tra respeklive anfalls utförande, såsom kursförändringar m. m. , behandlas ricke i delta
sanunanhang.
H är skall endast beröras de försvarsmöjligheter, som
kunna länkas slå till förfogande för ett handelsfartyg och tills
vidare skall frågan angående angreppsmöjligheter o. d. hell
och h åll el lämnas åL sidan.
I det förcgii.cndc kan anses vara fastställt, att ett handels,fart yg bäst skydelar sig genom att äga tillgång till hög fart
och en artilleribestyckning av tillräcklig styrka för att kunna
använda s mot såväl övervatlens- som undervattensfartyg samtidigt som det ä ven kan utnyttjas mol mål i luften. Beträffande båda dessa faktorer , så torde det kanske vara onödig t
att fra mhålla, att det är fö-r sent att utmsta handclsfartyge11
med dessa egenskaper först vid ett krigsutbrott. Som uetta
förhållande dock icke alltid synes vara tillräckligt beaktat,
skall det dock här göras till föremå l för närmare behandling .
Den enklaste fragan är handelsfartygens förseende m ed
erforderlig artilleribestyckning. Meningen ~i. r g ivetvis icke
den , att handelsfartygen redan under fredstid skola vara försedda med artilleribestyckning och därigenom redan under
denn a hd mer eller mindre komma att likna ett ö-rlogsfartyg.
Ett uppmonterande av kanoner måste nämligen anses vara en
synnerligen enkel sak, allt under förutsiittning , att , innan denna fråga bliver aktuell, fartygen i fråga äro försedela med härför erforderliga plattformar, så konstruerade och placerade,
att dc väl tåla dc påfrestningar, som uppkomma vid skoUloss ning snml att de giva lämpliga skjutfält. Dessutom måste i
~ärhc tcn av kanonernas uppställningsplatser anordnas lämphga förvaringsplatser för ammunition, så att deana på ett
enkelt och bekvämt sätt kan framföras till kanonerna, med
Undra ord man måste skapa ett slag av ammunitionsdurkar
Vilka böra givas sådan placering och sådan u tformning, at~
desamma under fredstid kunna utnyttjas för andra ändamål,
Vare sig man därvid tänker på lastutrymme, stuvning av för-
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råd eller dyl ikt. Gr byggnadssynpu nkt torde ett tillgodoseen.
d e av dessa fordringar ickc uppställa några som hcbt sva.
righcter och kunna dessutom anses i myck et ringa grad be_
höva inverka på byggnadskostnaderna eller fartygen <> räntc1_
bilitet, allt under förutsättning, att man redan vid farly"' t"to
konstruerande haft dessa synpunkter för ögonen.
Den andra faktorn vartill häns~'n bör tagas, då de t giiller
al t förse handelsfartygen med erfor derliga skyddsanor dning ar,
nämligen hög fart, är mera komplicerad och bjuder dessut 0 111
på relat>ivt stora svårigheter. Det måste nämligen ansl'S Yara
omöjligt, att beträffande handelsfartyg uppställa den generella fordringen , att de skola vara i besittning av högre far t,
än vad som en undervattensbåt i regel kan prestera. Dylika
fartyg kunna nämligen icke ans.es vara konkurcnskrafti gn ,
enär härigenom deras driftkostnader måste anses steg rade i
större utsträckning än v:1d man kan beräkna att få ut genom
ökade fraktsatser genom den kortare hd, som det tager att f;t
en viss vam trunsporterad. Frågan torde härvid i stället Yara
elen, huruvida det icke är xnöjligt , all över huvud taget kunn a
bygga fartyg på ett sådant sätt, alt <lessa vid b ehov kunna
givas en avscvi1rt utökad fart? En lösning :lV clenna fraga
är givetvis mycket svår att omsätta i praktiken , m en torde
dock knappast anses såsom olösbar. VisserEgen st<t fak torerna, fartygets. fart och den härför erforderliga maskink raftc n,
i ett kubikförhållande till varandra, varav följer, alt en utökning av farten till det dubbla skulle medföra att m askinkraften milstc utökas 8 gånger i förhållande till den ursprungliga, men lyckligtvis kan man säga sig, att dylika fordr inga r
icke behöva förekomma. Kan n:wn exempelvis öka far ten å
clt fartyg från 10 till 14 knop , så vore härigenom. ett mycket
~lor t steg tagel i avsikt alt därigenom öka försvarskraft en och
försvarsmöjligheterna. Man frågar sig härvid, om clel icke
vore möjl~gt, att förse handelsfartygen med en betydligt kraftigare maskinanläggning än vad som erfordras för no nnaJa
förhållanden och unde1· fredsförhållandena låta framfö ra de111
med en reduceracl fart? Ännu för 10c- 15 år seelan vore en
1
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d ·Jik installation omöjiig all tänka sig m ekonomisk syn-. ~wkt, men nu för tiden finnes dock möjlighet att leverera
:: t01-er, som, även om dc köras med mindre varvantal än det
10
fö r vilk et de äro konstruerade , arbeta förhållandev-is ekono111i sk L ~le n det torde icke heller vara omöjligt, alt tänka sig
ungefär samma arangement vid användanuet av ~\ngmaskin
nnlägg n ingar. Härvid k an man tänka sig att beträffande maskineri et använda sig av två tUI·biner, vilka kopplas till samma propelleraxel, men att under normala förh tdlan den endast
den ena är tillkoppbd. Till turbinerna erforderlig ånga leverer as under normala förhållanden av en vanlig större ångpannetyp under det att under krigstid denna kompletteras med
en m oclcrn högtryck;;ångpanna, som redan finnes inmonterad
på lämpligt ställe ~t fartyget, men vilken enelast kommer till
användnin g under krigstid.
Författaren är icke kompetent alt behandla dessa fr~tgor
i detalj, m en man torde kunna ntgå från, att, med den utveckling tekniken för närvarande har, dessa fnlgor s.kola kunna
lösas p å ett godlagbart sätt, vilket ochå bekräftats av speciali ster på detta område. Givet är, alt en dylik niaskininstallation komcr att bliva bct.ydl igt dyrare än en normal, man torde
kun na räkna med ungefär dubbelt S<t stora kostnader, varti Il
kommer, att en del utrymmen, som annars kunnat disponeras såsom lastutrymme, kommer att gft förlorat, men allt detta
mås te skrivas på handelsfarlygens skyddskonto. Del torde
nämligen icke vara möjligt att genom ökade fmklsatser, motiverade aY den kortare tid transporten kommer att taga , kom pensera dessa extrakoslnacler, ty del torde alltid finnas ·såYäl
sådan last som sådant lastutrymme, vilket på ett ur handels synpunkt fullt tillfrcd<:ställande sätt både kan taga och på t>illräck ligt kort tid kan framföra varan i fråga till bestämmelseor ten utan att dessa extrakostnader behöva inräknas. Trots
dett a måste man dock anse, att risken för ett handelsfartyg
i samb and med krigiska förvecklingar är så stor, alt det torde
Vara ett livsvillkor, ntt åtminstone varje större handelsfartyg
erhåller en sådan fart, att denna överst,iger den, som vanligen
inneh aves av en undervattensbåt.
1
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De fordringar, som man ur skyddssynpunkt anser s in ])"
t>
Ora uppställa å handelsfartygen, böra givetvis även anpassa si"
efter fartygens storlek. Så synes vid byggandet alla farty~
iiver 500 tons storlek böra förses med anorrdningar, sa at~
desamma på kortast möjliga tid och utan' särskilda arbeten
eller dockningar kunna förses med artilleri och där till hörande ammunitionsutredningar m. m. Fartyg med ett tonnage upp till 2-3,000 ton kunna alltefter behag förses med n10 _
lorer eller ängmaskineri för en fart av c:a 10 knop, un der det
att fartyg mellan 2-3,000 ton och 8-10,000 ton böra hava
möjlighet att under krigstid utöka sina farter, eventuellt genom förefinUighcten av ovan föreslagna men dock ännu icke
utprövade metoder. Alla fartyg över 8-10,000 tons storlek
böra redan från början innehava en sådan fart, att de icke
kunna upphinnas av en undervattensbåt. Genom atl tilllämpa här ovan förordad uppdelning beträffande erforderliga
skyddsåtgärder å de olika fartygsstorlekarna, torde kostnadeTna generellt sett kunna minskas. Alltjämt uppkommer
dock vis.sa extrakostnader och sådana anordningar, vilka kunna förminska fartygen s räntabilitet, varför det synes n ödvändigt, att dessa kostnader åtminstone till viss del övertagas av
staten. Redan nu torde man kunna anse, att praktiskt taget
i alla länder samtliga handelsfartyg blivit bcs'lagtagna eller
på annat sätt inpas.sats i landets befordringssystem och man
torde kunna utg~'l därifrån, att vid ett eventuellt nytt krig en
av de första åtgärderna, som respektive regeringar k anuner
att vidtaga, är att på lämpligt sätt centralisera och led a allt
tillgängligt tonnage och detta på ett sätt, att man måste säga
~;ig, att det fria diriger:mdet därigenom kommer alt helt up phöra. I samband därmed komma även fraktsatser och fö r~äkringar att regleras samtidigt som för handelsfartygen planerade skyeldsåtgärder komma a tt vidtagas. Det är därför
fråga, om det icke ur denna synpunkt konuner att ställa
sig fördelaktigare för staten, att redan under fredsti d övert aga en del av kostnaderna för fartygens fö·rseendc med
skyeldsanordningar och därigenom förminska risken fö r fa r-

-629-

,,aens sänkande. Huruvida det även kan tänkas ställa sig
ekonomiskt för statent att vidtaga dessa skyddsåtgärder
i god tid före ett krigsutbrott, el. v. s. i detta fall redan vid
fartygens byggande, e ller först senare, torde icke kunna b edömas förrän nw n erhållit e xakta uppgifter från nu pågående
kr'ig beträffa nde antalet fartygsförluster och dc kostnader,
som man behövt vidkännas för att förse handelsfartygen med
erforderliga skyddsanordningar.
Frågan angående konvojeringsförfarandet för handelssjöfarten s skydd, vilket numera tillmätes sådan stor betydelse,
har ännu icke behandlats, dock är frågan om de enskilda fartygens skydelsåtgärder och därmed ökad säkerhet för dessa 'i
mycket hög gr:1d hopkopplad med användandet av konvojerande fa rtyg och det skyeld des.s a kunna anses erbjuda . Dessto större varje enskilt fartygs förmåga är att själv kunna undandraga sig fi en tliga mo tåtgärder, dessto större måste även
möjligheten bliva för ett eskorterande förband att kunna genomföra sitt uppdrag utan förluster. Man måste även framhålla, aU en konvojering av ett antal handelsfartyg, vilka
gemensamt icke kunna prestera mer än c:a 10 knop , med örIogsfariyg, vilkas fart regelmässigt u tgöres av 30 knop och
mera, är oekonomiskt och dessutom mången gång rätt så besvärligt att gen omföra. På detta sätt bliver också alltför dyrbar och för andra ändamål mera lämpad fartygsmateriel bunden till uppgifter, vars genomförande mycket väl och i J.ika
hög grad kunna t fyllas av andra och billigare fartygstyper.
Av denna anledning har m an också på senare år låtit bygga
särE.kilda för konvojeringstjänst avsedda fartyg. Dessa äro
dock förh ållandevis dyrbara att anskaffa, varför man rned allt
skäl tord e kunna fråga sig, om det icke h ade varit billigare,
att redan från början förse handelsfartygen m ed sådana anordningar, att des.sa kunnat normalt inpassas i konvojer ledda
av ordinarie örlogsfartyg uneler sådana förhållande.n, att utnyttjande av dylika fartyg kunnat anses motiverat . Dessa f6r
konvo jeringstjänst speciellt byggda fartyg synas dessutom icke
"Vara några typer, vilka rationellt kunna utnyttjas und er fredsho
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tid, varför byggandet av dessa i stort s.ett måste betra ktas så.
som en engångsutgift direkt betingad av att under nu l)a ;:-,c
u-"l e- n,
de krig kunna lämna sammandragna konvojer största lllÖjliga skydd.
Det torde ännu vara för tidigt, att söka analysera kon.
vojsystemets för- och nackdelar , så myckel torde man dock
kunna säga, att hitintills synes konvojsystemet icke h ava erbjudit den säkerhet , som man nog från början var h enägen
att tillskriva detsamma. Om trots detta antalet sänkningar
av fartyg , då dessa ingått i en: konvoj , ännu ,så länge är relativt litet, så torde detta i mycket stor utsträckning kunn a h i1 11 _
föras till , att det som regel rört sig om ens taka uncl erYa t LPnsbåtar, vilka utfört sina anfall. Skulle däremot en konvoj o111
10- 20 fartyg påträffas av icke enelast en utan av en hel samling med undervattensbåtar, .så torde man nog få an se dP nna
konvojs belägenhet såsom relativt trösllös, framför allt om
antalet undervattensbåtar överstiger antalet konvojerand e örlo gsfartyg. Den största utsikten för ett handelsfartyg, att lrots
faran från undervattensbåtar kunna genomföra sina up1Jllrag
synes alltjämt förefinnas , därest dc äro i besittning av en s<i
hög fart, att den överstiger undervattensbåtens. Det är m ycket möjligt, att man genom att införa ett system av k oltc entrerade handelstransporteskadrar kan erhålla ett 'bättre sk.' delsresultat, dock torde det utan vidare vara klart , att ju biigrc
handelsfarlygens fa rt är ock dänned hela konvoj ens, des to
större utsi kter förefinnes för konvojen att i sin helhet och
utan större förluster kunna uppn å sitt mål. Så snar t so m
den förste fienden kommer i sikte eller på a nn at sätt ha r upptäckts , m ås te man nämligen låta samtliga i konvojen delt agande fartyg företaga vissa självständiga manövrar för att dä rigenom bringa sig själva i det ur försvarsynpunkt lämpligaste
läget. Den ursprungliga marschformeringen kommer här igenom att bliva mer eller mindre upplöst samtidigt smn varje
t'artyg bliver i stor utsträckning hänvisat till sina egna fö rsvarsresurser, varvid givetvis tillgång till hög fart är av royeket stor betydelse.
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Därest handelsfartygen avses att tilldelas viss m~litär utrustning, måste man givetvis även tillse, att bemanningen bli"er sådan, att ombord befintliga försvars- och anfallsmedel
J;.unna betjänas på ett rationellt sätt. Denna fråga tordo icke
vara svår att lösa, då ju de tta endast är en organisationssak.
r;fter varje krig bliv er alltid e l t fl ertal specialister inom de t
militära omd\.clet arbetslösa, varför det torde vara enkelt att
föreskriva, alt å varje handelsfartyg skola, a lltefter storleken å det s:muna, finnas såsom däcksmatroser ett visst antal
i artilleriskjutning o. d. utbildade specialister. Men även ombord k ommenderad bertilspersonal måste va ra i b esittning av
viss militär skolning , framför allt gäller det att de äro väl
insatta i sådana frågor, vilka äro a v betydelse, då det gäller
att m anövrera på ett ur skydds- och anfallssynpunkt lämpligt sätt. Dessa bemannringsfn!gor äga em ellertid blott en sekundär betydelse, huvudvillkoret är och förbliver, alt fartygen först förses. med eller förberedas för de åtgärder, som i
händelse av ett krig anses erfordras å ett fartyg av dess storleksordning.
Hi lintills har det endast Ya rit tal om försvarsmedel mot
fientliga anfall å handelsfartyg, däremot har icke alls framhålli ts, hurusom i Yis.sa fall e tt m era aktivt ingrip ande mot en
undervattensbåt bör äga rum. Det viktigaste motmedlet mot
en u ndervatten sbåt må ste alltjämt a n ses vara sjunkbomben,
vilka av mindr e fartyg fii ll a s i s[t omedelbar n ä rhet till u ndervatensb[ttcn, som använda lokaliseringsmedel tillåta. Vid
konvojering tillk om m er detta arbete dc konvojerande fartygen ,
här må endast påpekas, a lt m an för detta ändamål icke er'fordr ar några .större fartygs.typer, tvär tom k an man ofta med
fördel använda mindre och snabbgående motorbåtar , vilka
dessutom m ånga gånger utan svårighet kunna medföras å
större fartyg. Så torde det till exempel å fartyg av 15- 20,000
tons storlek förefinnas erforderliga utrymmen, så att m an utan
svårighet kunna taga ombord lämpliga motorbålstyper å däck
Och jämväl hava möjlighet att snabbt kunna sätta dem i sjön.
Därest ett fart yg utrustas på detta sätt, så kommer detta att
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icke blott bliva i b es ittning av passiva försvarsmöjli ghciPr 1110 1
.c'n undervatten sbåt ulan kan jämväl biträda vid det aktiva
bekämpandet. Avsikten är icke, att dessa båtar sk ola inga
såsom någon som h elst standardutrustning å fa rtygen , hii nsy11
härtill behöver blott Lagas vid fartygens k on strukti on . Far tyg
av denna storleksordning äro som regel försedda m ed t'l t så
stort antal räddningsb å tar, att det icke synes föreligga nago11
som helst svårighet för att under krigstillfälle utbyta dessa rnot
lämpligt a ntal för undervattensb å tjakt utrustade nwtorhatar.
A. fartyg av denna storlek sordning kan m an dessutom lii nka
sig a lt m edföra e tt elle r flera fl ygplan , vilka kunna st ar ta fran
fartyget och utnyttjas för bcvakningsänclam[t l , nedk ä mpande'
av siktade undervattensbåtar m. m. Men det är icke b lo ll mo~
undervallensbåtar på såd ant sätt rncclförda flygplan ku nna göra nytta, deras tjänst·e r kunna an vändas för ett flertal :m dra
uppgifter, varpå ock så det föregående kriget giver bi:'higg.
Här behandlat system för omvandling av h ande lsf:H·tyg
för krigsändam[ll är ingenting nylt , icke heller byggan det aY
fartyg m ed s.Lörrc fart , än vad som rälteligen erfordras. För
mer än 50 år tillb a ka bildades i R ys sland ett speciellt och av
staten understött redeTi »den frivill<iga flottan '' - , som
visserligen va r organi serat sasom ett privat företag , m en som
dock stod i nära kontakt med de statliga institutionern a och
alltid h ade en av rcgcPingen utsedd representant i sin styrelse.
Detta rederis fmiyg kunde en ligt dåvarande förhållan den benämnas oceanfartyg och voro till h älvten passagerare- och till
hälvten lastfar tyg om 10- 15,000 tons storlek med ·e n fart av
c:a 20 kn op, vilket på den Liden var mycket högt. F artygen
trafikerade Ostasien och uppchöllo regelbunden trafik m ellan
hamnarna härstädes och hamnarna i Östersjön och Syarl:t
Havet. P å den tiden exist erade icke järnvägen genon1. S'i b irie~ ,
varför fartygen alltid hade full last och företaget s~tsom sadant var r elativt räntabelt. Samtliga fartyg voro så byggd~,
att dc på kortaste tid kunde förses med en betydan de artillen·
utrustning och därigenom förvandlas till goda hjälpkryssare.
.. an dc
Under d et rysk. japanska kriget hava dessa f artyg, h'lll1.or
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»den frivilliga flottan », spelat en betydande roll, varför man
synes b erättiga d till det y rkande t, alt man aldrig borde bygga
större handelsfar tyg utan att vid deras kon stru erande hela tiden h ava deras användbarhet under krig för ögonen.
En sammanfattning av vad som ovan b ehand lats giver vid
)landen, atl, då det gäll er att ordna bästa möjliga skydd för
)landelssjöfartcn, m ås te man se till, att n edans tående villkor
bliva tillgodosedda, n ämligen:
l ) ett fartygs fart m åste a nses såsom e tt av de viktigas te
skyddsmedlen, varför s ta ten bör vara beredd, a tt vid byggan det a v h and elsfartyg över viss storlek , ekonomi skt stöda detta ,
därest farten övers ti ger elen fö r underva ttensb å tar gän gse. Vid
kri gsutbrottet böra dessa fart yg övertagas av staten, som tidsbefrak tar dem och som garantera rederiet del fulla värdet.
Dessutom tor de föres krift böra utfä rdas, att far tyg över viss
storl ek sordning icke få byggas, utan alt deras fart överstiger
den för un dervattensbåtar vanliga,
2) alla fa rtyg över 500 tons storlek skola så planeras, att
desam ma has tigt och ulan förberedande arbe ten vid va n · eller dock ning kunna förses m ed artillcribestyckning ,
3) fartyg över Yi ss storlek böra förses med såda na anordningar, att de kunna ombordtaga och bekv ä mt: hante ra en
eller två m olorbå tar avsedda för ub<l lsjakt,
4) dc s lörsta far tygen böra dessutom kunna mcdl'öra ;lt minston e ett flygplan ombord , va rifrå n detta ock sa k an starta,
5) ombord å h andelsfar tygen böra finnas ett efter fartygets storlek anpass at an ta l manskap , vilka ä ro i bes ittning
av erforderlig a kunskaper fö r betjännndct av del för fartyget
avsedda artilleriet, samt
6) ombord k ommenderat befäl skola utbi ldas i dc frågor ,
som ä ro av betydelse att känna bet räffan de fartygens uppträdande under kristid med hänsyn till ubåtsfaran 111. m.
Till sis.t må endast ännu e n gång u n ders tryk as, att vad
~.om h är föreslagits be träffande handelsfartygens utrustning
Och vid deras planerande , givetvis måste bliva förbundet med
Vissa u tgift er , m en dessa m ås te betra ktas såsom försäkrings -
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avgifter samt såsom förhandsbetalningar i avsikt att se der.
mera kunna nedbringa dc dyrbara konvojcringskostn adcrnn.
Kunde man uppnå det stadiet, att samtliga fartyg , vilka äro
avsedda alt förflytta sig i ubå tsinfekterat vatten, kunde erhålla
högre fart än den som undervatte nsbå tar regelmässigt innC'hava, då skulle h ela principen för konvojeringsförfarandet för.
ändras samtidigt som kostnad erna härför skulle :n- seviirt
minskas. Handelsfartygen kunde härvid tänkas upp träda lllcra självständigt och det synes icke längre föreligga n <:\gol skäl
för att bereda varje ensk,i lt fartyg något extra skydd och konvojeringssystemet skulle even tuellt kunna utby tas m ot ett ii,·c rvakande av vissa router.
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Uppgifter angående främmande mariner
(U F M n:r 9-10/42)
ltä~;1tade

ur fack- och daf!·spress av Ma rinens pressclctalj
under tiden 16 augusti-15 oktober 194~'.

Innehållet i här återgi ma uppgifter ståL' helt för de som källa
augh'ua pressorganens räkning.

'L

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m.
N å got om flottbyggnadsyerksamheten

Sist lidna juni tillkännagav ordfö11·anden i representanthusets
flottkonun i t te att byggandet av USA :s fem nya slagskepp av Montana-klassen >> tillsvidare uppskjutits>> . Skälet för denna förändrade
politik u ppgavs vara nödvändigheten att koncentrera produktiv energi och matnil'lla res urser på snabb framstä llning av nya hangarfartyg. Montana-klassen var avsedd att bli den största, kraftigaste
och dy rbaraste slagskcppsse rie, som någonsin byggts. Med en längel
av 903 fot och en breeld av 123 fot sku lle fartyge'n säkerligen ha fått
ett depl accJnent av 60,000 ton. Den avsedda bestyckningen, farten
och skyddet har det icke sagts någonting om.
Enl igt »tvåocean >> -p rogrammct skulle man bygga sju slagskepp,
därav fem av Montana-klassen. De två andra voro »lllin,o is>> och
>>Kentucky », som anses va ra de femte och sjätte enheterna av 45,000tonnarna av Iowa-klassen. >> K entu cky» kölst räcktes den 16 februari
1942; n ågot l'Xakt datum för påbörj aodet av »Illinois har icke meddelats. Aven om man satt i gång arbetet med det ena eller båda
fartyg en, kan man ej ha hunnit l ångt, och det är därför troligt, att
dessa två fartyg liksom de fem kolosserna av Montana-klassen komma att tillhöra dc fartyg, som planerats men uppskjutits. T vå far-
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t va,
• »lM'
. oc l1 »'\1'
UCil
:y tt;e r l 1gare
' Jssoun»
r JSC OHSJ. n » 1. nn'tt
· en a v 1G-l1. .\r.
~~_l't <'t p å dcs.s a f y ra skall fortsiittas, ti ll dc ii ro fä rdiga att .-<jii,;i( ta-s.
.Niir alla fyra s kroven lämnat stapelbäddarna , kommer 111 an att ta.
1-!'<l t•n ÖH• rblick ÖYcr läget och bes lu ta, om man ska ll arlwt a 1 id a l\'
]lå Jartygcn e ller ej . Det iir möjligt, att ck kunna fullbo rda, s 0111
1:na lll.\·ckd stora hangarJariyg. Drn l mar.:; 1942 Yoro l'.n a .--l a ...
skupJl av c}:),OOO-tontypen »So uth Dacota », >> Indiana >>, » :11 a,;.,aeh ~.
s<•tts» och >> Alabama >> - s jös,atta och nära f ullbordan.. D r· h>t prio ri .
iC'ts rätL i flottbyggnadsplancn , och arbetet påskyndas nw d. stii r~ta
<'n t•rgi , så att alla kunna n\t'a i tj~ins t denna höst
I clet s ista numrPt a1· »Fighting Ship s» finna;; in ga ny :1 kon.
str uktioner eller deta lj e r aY några s lagskepps t y per. I dt•nn a pub lik ation :lå vi emellertid Yeta, att de ::uncrikansk a » ~ort C arolin a o<·h
>> l\7ashington », den t ys ka >> Tirpi tz » uc lt den japans.k a , )ii ssin ,tJJa
J: u llb ordacles l94l. ])p trP Jö rs ta äro av 3.::J.OOO-ton -klas sen , <H' h dt>
an dr a hå anses Yara fartyg på över 40,000 ton. Ett japan s k1 ,,Ja g.
s kepp nw<l OYisst namn sägr·,; också Yara klart för lcve ran -< undr• 1•
194:2.
DuUa krig har givit dy rköpta bC'vi ~ l'ör at t dc s tora ;; lag ,;hi>Ji< 'tl
ti. I'O a lldt•les oLimpliga för operationer i trånga vatten. D enn a lii xa
k undP verk li gen ha lärts l ång t tidigare a1· katastru,f en ml'Ll li<- ga mla s ln gs kcppPn i DarclanellPrna uncl<'r fö rr a kriget, då \'J_,·g d iinn u
inte hade blivit en sådan fr uk tans vä nt mot,; t åncl arc, SO IIl rll't nu ti r.
J! c l10vet av s må , s tarka, k r al:tigt bPstyc k ade ku stpansarl' nrt,,·l-(
- dt<·rtriidare till dc uvänlt-rli ga monitore rna umll'r förra kri g<'l ha r upprepa tic gånger m ed efte rtryck f ramhållit s· i denna tid skri rt.
Det ii. r därför intre.3s ant att i >> Fighting Shi]lS >> se ritnin gam ;t a 1·
ett fartyg av den na ty]J, aYsedd för en neutral i11akt, Sverige, vn rs
f lottY e rksa mhet och crfan·nhc·t·pr hänföra s ig till trånga vattt•n oe h
ope rationer invid kusterna. En niirmarc· undersökning av dess a r itni ngar ger vid handen, att dessa fartyg ä ro avseelda att f å en sto r·
lek av 8,000 ton och en b estyck ning av fyra 23 cm kanoner, fy m
15 cn 1 oc h åtta 40 mm automatkanonC'l'. Dr· komma att h a dt :z;,o
mm si dapans ar och 23 knops J'art.
Det kan va ra p å s in plats a tt jämför a denna typ m etl dt•n gal llla monitorPn HMS »T e rror », vil k rn gjorde en s ådan värcll•full ijtin.:; t
vi d den norclafrikanska kus ten unel e r d etta krig, innan de n sänldt•s.
»Terror>> hade ett deplacement på 7,2'00 ton, två 38 cm kanoner, tre
J uftvärnskanont>r och ett dussin mindr e kanoner. D en hade 3iSO Jlll il
p ans ar J'ö,r' huvudbestyckningPn , nwn dess pansar för ö:vrigt var ick o
tjoc kar e tin 102 mm. D å fartyget var nytt, var dess fart en das t.
12 knop.
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tunga kryss arna av A las ka-klasSP n fullbonla s ::;o 111 han garfa r tyg. EnJast ett nyt t hangarJartyg återfinn es bland illust ra tioncrna i »Fighting Ships» . l) ('t iir det ame r ikam:ka »Long I s land >> . Urs prunglip:Pn
,·ar det m eningen, att de t skulle bli e tt hande lsfa rtyg vå 7 ,R89· bruttoton med 16 knop s fart. D et skull e driv as med Li iesP imoton'r och en
l' n da p r o [l!' !l e r , men d te t ämlraLlcs t i Il l'tt. l'.S kort h angarfart)· g 111 cd
plats för 30 jaktplan (' ]kr 1ö till :::11· bo lllb]'lan . D et ilar ing t' ll
sko rs t e n clll'l' b rygga på Jlygcläck. Y tte rli garr s r·x Pll er sju fartvgha ombyggts ]Jå sa mma s ätt. Improvisr•r a tl e ltangarl'art.yg som <lessa
ha begriin ad a n vänclbu rlwt , mrn Llu kunna anslmtta.s :>nn!Jbt oc lt i
sto rt antal, då behovet av hangartartyg iir ö vC'l'hängandt•. Jk kull nu ge kon vojC' r jaktplans kydcl , och d.t' kunna g'l ' s äker lamlninp:, .
plats för fl yg plan, som avsk j uta.; m e d k;llapult f r än andra fany:2·
::\fan har förk la r at, att Yiss a of ullbordad e a1uerika n s ka kryssa n •
skola omändras t il l hangarfartyg, 11wn v ilka ra rt , ·g w 1n utvalt s fii r
detta iinclam å l har ii nnu ej av slöj a ts . l? rå n sl'tt s lag-kryss arna. s om
redan nämn ts. äro tre olika s la gs kQ·ssa n• IJFStii m<la för lkn anwrikans ka Jlottan. Den rörs ta iir Balti111orn-k ln ss(·ll 0111 åtta fartyg p i't.
1:3,000 ton . Emlast på fyra a v de ssa arLw t adr• Jllan intens ivt und(•r
förra h östPn . Den and r a är C'll'vt··land -k !ass<'ll på lC ,LlUO L1n , Slllll
omfs.ttar 32 Jarl.''!!, och av dPssa har n ' dan ÖH' r dt ha l vt <lu ss in .~ .iii 
satts. Den tredje· gruppc•n är Atlanta-kla ;;sc n J>l\ 7.00() ton, oeit O\'
tleo'" a ;iro omkring h ä lltPn Jullbonladt· oc lt dt• andras Jullbo t·thn pa ·
t: ky ncl as. J) p s jös atta s·kron·n a v 1lf, ll00-typ<·n s ådan .oom »l ' l( •vPland >>, »t' c lumhia >> och »Monjll'lit• n > b li 1roligast df' fö rsta . ..so n1
komma att o m ä ndr as t ill hangarfart y g , d iirför att d(• äro nänna s :.
l'ullborclan. Det ä1· t'j troligt, at Atlant a -kr.Y ~sarna komm att h.qrgn ;,.
om , ty lw h ov(' t a v s nabba lä tt a kryssa n· s om t•skort til l ltangnrt' artyg iir 'l ö r til!Hi ll et 111 y ckd st.o l'l.
>> Fighting 1:>hi)l&>> innehållt•r fö r i å r l'o togral' il'r och ritningar
över dPn l'ullbortlaLk »Atlanta >, , va r.s huvudbPs t,vckning är SP XtOit
12,7 cm kanoner och Pj tolv, so m 111 an hittill s trott. För l'ijrsta
gängen av hilcl ade Pngelska kr.1·ssan" iiro »Ni,u·ria » av Fiji-klasst'!1
och »Naialh uc lt »Hermoine >> av Dido-k lasse n.
Dl'! finnt'" ocks<'1
t'n stor Jwl sid esbilcl av den tyska »Prin z Eug<'m>. D P enda ,·e r kligt n ya kryssa rna, som visas oss, ii r L'I11Pilerticl dt• sve ns ka >> Göta
Lejon,, och »Tre J\ ronor>>. M å ttfullhet i a ll t tycks. v ara g rundpri ncipen för denna t y p, ty dc äro m ede ls tora - 7,000 ton , ha m eddsvärt artill e ri - nio 15 cm kanon e r oclt blygsa m fart - 30' knop .
D Pt ä r ka.ns kP ett tidens tecken. att huvuclinnc;hållet i clPn n ya
å rgång r,n av Jan e's rör sig mer om., s må än sto ra fart yg. AttiosPx
nya cn gr ls ka jagare ha om nämnts i de n :för ·föirsta gången; av drss·1
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tillhöra tjugonio On slo,,-__ l'enn-. Quilliam- och Kaicln-g ,u 1, ,
1 "l' na
·
och åte rstoden äro >> R C'pcat Hunts.>> . Den 1 sept. '1939 ha d,, vi
kring 1.70 fullbordade jagare. Enligt >> Fighting Ships>> ha ~i'~~~
cless yth' rligare :2.10 trätt i tjäns·t elle r påbörjats. Om mal t rii k na'~
1
med el<• från U. S. A . och Bra silien föoniirvadc blir totalan tal<'t 3S0
men därifrån få Yi dra dc 70 fartyg, Yilka gått förlor at],. llnde t~
kriget. Den resenationen måste också göras, att boken <'.i kan itl'
uppgifter om alla nya ictgarc, som ha fullbordats elLer p:il,ii rjats
för imperiets olika flottor. Man får emellertid det allm iinna in.
trycket, att trots förlusterna i kriget vår jagarstyrka ökats a\·-'" '·iirt.
På varven i Amerika ha jagarna prioritetsrätt, och .o.tora fr a 111 .
s teg göras genom ·byggandc·t av nästan 200 nya cnlwt E'r. U\ vilka
några redan levererats. Från början Yar det meningen. att 1\l:) fa rt.vg skull e byggas. Inofficiella rapporte r försäkra, att t\·a fn rtyg
av en speciell t~·p komma att !Jli de fö rsta jagarna i Yärl dt·n !Hed
die<se ]motorer.
Ej mindre iin 189 konetter nä mnas Yid namn för först a c:a11g·t·n.
Några uppgiftE'r lämnas om kanadensiska fartyg, och g<'n out t!Pss a
kunna vi få en uppfattnin g om hur kon·e-ttypen ter sig·, J), placE'mentot uppges vara 72-G ton och besättning· 38 man. L~in gtl<·n är
:1.93 fot och bredelen 32.. B{'s,tyckningen består av en :1.0,:2 cm ka non
och åtski lliga mindre. Farten !ir 17 knop.
Vi lägg·a märke till det betydande antal stora minsY epar•· ..'Will
nu byggas på andra sidan Atlante n fö r amerikanska flotta n' riikn ing. Enelast en klass - »Conque ror» kommer att räkna 11 1< r iin
300 en hf'ter. Yi notE'ra m Nl gläd je, att en ny sNie engc'bki1 minsveparo fått namn E>fter hE' r ömda gamla kanonbåtar· - »l'n tltH uS» .
>> Rinaldo », »R csario>> o. s. v. - av Yilka en clE'l Yar de sis ta f <Irtnren
i flottan, som v oro utrustade nwcl sE'gPl och förskönade tned g a Ijo nsbilder.
Till att bö rja med brukade mnn hyra, köpa el ler på ann at siitt
förvärva van liga ångtrålarl', sådana som am.-änclas av Jis k0·Ji ,,t tan,
och anpassa dem efter flottans behov. För omkring fem år .-r· tlan
bestämdes emel lertid, att en ny Jartygstyp skull e ritas. b~·gp:a~ och
prövas till sjöss, Yilken m ed bibehållande av de för trålarE' k arak teristiska egenskaperna skulle utföras så, att elen bättre till gotloser
flottans kraY och mE'ra liknar örlogsfartyg. Res ultatet blcY , ]J a~ ~rh>
och »Mastiff» . Det nya numret aY »Fighting Ships» har l'll bild
av elen beväpnade trå l aren "Rowam> av elen nya Tree-klassen , som
i sin tur år en fö rb ättrad upplaga av »Basseb>. Att kalla dessa
fartyg "trålare» är ganska olämpligt nu, ty de företc fög a ,d trc
likhet med elen typiska trålaren: de likna mycket mer små ko rv" tter
e>ll er patrullbåtar. Många flera sådana >>Super-trawlers,, s~· n n~ sil
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~omliga

upvkallas efter llanser, andra

~~ära namn l'iter hjältar och hjältinnor i Shakcspeares skådespel.

Om nya ubä tar få Yi veta mycket lit d, och do fä br ittiska h iitar av detta slag, som n>imnas i å rsboken , äro antagligen kopior a,·
förkrigst yperna »Tri ton » och »U rs ul a». D ä rcfter kanuner en stor
uiängd fartyg av varierande typL'. Sä ha vi t. <'X. den ständigt
växande »motoriseramle» divisionen - motorkanonbåtar, motortorJedbåtar, ubåtsjagarc, patrullbåtar och minsvepare. Vidare ha v i
~len väldiga gruppen, sou1 omJattar depåfa rtyg för flygplan, jagare,
ubåtar etc ., tankfartyg, transportfartyg, förråds- och ammunitionsfartyg, reparationsfartyg o. s. v., ;incla ned till små bog,s erbåtar och
J.;:olbåta. U. S. A. skaHade sig s nabbt ocrhörda mängeler av alla
dessa typer genom ny byggnader, köp och rekvisitioner.
Av alla ne u trala Hottor ;ir SYe·ri gcs elen enda, som aktivt arbetar på att skapa nya örlogs rartyg ell e·r bygga om gamla. Det
är in tres ·ant att med hjälp av ritningarna s tudera elen fortskridande
utvcckling•.·n a,- elen SYenska :rlushdäckacle jagartypen.
(R. U. S. 1. Journ al. nugusti :1.94:2.)

U. S. A:s slagskepp.
Vi cl det lörsta v~i rlcl skr igets utbrott hade Förenta StatE'rna nätt
f ram till platse n som tredje sjömakt. Uneler världsk riget utnytt j ades skick li gt elen dåvarande' förbindelsen med England till att ta
itu mE'd ett nytt väldig t program för byggandet av slagskepp, som
skulle skapa en U. S. A.-flotta, oöverträffad i hela världen. Är
:1.931 var detta program så J[mgt framfört, att Förenta Staterna kunde tvinga England och Japan till förhand lingsbordet i ·washington
och för·<·skr iva dessa sjömaktc•r s tyrkeförhå ll andet: U. S. A . - England - Japan s'åsom 5-5-3 i slagskeppsklasscn . Teoretiskt upvgav därm ed England sina gamla ans'p råk på obetingad hegemoni
till sjöss. I motsats till England gjo rde nu Förenta State rna llftE' r
att ha nått detta mål (att in te stå E'ftcr någon annan JloHa) emellertid föga för att underhålla s lagkra ften hos sin slagflotta. Visse~
ligen moderniser ades dc äldre slagskeppon uneler åren 1927-35. Förbättringen inskränkte sig dock huvudsakligen t ill avlägsnanuet av
de fö-råldrade fackvcrksmaste rna, modernisering av eldledningen, förbättring av undervattensskyddet och ökning av lvbestyckningen. En
ökning av farten, vilket skulle ha varit av väsentlig bety delse för
användbarheten av slagflottan i de vidsträckta Stilla Havs-områdena, medförde icke dessa ombyggnader.

-

641 -

640

Yad hdriirfar Lle .,;lagkrattiga cniJl'terna i slagflott an

l"a ·t

ge n a\· California- nch \Vrs t \ 7 jrginia-kla.sserna. uteb_lc,v d< ·n·n.1 cl ~,
0111

byggna d Öl'l·rhuvmltagct. D<' ombyggnad<·r som naturli g!\ i,'
oc kså
.
l
t 1' ll nlotcrniSf'rin
. J
. s l-.ran(tl'Slg
t
n J a_rygln
d( '".S
.l'ördo"o"
gny h·~
,;, l .
c
. ·o.~ p·\
Ini <' <'Jt·-'"" ~ 1{' onl
Jöt· Llet e0 Tova artilleriet
a rt1llerwt . oeli <'icllf'clnJngPn
- .
.
I. J,.,. (l 0111 antelklui·Janska llcl<' l' på minn<Jnck fac kH·rks masterna'
L

•

i t' l l <l,( ll (' lla1· tk• Litta s·].· östridskrafterna
urh,q;gamll't
~~·dan
.
.
..
...
.
lq:d. lonlt·agd ltogsta ttll:'ttna kapacitl·t <'n<'rgiskt p:'\l.ör jat s l'<'da
!i.r 10:3:2, kort l'i'tn· Eranklin D,•]ano HooSL· v<'lt s tillträdan<l<' ny Pn:~
.< :td<·ntpos tPn och i'ran:rör allt på dennes tilbk~·ndan, börjad <> LT. s ..\:s
rlotta , seelan rl'striktionerna i \Vashin gto nfördraf!et upph ör t att ~·iilla
me d ut::d\ ng< •n a 1· 19J6. Jtlanmässigt e r., ätta s in Jöråldr adt• ~la g
i lo tta. Td't a1· d(\SS:t nyhygg,•n l1a sannoliki blivi t Linliga i hiirj an
rr v 194:2. J\Led lullborclanclf' t av fina n.1·a s lag,;kl'pp knn lila n intp
riik na töru ny l\ re t 1943.
T dag - i bö rj r.n a1· 194:2 - födog,tr Fört' nta Statt'l'nas !!otta
i: \'t r högst 1:2~ 13 s lagskepp. av Yilka l'll d<' i tlt's ·utom iinnu ii ro "·å n
-~ ka d aLle och <liirrör satta ur Junktion för m:'\ nader f ramåt.
>> Arkansas» , U. S. r\ .-f lo t:<ns iildsta .c.: lagskl'Pl\ sjösattes Hl11 . 19:27
l.J Pv farlygl't !.tt·nomgripnnde liiOLlerni st'l'a t. Förutom d<' n ' da n <>Ya n
g'f' IWI'dlt OliJJlällllllla rörbätiringarna, hll'1· ! ' Il dd H \ " Lld 1\H'tlt'J...;yl\l' ll
Prtillc·riPt l'l.dt at upp Pli däck högre för a tt mi nska de n lwg r än.sniu g
i användharhPI<'Il . .;om gjord<· .-;ig giilla n d!' ,.i,] s·tark .-; jögång. På
•> Arkansas:» i>J<·,· blott aktra [ackH-rk.,;mas tL·n l'rsatt med ('11 tripodlllll. st, medan Li<·n JränHP återstod. \'irlarc' utrustatiPs farty get mctl
f rp :flygp lan , ('Il katap ul t och i.l·å kranar. ;-]() ..j cm-kanonrna äro rö rdc> ladP på .o:Px cluLIH'ltorn. Det nwdl'lsY[I ra artilleriets kanon <'!' ~tå
till l'n de l h e lt utan s kydd p~ däck. till. <'n annan del bakom opansr ad,, s kot t. lk s tyckning<·ns li)>[Bhillning lllOtSI·arar ,.j modern a krav .
l{aJton<·rna;; ;,;k juh·ink('l ä1· otilllrPd,;sbillnml<•. kano·nlwtjiinin p; nrna,;
,; kycld oiH'tydligt.
l.u[hfirnsartillr·ril't.s kanon<·r äro U]Jj1S(iil1da i osknldad<· Pnkdlan'tt agP. Detta placeringssiitt är fullkomligt föråldra 't. ]) pt prhju dt•r ink kan o n<•n och dt'S:l betjäning el<'! ringas te sln·dd. Yi d lufta nfa ll m åstP man för dpn .s kuJl räkna 111 eLl s tora JÖ rluster i död a
Llallll manskapd. Utrustningen med lvkan onerna måst:· bei<•cknas
m m sy nnct· lig<'n torftig oclt kan int-e l'n~ jälllsl"ällas' JJ1C'Ll dL" älds ta
brittiska s lagskl'ppens. Emot 60 lvkanoner och lvkulsprutor av olika
kaliber på »Quee n Elisabel'l1 » ,s tå på »Ark ansas» endast 16.
Revans ringen är med e n maximal tjocklek av 279 mm hos vattenlin jepansa ret att ans<' som ot illräcklig för mocle·rna fö·rhåll andcn,
l ikasä är knnontonwns 811'.) mm pansarskydd Jör S'v agt. Om pa nsa r-

cUi.ckcts tjockkk Jörc li!!·ga inga upp g ifte r. D et horisontala pansarsJcyddct har sannolikt l'örbättral::; uml<·r o1nbyggnadl'll. SystPr.Sk<·ppe t
, yVyon1ing » ha r i övcrt'nsstiimm L·ISL' JJWll London lönl mg <'t A,. 19;30
ombyggts t il l skolskepp. Sido]>an ~; ar et och trcdj<·. f' j ii rd<· och Jcmt('
to rnen avlägsnades. Dd är möjligt, a tt » \\'~· oming » till följd a1· el<'
katastrofala s lagskeppsiö rlustP rna åt Pr ru s ta ts, t.1· i U. S. A ::3 nu varandl' lägP iir <'t t daligt s lag-s k"Pi' Llock. biittre iin intet alls. Enlig <
andra j'ödjudand<'n ska ll ,)\.Y yoming » ha ombyggts till hangarfart yg.
Nä rmast i radl'll fö lj a sys kcnfartygl'll »Texas» oc lt "N"''-' York.>>, vilka
ävenkd c.s iiro att an.sc såso:n Jullkolll!igt förå ldrack·. De s jös atte:;
11:-12. An' H ck uml Prg i ng o 19:27 g(' nomgr ipa ud l' ombyggnad, som tidigare nämnts. Omb.~·ggnadPn a1· det lll PllPlsd ra artilleriet oc lt iu montc r and(• av f lygp lansanläggning hade här S<11llll la framgång. som
i fråga om »Ark ansns, . Li ksom h os alla älclrP U::iA-slagske.pp är f ar tyget utrustat m ed tre· f lygplan. D et tung fl artil leriets 3i'i.6 cmkanoner ha redan llc en väse ntli gt stö rre n·rkn i ngsgrad iin »Arkans as·, 30,3 cm-kanoner. D et modelsvå ra artilleriet och l vartilleriet iiro lika »Arkansas ·, oc h ha så lunda än·u s amma brister. Under de s i.,;la å r en h ar luitvärnl't något förstärkt s genom at t m an
stä ll t upp s annolikt åtta Juftvärns,kul s prutor a1· my c ket stor kul iber
på plattiorrnar, som de ls byggts till vid sitlan av hr.1·ggan, Llt•Ls b,·gg ts
in på densamma. Vattenlinj e- och tornpansarc>t ii r mPd s ina 300
i bland 3i'i6 mm viiscntligt bättre. likso m ÖYPrhuntcl taget en fördtiirk·
nin g ceh förb ättrin g a1· bepausringl'H och Ö'H ign s kytldo;mccll<'n ha r
företagi ts.
Mm! slag·skeppet »Ne,·acla » oc h lkt i l' t>a rl Harlmm s junkna
systers keppd »Ok.lohanta " övergick USA :s J'lotta till triptwltorn . ]) p
ryska och österriki.sk-ungers,k a f lottorna haLlP vis.sPrligPn r edan tidigare Yalt dPtta siitt att ställa upp eld tunga ariilkrid. lll l' n Fön'nta
Statern a var den Jörs ta stormakt, s om lJPslöt s ig för denna till Cll
början m yck et omstridda, i våra dagar nllllli:in t tillämpadt' t.1·p a1·
kanon torn.
»Nt·,vadas» be-styckning är nästan dcnsanm1a som »Texas-k lassens .
Den enda skillnaden är, att 35,G cm kanonerna ~i r upp.s tiill da i två
trippc'ltorn och t vå upphöjda club beltorn. Det Jn ede lsvi'tra artiliPI'let
äro SYagare och består blot av toh · kanonet·. Ombyggnaclc•n 1929
ncedfördc s amma förbättringar och komplectteranle tillbyggnader s om
den tidigar e mode rni se ringen av dc äldre slagskeppPn. För skeppets
flygplan , som omfatta tro spanings-maskiner, finnas hå katapulter.
Vid konstruktionen av pansar.skyddet vände sig Llen amerikans·k a
Ina riuen beträffande denna skeppsklass från det inom andra m arino<'
a llt jämt tillämpad e bepansringssysteme-t och försåg skeppen i stället
med ett smalt men i gengäld mycket starkt vattenliujepansar, vilket
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sträckte sig längs fartygets a ll a vitala dela r. De t låga, tungt bepansrade skrov et bildade med pansardäcket e n pr akt is•ld tag Pt 0 , änkhar Jlotte, ur vilken blott dc Jyra kanonto rn en, elen p a n.s raLl" kommandobryggan med sin pa nsa rs kydelade Jö rbindelse1 med cldi <'llni ng&c·entralen s amt den likaså pansa rsky cldad c skorstens[o·ten s kj uta upp.
Den maxim al a tjoeldeken hos Yat tcnlinj epa nsa ret höjd es t i Il : l.t~ mm
c ch hos to rns kydd0t t ill 407 mm. Uppg ifter angåcndl'• Lld I!Pno1n
modc rniscring<'n s annolikt Yäsentligt fö rstä rkta däcks•pansard J:ö r('1igga ick<··. U rs:p rungligcn V(l r p ansa rclii c kets st y rka 76 mm. ~a mt
liga hit tills sk ildrad e slags kepp tillhörd<> und e r fö rr a Yilrl d.sk rig·et ch•
lJSA-s tridskr aftc r, so m opncradt:> i eu ropeiska farvatten sDm förstärknin g å t den brittiska slagflo tt an . Dl't n äst ,·ngsta slag.ski'PlWt
»P cnnsy h ani m> löpt e aY stapeln 1910 och ombyggdes 193l p å ~am ma
sätt som n yssnämnda slagskf'Jl)l. Till ckt ytt re liknar det n;i st an full .c:tämligt >>Nevada» . Emlast bryggorna, dl'n högrP av s korstf'na rna och
masttopparna uppvisa små silhu eticl iHen•it.sc r. Trots detta ha >>l'Pnnsyhanias>> oH ensi,· a och dcl'ensiva strid svärdP avsc·värt s tegra t.-; i föl·ltålla nd e till >> NeYadas>> ge nom c· n sto rl ek,;ölming på 3.600 ton umlPr
l·ibehåll andc ay samlil a J;onstrukti va gru ndform . Det tunga artilleriet förshirktes ti ll tolv 33,6 cm-kanoner. Genom utbygga 1Hk av
':a mtliga to m till tripvelto r·n undgick m an en ökning av torna ntalrt.
Det långsa mma införanclf't. av t r ippeltornen och omvägen ÖYf'r de n
h\andacle uppställningen (duhb PI- och t rippelto rn) ha r sin gr und i
a rtil le risakkunnig-as och t~k n i k Prs an·isanclc hållning gentemo t denn a uppställning av kanonerna. Bepansringen har i jäm förelse med
l örcgåcmll- k lass )"tter li gn re förbätt rats. l'ansa rct har en ma xilila ltjocklek av i33G mm. Tjoc.k leken på kanontornens l1!lns ar bi!JL'ltiil ls.
Systrriartygct >> Ari sona >> sänktes tlen 8 dec. 19'41 av japanska
luft- och sj öst ridskrafter i Pearl H a rb our på Ha\Yajiönrna . F'ar1,,·gct bröts m i t t i tu .
Dc nu fö ljand e slagskeppen >> 1Llah o>> , , :Jiissis.sippi>> och >>~e w
NlC':o; ico» äro i. praktiken systc·· rskepp ti ll »Pt•nnsy]vania >> . Före olllJ.y ggnaden s kildC' de sig endas t i fri\ga om stävkonst ruk timll'll.
En annan i det ytt r e miirkbar m e n icke oyäsentlig s killn ad bt•~tod i bC's tyckningPn mC'd en modern kanon . >> Ida ho" och dC'ss ,c;yst c·rskopp ha :SO kalibe r långa 33,6 em kanon e r, under eld att »PI'nn ~:: ylva nias>> är endast 4:5 kali lwr.
Ombygg naden som genomföreles UJlll e r å n•n 1933--19•33 gav skep)'en ett f ull ständigt nytt utseende•. I .s t~i ll et för elen ne.Llrc bryggan
ceh elen fö1rliga fa ckverksmasten r ese r sig nu ett väldigt bryggkomplex, i vilken samtliga ut rymm en fö r navige rin g och eldledningen
sammanf örts. DC'nna mäktiga tornbyggnad krönes av en kod men
kraftig· mast, som upp bii r en plattform med en avståndsm äta re.
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ggn ing på brygga n unSl'O l ·-.:> tc' Jll'll .lh" ttacks Jör att' umh ika rökbelä
..
:·

10 m . akterut och gJordes myckd hog.
, Jdahol» och dess syste rskl'pp äro ck enda s lagskl'•flll , som vid
'-' J'}Jo.. Jlo 11_,-a.r·p
oclr sta rkare mas kine r. Yicl en m a::>kin om~byggnat1c·n "
.
effekt av 40,000 hkr. nå dc C'n max.-hastighet av 22 knop och äro
därm ed de snabbast(' C:::iA-slagskC']JJ1L'n f r ån tidL'Il fö n · aYrustnings•
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De yn gst a sla gskl'p J• cn fra n clc·nna JIPnod f ow "\\ ash 1 ng ton>> a ro
, Tcnn r'St'L'» och >>l'aliJornia », sc m .sjösattes 19119, liks om >> 11ary lancl>>,
,;W1 st Yirgi ni a » och , (.'olorado >> , som l ämnade Ya rv ct 19:20 och 192tl.
S,,5 tprs kC'ppl't >> W as hington,, llll'Y på g rund av lx·s tämmelsern a i axr~st nin gJi.:·nlra gd i W ashi ngt on ickC' fä rclighy ggt utan an vändes t ill
försök rörande motståndskraften hos moderna slagskepp mo-t bombträHar och artillPrielLl och sänld c·s clii rvi cl. Ett s ke·p p av va rel era
»California »- och >> Mat·y\ ancl»-klassc•n gi ngo Jörloraclc ,~ id dc japanska aktionerna den ~ c\r•cc• mlwr 1942 i P earl H arbou r, ett annat skC'·p p
av , Ca lil'o-rnia »-klassen i sjöslaget i Korallhavet En italiensk ubåt
sänkte dC'n :2:2 maj 194:2 ett and r a slagskepp a\· »1\iaryla ml»-kla en
i Sydatlan te n J•å höjelen a\~ Fc·rnando Noronha. Om man Jå r tr o
dessa meddC'landcn finns allts!\ idag endast ett s lagske pp av >> .Marylanch-klass·e n. »California,, _ och , fliarylanch-k lassc rnas ske pp ä ro
prakt iskt taget s''stnskepp. Till det yttre. el. v. s. sedda fr å n siclan
kunna clf' öYe rhuv ml tagl't intL' skiljas frå n Ya ramlra. Sk i Il n ad en ,
som inte är iögonentallande, .ligger i elen g roYa bestycknin gC' n och
i bepansringen. Från sin a fö regångare ski lja dc sig genom bryggkonstruk t ion Pn och dc två sko rsstC' narna. D å dessa slagsk epp ic,k e
ha blivit mo dPrniseracle . ha dC' ännu kvar fackv crksmastenu.
hlf'd clrssa sista :. lagskeppsko ns truktioner från p erioden fön'
»Wa;;h i ngtom> har US.A- ma rin rn p å slagskepps b,,·ggnacl.so mr ådct äve11.
infört c·nhctli ga t , ·pcr och standardisering. :Motsvarande världskrigets Jorclringar hade rPclan tidigarr vid byggand e t av jagare och smä rre stri Llsfartyg l•yggts j>ittescrier på över 250 jagare, 60 större och
441 mindre ubåts jngarc, nästan som på löpande band mC'cl stark r ation a li ~: c'ring och f' nhetlighct. I den e uropeiska skeppsbyggnadens historia var aldrig C'tt sådant fastlås ande HY en viss t,· p iör C'll ö•rlogsfart ygsklass möjligt ens under kr iget.
Sl ags,k eppen av >> Californi a >> - och >>Mary! anch-klasse tr och av
den Jörc \V a."lhingtonkonferensen dessuto-m under byggnaLl va rand e
»South Daco•ta »-klasscn liksom ä ven slagkryss1a rna av >> L cx ington~
klassen f in g·o eller i vissa fall skull e ha fått exakt lika bryggor (Sta n clarcl Bridge) och lika ma ' te r.
Denna st rävan ti ll seric•byggc t. o. m . av slagskC'pp blir un.cler
krig c·n nödvändi ghet . Ty därigenom spa rar m an arbcts·kraf:t, mate-

-644-

-645 -

ri cl och framför allt tid. Yäsentligt kortare byggnadstitl••r tur<]., 1 ...
ta n
ge uom kunna ernås ä,·,·n Yicl s la gskepp.9bygge .
}l;is t an :20- å r ha nu fö rflut <'t, seela n ett .,Jagskcpp >tt•·r l'ng-a
t i.ll raden
USA-fartyg. Ty det _var ~r 19·23,. so m flag g oeh yj ; ~~
Jussades pa >>Colorado•», och dc·n 1.) maJ 194.1 msattes 1 l' l11l t<lP lpltia
,)\Vashingt.o n >> i tjänst såsom det fö r;:;ta nybyggda slag.s k''P Jl•·• i ·n :;A
•·Her av rus ! n in gsförclraget i W as hi ng ton . Sekreteraren i tn :1r i mnin i;:;te riet, Knox, Roosevelts marinminister, höll i anlecln in g· "'. ,; In::;.
s keppet.::; intriiclalllle i tjänst C'tt ta l var i h an beteckna dL' » \1'·~-;h ing.
ton >> s om >> the finest man oJ war in the seven seas>> . Att dPtla an6pråksf ull a y ttrande inte finn or något s töd i de tekniska tlal,t. som
]Jublic••ntls om det nybyggda fartyget , ska ll i det följamk ' d<' talj
påvisas. Själva ce r em onien va r ren pro paganda. Arbetl't ]Hl Was hingto n » och dess sy te rs kl' Pl' »North Carolina», som efterlt aud triltt
i t jiln;:;t, oc h »Mass achuse tts », >> South Dacota » och »Alab ama . '(llll
lämnat stapelbädden tidigare än föru t et t, hcfrämjades nwcl 'tiLl tnl'dcl. S jä lvkla rt är, a tt detta fo rcerade Järcli gsti1llancle av e ns!., k a t•nl~ete r ~: ker på bekostnad av a ndr a dela r i USA-flottans j ii l l•·, tont
upprustningsprogram, ty va r vsar betarnas antal är begr>i n-;n 1, ~n att
rndan nu en påtaglig b rist på ·rac kkunnig a arbetare har up p-t 111 intim s kcppsbyggnadsindustrien.
Det .~na bh a ibruktagandet a\· ni\gra
s lagskopp s kul le med drastisk tyclligltet visa världen och fra ntl ir allt
England den amerikanska rustningsindustrien s snabb a temp o. Yad
\Tt vär lds pressens lekmannamässiga läsekrets om skillnaden 1\H'llan
att »taga i bruk» och att »a n vii nda i s trid ». Den läser elen stori U!1J1·
hlåsta nyheten ech Ee r därtill ett foto, so m visar det Yiildi !!:\ nya
s lagskeppet. Att på detta slagske pp änn u cld ledni ngsinstrunwnl• rin gen för det grova a rtilleriet liksom h·a rtilleriet, en del av stntlka-;tarna oc h f lygut rustnin ge n saknas, det SN' inte lekmannen. Sj iih kl art
i.ir, att J>l' t',SSP·n förtigl'r det faktum att ännu 6 it 8 månader Jll n.•.lf' gå,
innan skepjlet vc• rkligen bli r stridsd ug li gt.
»Vva.s hington» hör iill en grupp på slagsk epp, vilk:a påhii1jadcs
uneler å r en 19·3·7-1939. Det och dess systerfa rtyg, de fem slag»k"p JlC 1'
»No rth Ca rolina », »Alabama », »Incliana», »North Dacota » och Mas.s ::.elt us dt.s » äro USA:s fö r.<ta sln.gs lwppsbyggen dtN' en när a t.ju go:1 rig b,vggnaclspa us. D e till ticl en y n gsta av dc USA-slag ke pp. sout
höra t ill t iclen fö re avrustningsrperioclen, l öpte a v s tapeln år 1921.
Denn a nya slagskeppskl ass är fö rden>~kull särskilt intressant. De pla<.:e mentct anges officiell t t ill 35,000 ton. Efte rsom de kvali tativa i~l
s kränkningarna i av rustn i ngsfördrage t till en bö rj an kvars t odo fo r
sjömakte rna även ofter bortfallet av de kvantit ativa gränsern a, ku nde dess·a ny byggn ader into få stö·rrc clepLacement, även om ko n ~truk
t.örorna gii rna l åt it clepl aoem entet s.tiga.
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Liksou t redan tidigare, i s ina slagskcpps konsL ruktionr·r har US .\ f[ottan i dcooa n ya slags kepp lagt största vikten vid att uppn å :;;tor
tånclskraft. Vattenl injepansa ret har, liksom bruket var r edan
jll Ots
vid USA: s t idigare slagskepp, ut.:Eorrnats si\so1n ett s malt men mycket
starkt , ]<~ .l css»-pansa r (406 man.) , so m med början s trax Jö r om Ll<'t
förliga torn c·t st räckn sig till str ax akter o m cll't akt ra tornet. .Dc·!.
]!Oriso ntala . kyclclct uppg<•s till sammanlagt 2ii4 mm. Det övro jlansarcläcket skal l vara 1fi·:;· m m tjockt, det u n d re 102 mm. D ess:ut01n
tLppges det övn! cliieket, s[tsom brukligt ä r, var konstruerat på såda 111·
sätt, att det med S'äkcrhet bringar al la »no rm a la» bomber att krc· vera, i det man u iiml igPn i stället fö r vanligt s koppS'byggnadsstål använder en mycket segare stå lso rt. Skulle• dessa i nofficiella siU'ror
vara ri kti ga, h a dessa s lagskepp det sta rka.9tc hilti Ils k ä nda däckspansaret. D rn star k a ö kningen av clc•t hori sonta la sky clclPt betingas
inte, såscnn .l cktuanncn allmänt antar, å mycket av det ökad e hotPt
från l uften som f as tm er av artillerieLs väsen tligt ökade skottviclrl.
Elev at ionen har till Iö lj d av erJarenhetcrna från vä rlds kriget i allmänhet ökats ti ll mer än det dubbla, 30° it 40.0 för cll•t g ro va. artille-.
riet och 60° tl 85° Jör det meclelsvåra. D en clär11wd fö rbundna a vsevärda ö.knin gcon av skottvidden medförde en väsent ligt brantarobana
för projektile rna. För att motstå dessa ovanif rån fallando pwjektile1·
var det, som det o;tlu· ka pansardäcket korn till. För att skydela skeppets vitala utry ntnwn mot hombtl'liffar skulle redan ett svaga re .däcks"
pa nsa r vara nog, ty även clc tyngsta bombcmas genoms la gskr aft gå r ·
ej på lå n gt n ilr up p emot de tyngsta projektilernas.
D e ny a s lagskeppens fa r t u ppges o.fficiell t till 27 knop vicl en
effekt a v 115,000 hkr. 1\f an kan vänta en något högre•, fart vid dr
först a pro ven, m e n undPr alla f örh ållanden to rde inte den i en ge,lska
handb öcker nämnda 30-knotj)Sgränsen på Jång·t när kunna uppnå s•.
Därmed följ e r nu också USA :s marinledning med i utvecklingen lllOt
högre· farter för s lagskeppen. Trots detta fö· rblir elen även i lortsättnin gen trogen s in princip att obetingat s katta motstån ds kraft••·n
cc h bestycknin gen högre än f arton. USA :s ny a s i ags•ke;pp äro ci rk a
l O % långs,a mmarc än andra sjömakte rs, m en de !ta vid un gefä r lika
bepansrin g en något kra[tig;arc bestyckning. Angpannea nhiggnin gl'n
lär vara av en alldeles ny typ.
H ela skeppskonstrukt ione n är lämpad e.ftc r marinledninge·n.s krav
På be&tyckning med 40,6 cm kanon er . D et ii r obestridligt att en
Pro•jektil av grövre kaliber har större verkan mot mål et och störrr
geno·mibrottsk r a ft än en mindre proj ektil undct Jörutsättning att mynnin gshastig h et ä r clens.amma. Emell e rt.il. har i detta fa ll ö.v erlägsenheten i fråga om a rtilleri tvingat t ill stora o.ffer med avseende på
farten. I de tta avseende är USA:s slagsk epp underlä.gsna alla andra
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s jömakte rs . :Förenta Staternas marinle·l ning hacl "' å tm int~.t on .. i
rr ttga
om sina nybyggda skepp bort försöka uppnå s amma far t Rom
andra
sj öm akter nått.
"vVashingtons>> grova artillmi består av nio 40,6 cm kan on .
vilka äro. upps tällda i tre trippeltorn, två föru t och ett akh·ru t.
motsats t1 ll de aldre s la.gske ppe ns oc h dc tunga kryss ar n as kons t nl] ·.
tioner äro kanone-rna i clessa tmn fri st åend e och dessuto m s,11111 olil\
skilda åt genom pansarskott. 40,6 cm proJ· e,k tile·r n a UJ >i>"·"u
'
,.. .., 1...agn
1,117 kg.
.
För det nwdelsrvi'n·a och l uftvärnsarti ll e riPt har m an va 1t P n r nhetstyp om :L2,7 cm. Tvärtemot tidigare uppgifter h a r n1an intt•
genom:W.rt ski lln aden nw ll an j2,7 cm L/51 kanone r Jör mäl J» l sjön
och 12,7 cm L/25 fö:r luttnuål. .M.an har här i st iillc·t a n vänt sig nv
jagarkanonen om 12,7 cm L/38. Som. lätt lutt.värn&artilleri liir sP x ton
40 mm automatkanoner stå uppställda i kvaclruppellavetta gP. l' SAIlottan följ er här enge lskt c·xPmpel genom att använda fliTpi pi ga.
lätta luHvärnsvapen, 20 s 1'. kul sprutor fulJ.ständiga lul' tvti rn.-;ut rustningen.
För spaningsändamäl medföres ombord fyra Jly g pl an av t.nw n
Cm·tis SO-C 3 , seagul i» . Hangarerna ha inbyggts i aktpr,;kl•p pr t.
De ligga ung efär ovanför roder och propellrar. Lösnin ge n t<·r sig
vid första anblicken lw,s tickanclc, då ju en stor och skrymm a ncl" öw rbyggnad försvinner fri'ln däck, n1en den ha r sina svaghet er. De båda katapulterna stå borelvarts om hangarluckan, luftkr anPn lä ng-st
akter. Det y ttre är hos alla USA:s n ybyggda örlogsfart,yg f ög a till talande, eftersom bryggor och övPrby ggnadcr inte st å i n åg<>t som
he lst harmo·niskt förhållande till varanlra. Den t orna rta dP konstruktion, som från bryggan reser sig ungefär på elen fö>rli g a n1a~te·n s
plats, är en föga tillta landl' mellanting medlan s tridstorn och stridsmast. De båda slwrstenama iiro två tunna rör, sonl' s t å tätt. in till
varandra. Att man valt två s korstHnar, förklaras knappas tilllredsställande vid den centrala ångpanneanläggning, som är f ör hunden,
med säkerhetsskäL Den aktre ÖvPrby ggnadcn är onödigt hög, cH
den inte användes som hangar.
Av denna klass äro »Was hington» och »North Carolina " stridsfärdiga ungefär sedan början av 1942, under de t cle andra t orde bli
det någon gång i bölr jan eller mitten av 1943.
Uneler byggnad äro dessu tom sedan m40 (delvis 1941) de fy ra
45,000 tons-slagskeppen av »Iowa»-klassen, »lowa>>, »New Ju ersy»,
»Missouri» och »\VisaO'nsin». Sk:eppen skola få s·amma bes t yckn ing
som »W ashington»-klasse•n s, farten kommer under alla förh ål lan ele n
att uppgå till 30 knop. :Före l944 kan man inte räkna med f ärdigställa ndet av något av dessa sk epp. Ytterliga re tv å skepp av de nns
kl ass lära va ra plane rad e.
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Enligt obes ty rk t utländs ka prr·ssmeclcl eJandcn skola cl ess ulollt i
se pt. J\J:4Jl kö larna. sträc kts föt· le•m 60,000 tonsslagskepp, som sl;;ala
bä ra namnen »Montann », »Ohio>>, ><M:aiJw », »NP>
W Hamps hire» och
, uouisiaml >> sa.1nt i':•P:-:. s lagkr.rss nn• p:1. 2.:),1100 Lon lwstiill1 ~ . Man fråo·a r sig o•frivilligt, p:"1 vilka varv U S.i\ :s· nlariml e padi'JilPilt. tänkr'r
Jåta byggn dt>ss a s kPJIJl, då Jllan J,etänkl'l', hur s tarkt alla FörPn1.a
Statern a.f' IJ{Idn< siatliga oc h privat·a Va1·v tagi ts .i all SI]Håk r edan för
det nu till k ii nnagi vna U)Jprus l.ni ngs pt"ogrammet. En norm al byggnadstid av 3 '/o {Jr :från kölsträc kning till s tapelav löpning torde man
väl undl'•r inga för iJ ~llandPn kunna räkna mP'll. :för dPssa &lagSikepp,
utan ma11 ITI ~I st n nog räkn a lttPd. rm väse ntligt lii.ngre. Me n till och
atecl om man kunclP förutl~äi1.n Pn s·å kort. J,yg gtid, s kull e det väldiga
slagskeppshyggnadsprog ramnwt kunna [ull fö-lj aSI bl otl. under 1öru tsättning att: bygg·.a nd Pt a v amlra örlogs•f art y g inskränktes. Den
tyska ubåtskrigföringens hotandf-l ve rkningar v å USA: s östkus t oeh
usA-flottans svå r a f örlus le r av ltnnga rfartyg h a 11u tv ungit marin ledningen att ställa i främs ta rumnwt byggandet av e tt a ntal s märre
fartyg för konvojering och av nya l1angarfartyg-. Därmed Jall(·r na turligt vis LyggnadsprogramtJJet för slags,]m ppe n. Genom e tt beslut
i juni 19'42 uppsköts sJagske·p pshyggandd. De t är att anta, at.t blott
dc fyra åte rstående slagskuppen a v »vVa.s.h ington >> -klassen, som befinna sig under utrustning s amt två a tre enhe te r av »Imva>>-klassen ,
som. redan löpt av stapeln, ko·m ma att flirdigstäl la·s.
Detta beslut fattades uneler trycket av erfarenheterna Jrån tn··maktsstaternas öve rlägs na sjökrigföring.
(Av dipl. ing. Gerhard H.ä,f lich, :M:.arine-Rundschau , juli- aug. 1942.)

II.

Bygg;nadsprogram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.
F·örenta staterna.

Roosevelt uppmanade den ~:g se ptembe r lmngres,:;cn att be vilja
tilläggsanslag på 2'.,862 miljo·n er dollar fö.r tillverkning av 'fly gplan
för flo ttans räkning. Jätteanslaget har till syfte att fö rstärka ma~i.nfl yget ytterligare genom att tillfö1ra det tusentals jaktplan. I
fot-ra veckan begärde Roosevelt. 2 1 / 2 miljard dollar, varav 960 miljoner skulle användas för tillverkning av marinflygplan.
(Reuter, 29 september 1942.)
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Del s lörs ia s lag.skf'JlJl , s m11 n ~1gon s i11 .~jii s nll s i l"ört •nl;l ,1.,
1
" ..
lö i'il' jJ i'l illl's Liagl'n a1· slnpt •ln i t•n il a 1nu ]'il os lkuskn. ~1:1 g ,j, ,.l'l'na ·
SDIIl 111itln 4.).11(1() lon oc h iir :Zu() 111C't('[' J:'\ngl , tlöpif';; Iii\
\I)Jt•i
ol
'Il'
vict')ll't•sidcnt '\lfallnc('S maka.
'
down >> iir l>r·si.I'Cbll; med nio 411 Clll-kai\Oil<'r tll'il lllll' l'iird ig·s liill .
7 Jll:h wtlcr !'ör<' dt•n l>eriiknadt• iiti<on. J' [l alllt'rikan;;kl. s>ji>111 ililiirl ltnll~
Jra ln il.i'tl ll'r 111>111 all tlt·lla s lagsh•pp är ti d kral'ligast 1"''1_11 .kntl,.
krigsl'arl.,n!·, s om l'ör ll~rvaranck ii.ro i bruk »Iowa» iir tid l'iirs ln .
c 11 se ri e på sex likadan a s lagskc•pp som ~. ro uneler l> ygg11atl. o<'lt
ilar kos tal :100 111iljmwr dnllar. llt··~i iiiHing ss lvrkaa IIIgör 1Jillll
111 1111
»Ioll·as» arlill<'ri iir lll t·ra sn nh!J.-,kjlllandt· O('\i ltnr sl iirr<· skol!v idri
iin någol. :111lH11: l'n r lyg·s.
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Italien.
l lalicu.ska ul ,[tla r i viis tficksl'orma t opcrt•r;J nu i Svt!l·in ltan·l.
diir d<' e nli g!· i11g~ng11a rapv~lril'r s·ägas !ta l il itugal tic r,n;ka ö.r lo gsr1~1\yg<•n l)(•.lydamle sd rigltd<'i'.
Hot11t.idni1tgarna itltwltiilln l<'tnga
oki ldl·jng a r Ulll tlt- ila\jl'JlSka s ji)si rid.<>k ra[lt ' l'llf\S in sa i.'it' l' j ~1':\l'ia . ita~-d, oe h s iir.;ki\1 l r a11lilållas lll in intyr-ubi'darna.
(Dag<·n,; }.f_v ltt;i,l'r, 14 vkL0bl'l' Hl4:!.)

Norge.
DeL s tora hangarJarL.\'g'l·l. LPxi11glou l1a1· s•.iii,;•aLh •·Il "1· li.>rt·
l> c rä lmad tidpllnki.. 1\' iilt• lt s träcklr>s Jiir t•ndas l. J'Pml1111 '1nii11:td<·r st•dan. Nn 111nt't pi't J'arl.1·gf'l var l'ri'tn hiirjan ('ahol , 111 <' 11 dt •l i>lldra dt ·s
lill Lexington ''' l'ftor ;; lagd i J{,Orallllavd. lkt iir Licl Hitdr a :tlll <·r·il\anska lt angarl'artyg som s jö,sall.s ,St·tlall tid japnt1.,.; ka nltl':l llt·l lltol
l'P-arl H arbo 1·. Del. Jör,;ta va r Es.5f'X , .'>OIIL saiit'S' i s jön tlt•n :31 juli. Dt·
l>ttda l'arl.ygcn iiro s_,·sil'l'a rl yg och tir· ·l'ön·;ia i en Jt ,l' s<'l'i t•.
(l{puler, ~() sqdt't11lil'r 1~11:' .1

Tusentals ,·an·sarlH·i<ue frftn ljugos ju s tal<'t' koiJIIIIa <~Il tlt·lla i
IesU ig heter pil. a1·betel s dag· dä sjös~iil.ning och köls l riicknin g '" tin·r
l50 örlog,dart.)·g ko1nma att äga rum vid Förcnkt .c;latcrll l" 1>:'\da
kusiN samt vid s tora sjiiRr och V<ltl.cndrng in11 e j l<lHti cl.
(Rcu tur , ;311 augusLi Hl l:'.)

Två jaga re s j ösa !Je;; av !East Coa~L NhipiH1i Id i 11g ( 'orpornl i on.
Det ta fö retag leverar L 11. en jagare var fjorlonde dag Lill tkll n11tC·
rikanslm Elol:tan. På o.s{kus tcn sjö.sntlt ·s vitlan' en krys,o;·art· .
(Reuter, :::·6 augusti Hll :'.)

Fem jagare sjö,sattes elen Hi se,ptombcr i en hamn vitl nJILL'fl·
kan &ka östkusten.
(Reuter, l5. septcmhC'r l9.J.2.)

Norska l ,onclonregr· r ingcll~ informal.ioiL S•by r ii J'(i rklarar a lt den
lilla uol·s·ka l'loltan , av vi lkr·n Hii.irsda clt•l<' n S•iinktt•:; under s lriclnn<t
1ool; l.,y&karmt i .Nurgr·, Jlll H.l\'l'igt ·n o·ml'al.l"r iiv<·r (\il' krigsl'n1·i.vg ocL
fi r cl Gn fjiirtlt-' i orclnillg<'ll av tlt• allicrail'~ Jlotlor. En rkl fa'l'i~·g
sunt und koiltlli.O Jd\n Norg<' l'i'tn kant)'<'n lll'ot dc tyska s jös il·id skral'tcma IJiltla .'> i.OIIIIlt\'11 i rh·n nya rl oll:lt so11t s:k:Jjmls i Slo rbr.ilnn nit·n.
Den n ya nurs•ka 1\Jarin en lJl'st.i\ r nu av etL ;wtal uh ål.ar, G jagan•, 11
kano 11h>"ttar, ~Jr; milliWf'pa rc och stnå konvojfartyg s amt lU lllilldn ·
strjdsl'arl._q,·. 4 nv jagarn:c tillltunl<" ,\ton kontingt•nl s om ö·vedördcs
fr:'tn ]i'ört•nl.a ;;Late rn a till i::lloriJri.l<tnJJit'll. Ett antal av 'd c norska
valJång·s tJarl ~rgc n har överlåtits till i::ltorbrilanuiens och doHtinierna · mariner Jör att göra tj[insL 00 111 ]Jatrull- och eskortfartyg smul.
mins vepa r e,

Tys.kland.
Tyska r n a an vii nek »cirkollo rpeder» i tlt't sto• ra konvojs!a gel. i
Norra Ishavcl:, omtalar kontoramiral Bullelam Whe lham för en engelsk
korrespondent i :Moskva. De rörd e sig i cirklar, som blovo mincln·
och mind rl'. Mestadels lyckades dock de brittiska :Cartygon göra und vikande manövrer av vad slag torpederna än VOl'O, ohuru många av
dem gic k f<Yrbi på e·ndast en meten~ avstånd.
(StockhQlms-Tidnin gen, 30 sopternber :1.942.)

~

650 --

R euters sjömilitära konespondent :-Ykri ve r: J)p » &pir 8l torpc r!~ .
som e nligt uppgift fr å n Mos:kva använd es vid. deL Sl'11 as t<- nngr''J!p:."
\
l 1 l 1O•> ) • l j'.. ..,
•
mo 1. en s t or l' on voJ• a•• ro JDg-<•n n ., · le . t \.1' , ,.,:_ JZJOrc <•s orso; :l\· dt•n
italie n s ka marine n och. t ly get, varvid rna.n an v änclP 1'11 J all skär1 11 80111
fä ll rk tiOJ']Wckn. Vid konlakh'n 1ll l'd. vatl:twt hör.iadt• dt•n riirn k i~.: i
;; piral. ]) p-n rnnkanis ka anordningc•-u aJl si\ gs dft ··ktiv 11lt' 11 1n a 11 J,,,_
t.raktacl o Jörsöket .s om mindre ly ckat. Tt·ordis.kt· st•ll ~ir pri 1tt ·ip 1, 11
god då torped e n gc-•nou1 s ina u pprc padP pass agl'r gt'll011t kon Y n .il i 11j,. 11
har f le ra mö•j lig h eter att träff a.

