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Utdrag ur årsberättelse i artilleri år 1938. 
Avgiven av Ledamoten i Kö:MJS, kaptenen vid flottan E. Clason. 

Då föredraganden i Artilleri av tjänsteskäl blivit förhind
rad att utarbeta sin årsberättelse övergick uppdraget på supp
leanten. Då detta inträffade på ett ganska sent stadium och 
då vidare l den upprustning, som nu pågår, en kontrollofficer 
är relativt hårt belastad, har det ej kunnat undvikas, att den 
till buds stående tiden blivit knappare, än vad uppdraget rätt
visligen borde krävt. Under sådana omständigheter har det 
ej kunnat undvikas att årsberättelsen fått en ytligare karaktär 
än vad föredraganden själv skulle önskat. 

Det kan vara skäl att nämna, att man inom armen och i 
marinen vid kustartilleriet gått in för ett nytt urverksrör av 
den s. k. typ Tavaro. Ej heller urverket för detta rör tillverkas 
inom landet. 

Det nya röret karaktäriseras bl. a. av att det drages upp 
vid temperingeri, och alltså ej förvaras fullt uppdraget. .Vidare 
är temperingen utbredd över flera varv, varför. graderingen är 
noggrannare. Röret har vissa stora fördelaiJ::>Det ·är praktiskt 
taget okänsligt för rotationsinflytandet, d. v. s. gångtiden i 
bana är densamma som i rör i 'Vila.' Vidare är noggranheten 
i gångtid större. Men det har också vissa nackdelar: Genom 
att temperingen utföres i flera varv måste rören vara O-tempe
rade före insättandeL i temperingsnl.askirierna; har' ett rör en 
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gång Lagils ul ur maskinen mås te del O-ställas för hand in
nan det å ler kan maskinlempereras, men får det bara sitla 
kvar i maskinen kan Lemperingen ändras hur ·som helst. 

Den l<anske största nackdelen är alt det inte alls passar i 
våra nuvarande temperingsmaskiner eller med våra nuvarande 
cenlralinslrument. Instrumenten kunna bytas om, men tem
peringsmaskinema få lov alt bytas ut helt och hållet. Den 
nackdelen finnes ju ej vid armen, ty där slår man i stort sett 
inför ett nyuppsättande av åtminstone huvuddelarna av lv
artilleriet och har alltså betydligt friare händer. 

För all fortsätta med ammunitionsfrågorna, så bör näm
nas, all Bofors konstruerat en ny 25 mm. slsgr, ' 'ars ytterbal
listiska egenskaper mycket nära likna dem, som. den vanliga 
·10 mm. slsgr besiUer. Pi'ojeklilen är införd hos oss under be
nämningen 25 mm .. slsgr M/38 med hksar M;3S - även röret 
är nämligen nytt för att giva en bättre form åt projektilen. 

-- ----
Projektilen är visserligen något längre än den gamla l\'I j32, 

men genont avkortning av patronhylsan bar man vunnit, alt 
palro1~ens totala längd bibeh ållits, d. v. s. automaterna på 
aut. le M/32 kunna taga jämväl del nya amnmnitionsslagel. 
Däremot måste eldrörets patronläge ändras, varför eldrör, av
sedda för denna ammunition, benämnts 25 mm. eldrör Mj38. 

Flera av de 25 mm. dubbelp jäser, som nu äro under till
verkning, erhålla de nya eldrören. Avsikten torde vara, att 
efter leveransen låta dessa pjäser få hittillsvarande reserveld
rör av den gamla typen, så att förrådet eldrör och ammunition 
Mj32 konsumeras först - åtminstone i fredstid. 

En slsgr av modern typ är under anskaffning för 37 mm. 
kanoner och försök pågå även med en ny slsgr för 57 mm. 

kanonerna. 
Del är vidare aU nämna, att anskaffningen av modern 

ammunition fortgår programenligt för 15 cm. k. å psk. och för 
de 15 cm. k. Mj98, som efter djupreffling lagts in i nya vall-

lavettage för kustartilleriet. 
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Sarmua sak gäller ocks[t för 21 cm. k. å »Oscar II» och 
vid kustartilleriet. 

Ifr ~tga om kanoner hava en del nya konstruktioner tagit 
eller börjat taga form. 

Av intresse för oss äro väl särskilt dc 15 cm. fältkanoner 
Mj37, son1 tiro under tillverkning för kustartilleriet. 

Pjäsen är en fulls tändig t ny Boforskons truktion och väger 
i eldställning 13,t-: ton. Vid transport delas den i två laster: 
Lavellen med en vikt av 8,5 ton och eldrörsvagnen med eld
röret, vilken väger 8 ton. Spårvidden är 2,7 m. hjulbredden 
.tOO mm. Hjulens diameter närmare 2 m. Hjulen tillverkas 
av lättmetall med massiva gummiringar. Mekanismen är skruv
mel.;anism av vanlig typ, som skall vara lätt att sanera. 

Allt eftersom erfarenheterna från lv-artilleriet på fartyg 
vuxit har man insett värdet av att hava pjäserna på ell eller 
annal säll ~labiliserade för all även under rullning möjliggöra 
en god följning av målet i hög elevation. Ju större kalibrar 
man har, dess viktigare är denna stabilisering: En tredje axel 
måste anorduas på ett eller annat sätt. 

Moderna medelsv;'lra lv-pjäser för fartyg konstrueras ock 
härför. 

En dylik konstruktion har naturligtvis mycket stora för
delar ur lv-synpunkt, men man kan ej förbise, alt konstruk
tionen också blir både dyr och tung och mera komplicerad än 
det van liga lorne l. Det blir naturligtvis därför ock ett önske
mål atl kunna »komma förbi» den. Det går väl knappast på 
fartyg, som huvudsakligen eller i stor utsträckning avses att 
konvojera långsamgående handelsfartyg, alltså mål, mol vilka 
högbombanfall kunna påräknas även till sjöss. Men fö·r egenl
liga stridsfartyg med högre fart, mot vilka höganfall till sjöss 
knappast behöva befaras, kan det nog tänkas, att andra vägar 
stå öppna. . 

Skall man genom sidriktning korrigera för det av rull
ningen införda riktfelet, blir korrektionen relativt liten i låga 
elevationer. Den är i 45° elevationen ungefär lika stor som 
rullningsvinkeln och blir i 90° elevation 2 X 180° för varje 
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rullningsperiod oavsett rullningens storlek. Upp till 45° eleva
tion, ja kanske t. o. m. upp till 60°, kan man behärska proble
met, även om det ställer stora krav på riktmedlen. (Kan man 
korrigera för 10 graders rullning i 45° elevation, så behärskar 
man också 5% 0 rullning i 60°). 

Man torde ock kunna räkna med att risken för höganfall i 
allmänhet är störst vid sådana omständigheter, då rullningen 
är liten: Till ankars - vilket väl för oss nästan kan sättas lika 
med till anl<ars å nautiskt skyddad plats - eller under gång i 
vackert yäder. Men vid liten rullning kan även det icke stahi· · 
liserade lv-artilleriet användas också mot mål i hög elevation. 
Är denna tankegång riktig, så skulle man kunna avstå från del 
e<>enlli<>a fiärr-lv-artilleriets t]'änster i högre elevationer vid 

b b " 

rullning under förutsättning, att man har tillgång till ett auto-
matvapen, som under alla väderleksomständigheter kan »hålla 
luften ren» upp till 3-4,000 m. höjd och i vinklar över 45°. 
d. v. s. med en effektiv skottvidd av 5-5,500 m. Dessa pjäser 
måste däremot vara stabiliserade. 

På det viset skulle man också slippa ifrån att under gång 
engagera det msv. artilleriet för lv-tjänst, utan det skulle hu
vudsakli<>en kunna avses för sin andra uppgift: bekämpande b 

av fientliga lätta fartyg. 

Utvecklingen av fartygens lälta och msv. artilleri till lv
pjäser har medfört övergäng till en helt annan lagring i sidled 
än vi förut varit vana vid. 

Våra äldre lavettage äro ju nästan samtliga pivålavettage, 
där det av skottlossningen fram.kallade »stjälpni_ngsmomentel» 
upptages av två lager med relativt stort avstånd i höjdled och på 
det viset direkt upptages av den fartygsfasta delen, pivåkonen. 

Vid lv-pjäser för fartyg är det emellertid nödvändigt, alt 
tappaxeln skär igenom sidvridningsaxeln. Skall man då ha 
90° elevation l<an man inte längre ha en kon, som går upp från 
däcket. Man har därför på vissa pjäser försökt att vända konen 
nedåt i stället, under däck, men detta blir skrymmande. 
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I stället har man mer och mer gått över till att bära upp 
det rörliga lavettaget s. a. s. som en vändskiva med ett peri
feriskt kullager med stor diameter. :tvlen därigenom förlorar 
man också det automatiska upptagandet av stjälpmomentet. 
Man får lov att förse pjäsen med några fasthållningsanord
ningar, som hindra den från att kantra. För att bibehålla den 
stora lätlrörlighet, som är ett absolut krav vid lv-pjäser, måste 
denna fasthållningsanordning utformas som ett nedhållande 
kullager. För att få gynnsamma hävarmsförhållanden vilja 
konstruktörerna gärna lägga dessa båda lager över varandra i 
periferien. Men en sådan konstruktion torde i de flesta fall 
leda till, att kullagren icke kunna ses över utan att demontera 
hela lavettaget. Detta förhållande innehär enligt min åsikt en 
mycket bestämd nackdel, särskilt om det gäller lavettage för 
mindre fartyg, som ofta kunna utsättas för överspolande sjö. 
Ur översynssynpunkt är då ett annat utförande alt föredraga, 
låt vara alt det tekniskt ej är så fulländat och kanske kan ge 
upphov till något större vibrationer hos vapnet. Denna lösning 
innebär, alt man fortfarande har det bärande lagret i periferien, 
men »förankrar» pjäsen med ett fasthållande lager under en 
muller kring en centrumtapp. En dylik konstruktion kan 
ganska läU utformas så att kullagren och i varje fall de undre 
löpbanorna bliva lätt åtkomliga för översyn och inspektion. 
Nackdelen är naturligtvis, att hävarmsforhållandena bliva säm
re än i förra fallet, men enligt min uppfattning uppvägas de 
mer än väl av den förenklade materialskötseln. 

Under det gångna året har man gjort en del erfarenheter 
beträffande de moderna automatvapnen och deras effektivitet. 
.JO mm. au tomatkanonen av Boforstyp, stabiliserad för fartygs
bruk, har visat sig vara ett utomordentligt effektivt vapen för 
avstånd upp till eller något över 3,000 m. och har god effekt 
även på längre håll. Men för att man fullt skall kunna ut
nyttja vapnets skjutegenskaper fordras en tämligen fullständig, 
automatisk instrumentering. Skillnaden i effekt vid använ-
dandet av instrumentering och korrektör är så stor att den 



-6 

m otiverar instrumenteringarnas merpris, å tm instone i sådana 

fall där skyddsföremålet är av s lön·e värde och av ej allt för 

stora dimensioner (är skyddsföremålet mycl,;.et s tort kan del 

na turligtvis ur ren räckviddssynpunkt m. m . vara förmånligare 

alt hava flera, mindre Yäl u trus tade pj äser) . 

Korrektö,ren är som eldlcdningsinslrumenlering å sin sida 

väsentligt överlägsen det »rena spårlj usskyllel». Eldreglering 

med spårljus är oerhört svår på litcl större avstånd om man ej 

har till gång Lill s tereoskop iskt obserYalionsinslrument, sidaob

servatör eller dylikt. öppnar m an eld med hjälp av korrektör 

och därefter vill korrigera elden med stöd av spårljusen bör 

man se till, a ll man ej kommer in på »fanlasivärden» på kor

rcklören. Kommer man från de rimli ga kombinationerna ay 

farl o. s. v. h ar man snarl »korrigerat borl sig». 

E ldreglering med spårljus från två närslående pjäser med 

var sin eldledare mot samma mål är mycket svår. Det är lä tt 

gjort all förväxla egna och andra pjäsers spår ljus. 

Jämför man 110 och 25 mm. kalibrarna, är 40 nun. väsent

ligt överlägsen. Det är dock möjligt, att efter införandel av 

den förut omtalade nya ammuniti onen en dubbel 25 mm. kan. 

kan visa sig näslan lika bra som en enkel 40:a. Ytlerballistisk1 

blir skillnaden ej alllför stor - men man skall naturligtvi~ 

kunna »pressa» 40:an i molsvarande grad som 25:an, så at1 

deu Merfår silt na turli ga försprång i delta avseende -. Ur 

eldledningssynpunkt bör den un gefär 3 ggr så slora eldhastig

heten å 2G mm. pjäsen (360 skolljmin. mot 120 vid 40 mm. k. ) 

göra denna pjäs lättare a lt reglera in på målet med hjälp a' 

spårlj usen. Aterslår d[t 40 mm. aut. k:s Yäscnlligt s törre träff

verkan. Dock finnas skäl som tala för an tagande l att vid något 

så när »vel li gl » reglerad eld med ett automatvapen med s l01 

eldhas tighet »kommer en träff aldrig ensam». Kommer mar 

in på målet, får man i allmänhel åtminstone ett par träff i 

följd innan man »halkar av» igen. Det l.:mTske kan räcka som 

kompensa tion. Det är dock en fråga, som ej kan lösas med 

hypoteser ulan hlolt genom ett noggrant studium av erhållna 

' resultat En nackdel har 25:an dock alltid. Den mindre pro-
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jektilen ger mindre rum för lyssats, d. v. s. bränntiden bli r 

kor tare och räckvidden alltså mindre. 

Ett annat dylikt problem av rätt stort intresse är frågan 

om spårljusels lämpligas te brännlid. Har jag en lång lys lid, 

får jag i stället en mindre trotylladdning, d. v. s. mindre kre

vadverkan. 
Nu kan man ju säga alt m an icke har mycket glädj e av 

sp ~trlju se t över c:a 3,000 m., men problemet är mera invecklat 

än så. För att ej riskera skador genom nedfallande, skarpa 

spränggranater h ~tller man på kravet, att projektilen efter en 

vi ss flygtid skall spränga sig själv, s. k. autodes truktion. Detta 

är nu ordnat så, all projktilen spränges, sedan spårljuset är 

slutbrunnet Åtminstone ännu har man ej lyckats få in en 

tillfredss tällande fördröjningsanordning mellan spårljuset och 

sprängningsanordningen. F. n. är alltså frågan om spårljusets 

bränn lid direk t förhunden med frågan om det slörsta avstånd, 

på vilket projektilen överhuvud kan användas. Och för bruk 

moL exempelvis mtb lror jag ej att man är hågad att klippa av 

skottvidden vid ungefär 3,000 m. Elt annat alternativ, att ha 

olika slags ammunition fö·r olika ändamål, är också en rätt 

allyarlig komplika tion och sänker vapnets eldberedskap. 

Detta ä r också ell problem som endas t ett ingående s tu

dium av erfarenheter och resultat m. m. kan lösa. 

Ytterligare ell lv-problem är frågan om vid vilken kaliber 

det lönar sig att $kju la temperad ammunition mot ett bomb

plan och när man skall gå ÖYer att söka få fullträff. Vid skjut

ning med temperad ammuni tion gäller det att få skrotträff i 

motorer eller personal - skrotträff i planet i övrigt har ej stor 

verkan - . Får man däremot fullträff m ed en sgr med hksar 

kan man nog räkna stötTe delen av plane t som effektiv målyta, 

Mminstone med en 75 mm. sgr . I förra fallet kan man tillåta 

Ii l et större riktfel, m en mås le i stället ha en mycket noga in

ställd tempering : elt räll riktat, men fel temperat skott är verk

n ingslös t. (Om man ej erhåller fullträff i någon av dc tämligen 

begränsade vitala delarna). 



-8-

I eldledningshänseende är för flottans vidkommande främsl 
all notera den slutförda ombyggnaden av H. M. S. Gustaf V. 

Utom vissa ändringar i fartygets eldledningssyslem hör till 
denna ombyggnad ock, att dubbel-15 ersatts med 4 st. 40 mm. 
aut. k. i 2 dubbellavettage. 

Vidare har man diagonalt mot 75 :orna på lv-bryggan nu 
ställt upp 2 - dubbel-25 :or. 

Bestyckningen utgör alltså nu 
4 - 28 cm. k. M/12 
6 - 15 cm. k. M/12 
4 - 75 mm. lk. M/28 
4 - 40 mm. aut. k. Mj36 F (till åtskillnad från ar

mens och KA :s Mj36) 
6 - 25 mm. aut. k. M/32. 

Ä ven strålkastaranläggningen har moderniserats. 

Inom Kustartilleriet har man infört samma centralinstru
ment för Iv som inom armen, alltså av typ Gamma. 

Efter denna redogörelse över vad som under den sistför
flutna tiden artilleristiskt inträffat, kommer jag nu att uppe
hålla mig vid ett artilleristiskt önskemål, som visserligen ej är 
fullt nytt men som med varje år framträder med ökad skärpa. 

Det är önskvärdheten att hava ett organ, som kan studera 
- jag skulle vilja säga - de taktiskt-tekniska problemen. 

Inte minst i vår flotta karaktäriseras den praktiska tjänsten 
i dominerande grad av den ständiga nyutbildningen av vpl. 
och stammatroser, av ett ständigt »börja om från början» i 
fråga om stridsberedskap. I praktiken slitas ju fartygen kom
plett sönder två gånger om året och »skakas» allvarligt l a 2 
gånger till. Därav blir utvecklingen i hög grad lidande. Det 
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rena utbildningsarbetet av besättningarna tar oproportionerligt 
mycken kraft i anspråk, och de fingervisningar för materielens 
bättre utnyttjande och tekniska förbättring, som erhållas i form 
av erfarenheter från skjutningar m. m., beaktas ofta icke till 
sitt fulla värde. De så att säga drunkna i den ständiga krets
gången. 

Just i en flotta av denna lyp är det av vikt att man har 
något organ, någon organisation, som har till uppgift att be
arbeta gjorda erfarenheter och draga lärdom därur - och som 
har tillfälle att göra det utan att dränkas i mängden av »da
gens bestyr». Det kan gälla utbildningsföreskrifter, det kan 
gälla skjutregler, det kan gälla riktlinjer och önskemål för 
materielens tekniska utveckling. 

Vi ha tyvärr intet sådant organ. Inom den tekniska cen-· 
tralorganisationen, KMF, finnes naturligtvis en viss personli~ 
erfarenhet, samlad under sjökommenderingar och genom de 1 

allmänhet mycket goda personliga relationerna mellan de sjö
gående och de skrivbordsarbetande artilleristerna. Dessa er
farenheter utnyttjas naturligtvis vid nyanskaffningarna men 
måste alltid ha en viss subjektiv karaktär. Någon egentlig ge
nomarbetning av de från kustflottans övningar gjorda erfaren
heterna kan ej medhinnas här. De rent administrativa besty
ren upptaga fullt den generellt sett alldeles för fåtaliga perso
nalen. KMF är väl knappast heller rätt organ för en hel del 
av de åsyftade åtgärderna. 

Se vi sedan på Marinstaben, så är det väl närmast å denna, 
som det formella ansvaret för utfärdande av t. ex. skjutregler, 
utbildningsföreskrifter o. d. vilar, men organisatoriskt sett är 
den f. n. knappast lämpad för handläggande av åtskilliga av 
dessa frågor som ofta fordra ett ganska tekniskt betonat stu
dium av handlingarna i målet. 

Återstår då CKF. Här finnes ju primärmaterialet. Men 
här finnes också den stora uppsjön av utbildningsorganisato
riska frågor, av administrativa frågor, av operativa frågor, ja 
kort sagt av den dagliga löpande tjänsten, så att personalen 
ej räcker, och ej kan räcka för dessa mera vapenspecialiserade 
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problem. Vad h änder exempelvis f. n. med alla våra skjut

protokoll? Efler utbildningsperiodens slul göras de Lill föremål 

för en granskn ing, som dock i allmänhet mest omfat tar - och 

av åtskilli ga skäl måste inskränka sig där till - en l.;ritik av 

»huru olika fartyg sköl l sig» . Sedan arkiveras dc, och vila 

därefter i slor l se tt orörda. Någon analys av desamma på lång 

sikt, n ågon jämförelse mell an under olika förhållanden upp ·

nådda resultat, m. a. o. n ågot mera ingående utny ttj ande av 

dem förekommer ej . 
Och följden blir att vi fortfarande inte kunna säga huru 

den eller den eldledningsinstrumenteringen verkligen arbetar. 

Vi kanske kunna säga, a lt den där är bra och den här mindre 

bra, men inte om den de talj en i den ena är bättre utformad, 

innebär en bä llrc lösning av problenwt än molsvarande detalj i 

den andra, exempelvis bes lämning av målkurscn. Och däri

genom sakna vi också i stor utsträckning riktlinjerna för ut 

vecklingen. Den går i mycket på känn och på instinkt (och 

har gått ganska bra på de l viset) . Men den, som a rbetar med 

Yapentekniska problem, kippar i bland efter andan när han 

tänker på i huru stor ulslräckning viktiga beslut byggas på tro 

hopp och .. . sunt förstånd. De borde kunnat byggas på v,eiand.e. 

Det torde bara finnas elt sätt att komma tillrä tta med dessa 

prohlem, och del är genom inrä ttandet av någon sor ls ar tilleri 

s tab. Om delta skall ske genom n ågon ny detalj i marinför

valtningen , genom någon ny avdelning i marinstaben eller ge

nom att bvcrcra ul CKF:s stab med en s. a. s. teknisk sida, vill 
._ nb 

jag lå ta vara osagt. 
E tt förslag, som framkommil från de senaste årens chef för 

skolavdeln ingen är alt göra denna befallning permanent. Inne

havaren h ärav skulle då under skolperioden vara embarkerad 

såsom chef för Skolavdclningen ocl{ under övriga delen av år et 

med sin adjutant ägna sig å t gi·anslming av utbildningsresultat 

och ulbildningsföreskrifter, studera skjulresultat och även i öv

rigt ägna sig åt de problem, som här avse tts. M. a. o. vara 

artiller i in s pektör eller bilda en artilleristab i smått - vilket 
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man vill kalla h onom. Organisatoriskt kanske han lämpligen 

bör inrangeras i Marinstaben. 
Ett annal sådant där önskemål, är frågan on1. officersut

bildningen. \lied jämna mellanrum framkommer önskemål att 

minska på den artill eris lisl.;a utbildning, som ingår i den all

männa officersulbildningen, b åde vad gäller sjökrigsskolan och 

sjökrigshögskolans allmänna kurs. Della är ägnat all ingiva 

allvarliga farhågor. 
En utveckling i den riktn ingen skulle otvivelaktigt medföra 

krav på tidigare och grundl igare arti lleris lisk specialutbildning 

för de officera re, som avses för artilleritj änst, alltså en än läng

re dr i ven specialisering. 
Del är ock a ll märka, a ll genom alt man av andra orsaker 

önskar placera de nyutnämnda officerarna på pansarskepp, 

komma dessa unga fänrik ar att i vissa fall få bestrida befatt

ningar, redan nu åtskilligt över deras artillerisliska utbildnings

nivå, t. ex. såsom DiE svårt artilleri, eldledare vid lv och EO i 

[y- central (hela den direk ta skötseln av den teoretiskt och lek

nis].;t ganska högt utvecklade lv-anläggningen ligger alltså i 

händerna på nyutnämnda fänrikar). Detta fö·rhållande skulle 

närmast tala för ökad arti llerislisk utbildning, innan vederbö

rande kommenderas ombord. Minskar man i stället utbild

ningen under den arliller isliskt erforderli ga, blir den logiska 

följden, all man icke kan använda de nyutnämnda fänrikarn a 

i de artillerislis].;a befattningar, man nu a nförtror dem, d. v. s. 

man kan icl< c i nuvarande omfattning kommendera ombord 

dem på pansarskepp eller också mås te dc kommenderas som 
surnun1erära. 

Men beh över man då fordra den mera teoretiska delen a '.' 

vapenläran? Ja. Man Htr n ämligen ej glömma att den möj

lighet man äger. att i samhand med nybyggnader och moderni

seringar successivt h ålla materielen på loppen av utvecklingen, 

också m edfört den nackdelen, all vår m ateriel är y tterligt inho

mogen. V[tra 4 stora fartyg hava t. ex. 3 olika typer av lv

instr umenteringar. Della försvårar iniärandet av den ound

gängli gen nödvändiga m a lerielkänncdom, som en vid ar tilleriet 
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tjänstgörande officer måste besitta. Dess ofrånkomligare är det 

därför, att dessa officerare behärska de gemensamma grund

valarna, alltså det teoretiska underlag, för vilket instrumenten 

äro mekaniska uttryck. 
- Denna brist på mekanisk enhetlighet står nog också i 

ett visst samband med den tidigare påtalade bristen i artilleri
stab-. 

Hur utbildningsfrågan i detalj skall lösas vill jag ej uttala 

mig om. Men den måste lösas. Och lösningen ligger i varje 

fall icke i minskande av den artillerisliska utbildningen. 

J ag vill ock i denna [u·sberältelse ägna några ord å t en 

annan artillerislisk fråga av största betydelse, som under den 

senaste tiden varit i förgrunden. Det är frågan om kalibervalet 

för ett nytt svenskt artillerifartyg. Redan från bö·rjan vill jag 

dock säga, att min redog6relse för synpunkter i denna fråga 

med nödYändighet blir subjektiv. Det finnes väl knappast nå

gon inilierad artillerist, som ej redan tagit ställning till frågan, 

och under sådana förhållanden är det naturligtvis mycket svårt 

alt vara objektiv. 
28 cm. kalibern härslammar hos oss från omkring 1909 och 

antogs genom det senare upprivna F-båtsbeslutet 1911. 

Vid denna tid var 28 cm. kalibern icke ovanlig, 30,5 cm. de 

förhärskande och 34,3 cm. en undantagsvis projekterad kaliber 

för slagskeppen, och dessa voro byggda för strid med fartyg 

med molsYarande bestyckning. Man kunde då räkna på att en 

modern 28 cm. k. kunde användas i strid med slagfartyg och 

alharligt skada dessa. Men vad har sedan hänt? 
Först världskriget: Från detta utgingo de tyska 28 cm. k. 

med det ryktet om sig att hava väl fyllt sin plats och vara 

ägnade att bibehållas även i framtiden. (Men detta var så 

länge Tyskland ej hade fria händer vare sig i fråga om tonnage 

eller kalibenral, och uttrycket förefaller att åtminstone en liten 

smula vara aU göra en dygd av nödvändigheten). Men har 

verkligen 28 cm. kalibern inregistrerat så stora framgångar? I 

Jutlandsslaget sänktes 3 engelska slagkryssare. Av dessa sänk-
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tes säkert en av fartyg med 30,13 cm. k. (Invincible), en under 

eld från fartyg med 30,5 och 28 (Queen Mary) och endast en 

kan med säkerhel tillskrivas 28 cm. k. Och dessutom kan väl 

ifrågasättas, om icke sänkningen av de engelska slagkryssarna 

var i högre grad fartygens fel än l.::anonernas förtjänst. Man 

kan tämligen säkert räkna på att ej i fortsältningen möta mot

ståndare av slagfartygsklass med de svagheter, som behäftade 

de engelska slagkryssarna. 
Ser man på 28 cm. k. verkan under striden mellan slag

skeppen, blir man ej si imponerad av dess egenskaper. Se t. ex. 

på Warspite, som enligt Narralive of the Battle of Julland er

höll 13 svåra träff varav en genom primärt pansar (och detta 

vid träff i hörnet av pl:Hen). Fartygel Yar dock ej särskilt 

hårt skadat. 
Inle heller på övriga engelska slagskepp kan man tala om 

allvarliga skottskador - och knappast heller på övriga slag

kryssare med undantag av Lion, som fick ett torntak genom

slaget med ty åtföljande krutbrand. 
Så byggdes då de tyska Deutschland-skeppen med begrän

sat tonnage och begränsad kaliber. 
Nästa led represenleras av Scharnhorst-Gneisenau- typen. 

Dessa fartyg skulle onekligen kunna anföras som belägg för 

28 cm. kaliberns modernitet. :Men då är att märka, att dessa 

fartyg byggdes under ett yllerst forcerat uppruslningsprogram. 

Det har gjorts gällande - och som det förefaller med ganska 

stor sannolikhet - alt kalibervalet här till stor del berodde på 

att man hade en tekniskt vällyckad konstruktion i 28 cm. tornen 

och man ansåg sig icke hava tid att offra de 4-5 år det skulle 

tagit all få fram en färdig konstruktion med grövre kaliber. 

Man har ej heller fortsatt på den inslagna linjen vid fortsatta 
byggen. 

Får man dessutom tro de uppgifter, som framkommil om 

Scharnhorst-klassens bepansring, förefaller del, som om denna 

inriktats på strid med fartyg, bestyckade med grövre artilleri 
än 2() cm. k. 

Jämför man vikterna för projektiler av de olika kalibrarna 

finner man, att det förhållande, som råder mellan vikterna hos 
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28 cm. k. och 30,5 cm. å terfinnes mellan 33 cm. och 35,G cm. 

och förhållandel 28j:34,3 g[u· igen i 33f40,G. Vill man ha pari

Leten 30,5/28 även om deL större talet är :J8,2 får man gå upp 

till 35 för deL undre värdet - allt med en viss approximation. 

Vill jag alltså nu ha samma förhållande mellan anslags

effekten vid strid mol slagfar tyg, som jag hade när 28 cm. 

kalibern infördes, så m[tsle jag nu tillgripa en kaliher av 33-

35 cm. Först när jag kommer upp dit kan jag räkna med 

allvarlig artillerislisk verkan mot moderna slagfartyg. Men dit 

kommer man givetvis inte om man kringgärdas av konstlade, 

strategiskt ovidkommande föruthestämda ramar i form av 28 

milj. eller 35 miljoner eller 8,000 ton eller något dylikt. 

Del är alllså tydligt, aLL våra blivande arlillerifartyg, så

dana dc av inril,cshänsyn f. n. lmnna planeras, icke kunna 

konstrueras för alt upplaga strid mot moderna slagfartyg. De 

måste alltså inriktas på a LL söka mål bland fiendens andra

rangs fartyg. ELL dylikt lättskyddat fartyg skadar man hårdare 

genom flera träffar med en låt vara mindre kaliber än med elt 

färre av en n ågot större. Mot det skydd, elylika fartyg kunna 

prestera, tör 25 cm. projektilen vara fullt tillräcklig. Det är cl ~t 

förmånligare all hava 6 - 25 cm. k. än 4 ·- 28 cm. k. för alt 

kunna utnyttja elen tätare salvföljd, det större antalet medger. 

Mot ett snabbgående mål med ett taktiskt rörligt uppträ

dande, sådant som man nu har att vänta, torde man med de 

2 X 3 - 25 cm. kanonerna snarare kunna påräkna dubbla an

talet träff mol vid de 4 -· 28 än det »matematiska» 1,5 gånger. 

Däremot är nedgången i pjäsantal från 6 till 4 en styrke

förlust av betydligt allvarligare slag - a lt vid lika pjäsantal 

28:an är bättre än 25:an :Oehöver väl knappast sägas - men 

detta steg har varit nödvändigt när huvudvikten vid fartygs 

planerande icke lägges på ändamålsenlighet utan på en eller 

annan sorls »ram». (ALt på det nuvarande förslaget, inom nu

varande kostnads- och tonnageram, försöka placera in 4 - 28 

cm. kanoner hade l:llott gjort 'typen mera inhomogen i faktorer

na fart, skydd, bestyckning). 
Naturligtvis är det en utopi att ens drömma om grövre 

bestyckning på våra artillerifartyg, men varför är det så? Inom 
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armen har beväpningens vikt kraftigt ökats - granatkastare, 

infanterikanoner, 10,5 cm. kanoner etc. - flygets utveckling har 

ju i rasande takt gå tt mol allt större fpl-lypcr. Varför skall 

då flottan vara liänvisacl till 1909 års storlekar och kalibrar? 

Jag är fullt medvelen om aLL del nu sagda måhända 

spränger den neutrala ram, inom vilken en årsberät telse bör 

hållas, rncn jag har dock velat taga med det såsom ctl bidrag 

till diskussionen i en för den artillerisliska utvecklingen inom 

vapnet lissviktig fråga. 

Nästa år är så Lilh·ida eL L märkesår i det svenska örlogs. 

artilleriels historia som deL då förflutit 50 år seelan vår första 

moderna med rekylmantel försedda kanon gjorde sin entre hos 

oss. Del var samtidigt vår första halvautomatiska lzanon, 57 

mm. k. Mf89, som med cLL par ganska små ändringar övergick 

till 57 mm. k M/89 B, i vilken form den är välkänd för all 

flottans nuvarande artilleripersonaL Som bekant är elen forl

farande i full tjänst och delta med den äran. 

Denna ungdomliga [ddring må vara förtjänt av några sär

skilda rader: 
De första pj äserna - jag tror del var 9 stycken - kon

trakterades år 1889 hos Maxim-Nordenfelts vapenfabriker i 

England och levererades år 1890. Vem som har elen egentliga 

äran av konstruktionen är ej bekant: chefskonstruktör i firman 

var då ingenjör Per Nordenfelt. 
Pjäse11 kan ulan tvekan betecknas som genialisk: Enkel i 

konstruktionen och säker i funktionen. Det lmn framhållas, att 

pjäsen i en av de tidigaste skriftväxlingarna rörande densamma 

betecknas som »tillverkad efter toleranser», alltså sannolikt nå

gon slags serietillverkning och i varje fall med full utbytbarhet 

mellan delarna. - Ett bevis för konstruktionens tekniska enkel

hel och för tillverkarens kapacitet är att man vid ett tillfälle 

offererar 6 pjäser på 3 m ånader och 100 pjäser på 6 månader. 

Efter de första pjäserna från England togs tillverkningen 

upp vid Stockholms Vapenfabriker. Totalt tillverkades av den-
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na första typ sammanlagt 17 p j ä ser. Därefter gick man 6ver 
Lill M/89 B, vilken tillverkades dels vid Stockholms Vapenfabrik, 
dels ~ck i Finspong. A v denna typ hava vi under årens lopp 
anskaffat något över 230 pjäser, som så gott som alltid fungerat 
väl och fortfarande väl hävda sin plats. 

Det var en tid ett stycke inpå 1900-talet, då pjäsen var på 
väg att försvinna. När fartygen, särskilt torpedfartygen växte, 
var dess kaliber alltför ringa för erforderlig projektilverkan. 
Men så kom den nya tiden med mtb och flygplan och därmed 
fingo de gamla pjäserna nya verksamhetsfält. I de yttersta av 
dessa dagar läggas de in i lv-lavettage, föres med lv-sikten med 
korrektör samt utrustas med moderna spårljusspränggranater 
med högkänsliga rör och utgöm därefter ett ingalunda fö·rakt
ligt vapen för avvärjande av flyganfall. 

Det är ingen dalig prestation av en 50-åring i dessa dagar, 
då tekniken går framåt med stormsteg. Det vittnar mycket gott 
både om skickligheten hos de konstruktörer, som arbetade ut 
den och om framsyntheten hos dem, som då i ledande ställning 
i flottan antogo den. 

Skola månne våra nutida pjäser visa en lika förvånansvärd 
livslängd? 
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En läsvärd bok om sjökrigskonst m. m. 
Av k onunendör Aug. Giron. 

»L'arle clella g11erra in mare» eller på svenska »Sjökrigets 
konst» heter en av italienske divisionsamiralen Oscar di Giam
berardino genom marinministeriet i Rom 1937 utgiven bok. 
Amiral G. har under de senaste åren blivit mycket uppmärk
sammad även utanför sitt eget land såsom en framslående sj6-
militär författare. Särskilt den här ifrågavarande boken har i 
sjömilitära kretsar tillvunnit sig stort intresse, varom dess över
sältande till 5 olika språk: engelska, franska, tyska, spanska och 
portugisiska, utgör ett vällaligt vittnesbörd. Enär ekonomiska 
svårigheter synas lägga hinder i vägen för bokens översättande 
till vårt sprf1k, har det synts författaren av dessa rader önskvärt 
att genom en del utdrag ur bokens för oss mest intressanta 
delar bibringa jämväl de svenska sjöofficerarna m. fl. känne
dom om densamma. 

Ur innehållsförteckningen må då till en början återgivas 
följande rubriker på olika kapitel: T eori och praktik (20 sid.) , 
Politik och luigskonst (45 sid.), Strategi (174 sid.), Taktik (47 
sid.), Materiel och personal (100 sid.) samt Konsten att föra 
befäl (53 sid.). 

I nedanslående artikel å tergivas förutom författarens för
ord, i vilket han angivit sin avsikt med boken, utdrag ur Teori 
och prnklik samt Polilik och krigskonst. I senare häften hop
pas jag kunna återgiva delar av övriga kapitel. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 2 
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Förord. 

Knappast hade världskriget gått Li ll ända, förrän man över
allt började skriva böcker och avhandlingar om de långa krigs
{u·ens sjökrigsoperalioner, vilka skärskådades ur såväl teknisl<a 
som politiska synpunkler samt även behandlades i litlerärt eller 
polemiskt syfte. Många av dessa skrifter voro enbart historiska 
redogörelser, icke alltid frigjorda från de lidelser, som ännn 
upprörde deras förbllarc. Andra skribenler åter ägnade sig ål 
en mer eller mindre djupsinnig och övertygande doktrinär kr i
tik av krigshändelserna till sjöss och de principer, som tilläm
pats vid sjökrigsmedlens användande. Men hos näslan alla 
dessa författare, även de mest försynta, märkte man en viss 
förundran och missräkning i fråga om de till synes blygsamma 
resultat, som uppnålls med sjökrigels medel. Man menade, alt 
örlogsflollorna, som ändå hade kostal oerhörda summor i an
skaffning och vilkas inövande till stridsdugligt skick koslat så 
mycket strängt och uppoffrande arbete från personalens sida, 
icke hade bestått del stora provet på etl för krigels utgång så 
direkt och snabbt avgörande sätt, som man allmänt hade 
hop pals. 

Då man ivrigt började söka eflcr orsakerna Lill de blyg
samma resultaten, föreföll det, som om erfarenhelerna från sjö
kriget icke blott underkände dittills gängse lärosalser be träf
fande sjökrigföringen och metoderna för dessa lärosatsers prak -. 
tiska tillämpning, ulan också uLdön1.de sjökrigels förnämsta 
medel, slagskeppen. Dessa h otades ju av lurande undervat
tensbåtar och bombfällning från luften samt kunde dessutom 
dömas till overksamhet av opinionen i bestämmande politiska 
kretsar, vilka motsatte sig även logiskt tvingande dådkraftigt 
insättande av slagskeppen. A andra sidan synles det efter en 
lika summarisk, undersökning påtagligt, att de nyare sjökrigs
medlen, undervattensbåtar och flyg, höj da till skyarna av sina 
beundrare och underkända av tvivlande kritiker, icke kunde 
vara i stånd att ensamma hålla sjöki·iget vid makt. 

Denna förvirring, efter erfarenheterna från nära fem års 
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krig, an tog en trag isk karaklär i sådana länder, som hade sär
skilt s tora sjöin tressen . Under det att övervikt till sjöss fort 
satte a lt utgöra en oundgänglig fö rutsä ttning för dessa länders 
tillvaro, ansalles dc av tvivel, huruvida de längre ägde erfor
derliga medel för alt garan tera denna övervikt, och måste er
känna, att dc icke ännu hade kunnat skaffa sig en klar upp
fattning om hum de skulle d tda bot härför. 

Icke förrän under de senaste åren, med ett strängare värde
sällande ay orsak och verkan, har man uppnåll en viss stabili
sering av begreppen. Mycken entusiasm har dämpats, många 
omdömen hava mildrats. Det har blivit möjligt alt fdmskilja 
den del av del förgångna, som är död, från den andra delen, 
som kan ombildas för framLida användning. Man har måst 
vidgå många missförstånd vid bedömandel av händelserna och 
även mCmga felal.:: Liga utgångspunkler vid problemens lösande. 

Numera har det blivit möjligt, med hjälp av den stadgade 
och preciserade opinionen hos de verkligt sakkunniga, alt skri
va en bok, som definierar dc godtagbara principerna för sjö
krigets konst. Jag går till detta icke lätla arbete med avsikten 
a ll sammanskri"m en avhandling om sjökrigskonstens lärosat
ser, men ulan del sedvanliga åberopandet av en mängd hislo
riska händelser, vilka genom sitt vidlyftiga exemplifierande 
förkväva dc praktiska ideerna. - - - - - - - -

Ulan LYivel äro historiska studier oundgängliga för all ori
en tering i sjökrigskonstcn. :Men man kanuner icke långt i för 
ståelsen av dessa mera invecklade företeelser, om man alllför 
mycket fördjupar sig i elylika studier. - - Min framställning 
bygger, förutom ptt personlig erfarenhet, ulan tvivel på histo
ri ens lärdomar, men detta härledningsförfarande är icke åter
givet i boken, då jag anser det lämpligare a lt frams tälla mina 
sl u lsa Lser för läsaren i elen form, som är mest ägnad alt in
spirera till handling än aU bes tyrka den genom vidlyftiga un
dersökningar aY det förflu tnas händelser. 

Icl.::e blott krigskonstens teoretiker utan också de mest geniala 
bcfålhavarn::t h[I.Wt alltid s[tsom grundval för si tt praktiska 
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handlingssäll haft sin egen petsonliga uppfallning, även om 
kanske icke alla hava avslöjat denna sin fruktbara hemlighet. 
Den stora massan har alllid trott, a lt varje stor anförare haft 
en underbar intuition och gudomlig ingivelse snarare än derr 
mänskliga förmågan alt tänka logiskt och aU snabbt konuna 
till riktiga slulledningar. I beundran inför en fantastisk och 
övernaturlig men obefintlig egenskap har massan av var och 
en av dessa ledare skapat åt sig en idol. 

Var och en, som kan bliva kallad till höga ledare- och be
fälsposler, bör själv kunna genon1 erfarenhet och studier här
leda de förnämsta rikllinjerna för sitt h andlingssätt, eller ockslt 
m ås le han acceptera dc riktlinjer, som andra haYa funnit ut. 
I annat fall kommer han alt famla i mörkret och föra sill verk 
framål utan följdrikligt sammanhang, med små successiva be
slut, haserade på s. k. sunt förnuft, som ofla icke är n~t gonting 
annat än trångsynthet, ulan ljuset från en bärande ide, som 
upplyser och bringar del hela i samklang. 

Den uppfattning, som jag ämnar framlägga, kommer all 
vara direkt tillämplig på sådana problem, som m~tste lösas i 
praktiken, och ur dessa kan den, som besitter erforderligt tek
niskt och operativt k unnande, alltid härleda, hum han i olika 
fall bör handla. 

F ör vem är denna bok aysedd? NalurliglYis och framför 
allt för sjöofficerarna, Yilka, såsom jag hoppas, i det följande 
skola kunna finna några ingivelser, som följdrikligt kunna väg
leda dem i deras arbete. Vidare för officerare tillhörande krigs
maklens övriga huvudyapen. Emedan ett krig utkämpas i sam
verkan mellan de tre huvudvapnen marinen, armen och flyg
vapne t, är del nödvändigt att officerarna så grundligt som mö j
ligl lära känna samtliga tre lmvudvapens krigskonst. 

.Jag smickrar mig med alt hoppas, att till bokens läsare 
ocks{t kommer alt rälmas en eller annan politiker, som är in
tresserad av a ll lära känna de faktorer, vilka stärka eller för
svaga örlogsfiollans effektivitet. Politik och strategi höra in
timt tillsammans i s{tYäl fred som kri g, och del är icke möjligt 
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all leda den ena av dem ulan att h ava en tillräckligt klar upp
fa llning också om den andra. 

I. Teori och praktik. 

Icke endast i ciYila kretsar utan också bland militärer åter
finner man ännu personer, Yilka anse utövandet av krigföring
ens konst såsom en verksamhet, grundad uleslutanclc på den 
erfarenhel man kunnat skaffa sig från egen praktik. Dessa 
»praktikan ter» fr~mkänna krigföringen allt idealistiskt innehåll 
och degradera elensamma till samma niv~t som hantverk, där 
man kan bliva expert enharl genom praktik och förskaffa s ig 
särskild skicklighel genom lång ÖYning och en smula sunt för -
nuft. I nu nämnda kretsar ä r man övertygad om, a ll man ge
nom övning och :'Her övning under åratal med sjökrigels medel 
kan förvärva icke endast en fullsländig kännedom om den 
militära organismen ulan också den »säkra blick» och »osvik
liga intuition», som äro nödvändiga för utövandet av krigs
konsten. Dc Lro också a ll man genom dagliga övningar och 
en smula naturlig skarpsynthet kan avhjälpa ofullständigheter 
och fel i organismen och följaktligen i m öjligaste mån för
bättra och fullända densamma. 

Den, som alllför mycket säller sin lit Lill fredsövningar och 
deras lärdomar, förlorar ur sikte del verkliga målet för den 
militära organismen, nämligen att föra krig. Organisatoriska 
åtgärder och övningar äro ändamålsenliga eller oförnuftiga 
alltefter som de molsYara krigets luav eller icke. Detta m ål 
för fredsarbetet är icke synbart och klart identifierbart i hela 
sin komplicerade beskaffenhet, det är icke påtagligt i den dag
liga verksamheten, utan beslår av en följd av sammanträffande 
omständigheter och fram lida åtgärder, av Yilka enelast föga 
kan vara omedelbart känt, men Yarav en viss del kan utforskas. 

L~ttom oss bedriva övningarna så, att de så nära som möj
li g t molsvara del krigsmässiga, men vi få icke glömma, alt 
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Yarjc åtgärd, som förefaller klok och framgångsrik under en
sidigheten i noggrant förberedda fredsövningar, under krig 
kommer a tt mötas av en fienllig motåtgärd, vars konsekvenser 
man icke i förväg kan bedöma. 

De s. k. praktikanterna fästa också stor vikt vid sin sär
skilda erfareni-let från det sista kriget, under vilket de tjänst
gjor t inom ett begränsat verksamh etsområde och under för
hållanden, som icke med säkerhe t låta sig reproduceras, och de 
förlöjliga varje försök atl se förhållandena ur en vidare syn
vinkel. Om dessa »praktikanter» tack vare tjänsteställning och 
dem anförtrodda . befälsposter få tillfälle att utöva inflytande, 
komma dc att stoppa utyecklingen vid redan passerade stånd
punkter och förhindra alla impulser till framsteg, därmed för
slösande nationens resurser och mångfaldigande de onödiga 
offren. I motsats härtill måste ledandet av krigsoperationer 
grunda sig på vidsträcktare begrepp, på följdriktigt, omsorgs
fullt och skarpsinnigt arbete, varvid den storartade mänskliga 
gåvan all kunna tänka bör komma till högsta möjliga använd
ning. Fredrik II har i detta sa~manhang fällt följande ut
tryck: »Tänkandet, d. v. s. förmågan all kombinera och jämföra 
begreppen, är vad som skiljer människan från lastdjuren. En 
åsna, som burit sin klöysadel i tio fältlåg under Prins Eugen, 
skulle icke bli bättre strateg för det ». 

I fr åga om. materielen m åste man hålla jämna s teg med 
telmikens och vetenskapens framsteg samt fö,rsöka att i god 
tid bli varse nya möjligheter. Konservatism i detta avseende 
~tr verkligt skadlig; när ett nytt vapen framkommer, är det 
ahsurt att vilja ignorera det och försvåra dess accepterande. 
Tvärlom måste man försöka sälla sig in i alla dess möjlig
heter för a lt dt;aga den fulla nyttan av desamma. Och detta 
också om det skulle vara till priset av ai.t helt och h ållet om
ändra den organisation, som man med så stark förtröstan byggt 
upp. Det är bra att komma ihåg följande Napoleons yttrande: 
»Det är en grundsats i krig, alt kanonen har en avgörande be-
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tydelse; men om man skulle kunna betjäna sig av blixten, bör 
man föredraga den framför kanonen». 

Många tekniker anse, att i krig allting uteslutande beror 
på materielens goda funktionerande och särskilt den materiel, 
som de själva specialiserat sig på och bäst känna till. Artille
riofficeren säger, att bara artilleriskjutningen går perfekt, så är 
fartyget klart för varje strid och någonting annat behöver man 
icke bekymra sig för. Och torpedspecialisten vidhåller, att han 
med sina torpeder, vilka fungerat storartat under alla freds
övningarna, kommer att säga sista ordet i ett kommande sjö
slag. Förbindelseofficeren är över tygad om, att man genom 
att upprällhålla goda signalförbindelser med alla fartyg och 
förband och till dem överbringa flottchefens order, kan åstad
komm a den kraftkoncentration, som skänker segern; men han 
tänker icke på; att hans fulländade förbindelsetjänst också kan 
användas för alt manövrera en flotta enligt grundfalska meto
der. P[t likartat säll uttala sig många andra specialister. Den 
extrema konsekvensen av att leda en sjöstyrka på gnmdval av 
det tekniska värde, som man Lillmäter de olika medlen, skulle 
vara, alt den mest fulländade teknikern också till sjöss borde 
vara den mest framstående befälhavaren. En dylik uppfatt
ning är utan tvivel ensidig och oriktig. Materielens fulländade 
effektivilet är ett nödvändigt, ja oundgängligt villkor, men icke 
tillräckl igt: det är ett av elementen i handlingen, men icke det 
enda. - -·- - - - - - - - - - - - - - -
Overvärdering av materielen härleder sig från det vanliga felet, 
att man fäsler sig enbart vid fredsövningarna och icke till
mäter de mycket avvikande förhållandena i krig tillräcklig be
tydelse. Då kan nämligen också fienden ha fulländat artilleri, 
effektiva torpeder, ulmärkt förbindelsesystem samt möta våra 
operationer med sina egna. Och i krig gäller det icke enbart 
en sammanstötning mellan styrkor, där den segrar, som kan 
avge den kraftigaste artillerielden samt har de bästa torpederna 
och de säkrasle förbindelserna. Många andra faktorer komma 
med i spelet, och det gäller att icke fö1:bise dessa. 
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Vi försöka att ordna fredsövningarna så, au dc i högre och 
högre grad komma att likna förhållandena under krig, vi kon
centrera elden från allt flera fartyg mot radiostyrda mål, vi 
kasta fram di vi si on er och flottilj er till torpedanfall, vi försöka 
au samordna de snabba fartygens operationer med de mera 
lilngsamgåendes, med undervattensbåtar och flygplan, men det 
är i alla fall icke möjligt att i övningarna införa hela det mo
ment av oförutsedda och oförutsebara omständigheter, som 
fienden för med sig. Under övningar med två mot varandra 
opererande styrkor kan man visserligen få molmanövrer, men 
icke med säkerhet moloffensivens verkningar, emedan det stän
digt i ekvationen kommer aU salmas viktiga ol,ända faktorer. 

Det är ulan tvivel läLtare att förslå verkningssäLLet hos en 
maskin än alt skaffa sig en klar uppfattning om strategi och 
taktik, ty dessa senare stöda sig icke på bestämda velenskap
liga rön ulan på den spekulativa och intuitiva förmågan. 

Jag skulle icke kunna avsluta· denna utläggning bättre än 
med Napoleons ord: »l krig uppnår man ingenting annat än 
genom planläggning; allt sådant, som icke är noga beräknat 
och planlagt, ger icke något som helst resultat». 

Historien lär kanske snarare vad man bör undvika än vad 
man bör göra. Den är full av försuttna tillfällen, av männi
skor, som handlat ulan förstånd eller som kastat sig in i de 
mest tragiska äventyrligheter utan alt ha vidtagit erforderliga 
förberedelser. 

Den s. k. historiska metoden grundar sig p~t erfarenheterna 
från det senaste kriget för att bestämma medlen för det kom
mande, vilka således bliva lämpade icke efter behovet i den 
närmaste framtidens konflikter, ulan i stället efter det för
gå ngna, som aldrig mera kommer att upprepas. 

Detta misst~g återkommer med en otrolig beständighet. 
Sålunda förde exempelvis erfarenheterna från det rysk

japanska kriget till skapandet av Dreadnought-typen utan att 
man sedan fäste tillräckligt avseende vid teknikens framsteg 
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just på det sjömilitära området. De stora slagskeppen fortsalle 
sfl lnnda all byggas utan tillräckligt skydd mot undervaltens
angrepp, vilka under nämnda krig tillmälles en sekundär be
tydelse, som man kunde åsidosätta. Och så kom det sig, att 
den farlygstyp , som uträttat underverk vid Tsuschima, under 
världskriget mås te röra sig försiktigt och under eskort, när den 
icke blev nödsakad att med ännu större försiktighel stanna kvar 
i hamn. Undervattensbålen befann sig i sin barndom, då ami
ral Togo skördade sina lagrar i Fjärran österns hav, och därför 
kunde den historiskt jämförande metoden icke tillmäla denna 
fartygstyp den betydelse, som den i verkligheten ägde. 

A v alldeles särskilda skäl tog under världskriget på vissa 
håll användningen av läLLa fartygstyper en oförutsedd utveck
ling. ~åväl, i enlighet med den uppfattningen, att man skall 
härleda det kommande direkt från erfarenhelerna från det för
flutna och utan en strängt kontrollerande saklig kritik av de 
nuvarande förhållandena, ha vissa stater funnit lämpligt att 
förbereda sig för ett kommande krig helt enkelt genom att 
sammansätta sin flotta uteslutande av läLLa fartyg! 

Den ide, som under århundraden medfört framgång varje 
gång den tillämpats, är tvivelsutan en realitet av mycl<et större 
betydelse än vissa tillfälliga fakta. Den är fastmera en 
permanent norm, alltid ungdomlig och fruktbärande, full av 
segerrik energi. - - - Del är viktigt alt komma till en nog
grann kännedom om de ideer, som mera än andra hava fört 
till seger. - - - »Den, som opererar ulan principer, har icke 
tänkt över vad han vill, tvekar, går medelvägar och förlorar 
allt i kriget» (Napoleon). 

Krigföringens principer äro orubbliga, men varje nytt tek
nisld medel Lyckes vid första intrycket göra dem onyttiga eller 
föråldrade. Det nya vapnet eller medlet alstrar genast en av 
överraskningsmomentet skapad förvirring, som varar längre 
eller kortare tid. Så småningom kommer också det nya medlet 
in i ramen, icke såsom en molsats utan såsom ett nytt sätt att 
tillämpa de eviga principerna, vilkas orubblighet icke är grun-
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Jad på den skiftande materielen, utan på människorna, som 
:1lltid äro desamma, och på livets bes tändiga lagar. 

I I. Politiken och krigskons ten. 
Polilil-.: .er och krigare. 

Politik, krigsförberedelse och krigföring sköttes enhetligt på 
den tiden , då statens överhuvud innehade envåldsmakten, även 
ifall han till ministrarna delegerade en del av sin makt. 

Med tillkomslen av de stora liberala och demokratiska sta
terna har den politiska makten blivit skild från den militära 
och har i allmänhel fått en tendens till reaktion mot den kri
giska mentaliteten, vilken man ansett vara elt beklagligt arv 
från det förgångna. Den politiska maklen har orienterat sig 
mol fredens ideal, i skuggan av vilket den har velat ensam lösa 
alla nationella problem. 

Ju mera en regering är vänsterbetonad, med starkt stöd hos 
ytterlighetspartierna, desto mindre förtroende hyser den för 
militärerna, vilka anses av naturlig böjelse önska krig, på grund 
av den i militära kretsar rådande mentaliteten och på grund 
av sin yrkesmässiga uppfos tran. De politiska ledarna våga icke 
avskaffa den väpnade makten, ty, ehuru de offra många natio
nella intressen för olika internationella sådana, kunna de icke 
undgå all inse, att det finns alltför m ånga olösta tvistefrågor 
mellan världens olika nationer, innan man på allvar kan hop
pas på fredslankens förverkligande. Dessa ledare förstå därför 
ännu, alt vapnen äro oumbärliga, men förakta dem i sitt hjärta 
och misstro i hög grad deras bärare, allt av fruktan för, att de 
krafter, som organiserats för landets försvar och de nationella 
intressenas sky~dande, skulle kunna vändas mot dem själva. 

l\'är en dylik absurd situation föreligger, blir krigsmakten 
berövad varje möjlighet att förbereda sig för sin uppgift, vare 
sig på det materiella, det intellektuella eller det moraliska om
rådet. Om nationen icke helt och fullt känner krigsmakten 
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såsom en levande och pulserande del av sig själY, skall den 
icke göra sig några illusioner i fråga om densammas effektivi
tet. Antingen är krigsmaklen folkels styrka och stolthet samt 
föremål för dess kärleksfulla intresse, eller också utgör den en 
död belastning. Om den icke ständigt och frikostigt av natio
nen erhåller Yarje gåva: penningmedel, fysisk kraft, uppfinnar
snille, kunskaper, offervillighet, förtroende och framför allt in
telli gens, blir den i verkligheten en anakronistisk organism, 
som icke förmår leva sig in i det rörliga moderna livet för att 
påskynda och avgöra ett folks öde eller för att tillbakaslå en 
invasion av fientliga krafter. 

På de håll, där krigsmaklen är mindre omhuldad och upp
skallad, uppkommer emellertid ofta ett märkligt fenomen. När 
den, som utövar den politiska makten, slöler på oöverstigliga 
svårigheter, försöker han bemästra dem, men har icke den 
nödvändiga kraften, han försöker kringgå dem, men lyckas in
te; han går då åt sidan och bjuder krigsmakten aU träda fram; 
han tillkallar de militära element, som han förut med illa dold 
fienllighet hållit i skymundan samt undanhållit nödvändiga 
materiella och moraliska resurser, och säger högtidligt: Jag 
avslår, nu är det Er tur. 

Och militärerna, som förgäves hade begärt att få förbereda 
sig för en dylik event,ualitet, försöka då att med sina otillräck
liga medel modigt göra sin plikt. 

Under det denna tragedi pågår, drar sig politiken antingen 
tillbaka Lill andra planet, eller också upphör den icke att vilja 
leda del hela, också krigsoperationerna. Den låter därvid sin 
egen auktoritet överordnas den militäre högste befälhavarens, 
kontroll erar hans ideer och order samt väger hans framgångar 
och motgångar. På detta sätt får den, som för befälet över 
krigsmak ten, ibland kämpa på två fronter: mol fienden och mot 
det egna Iandels politik. 

Vid slutet av konflikten, hurudant detta än blir, å tertager 
den politiska makten hela ledningen vid fredsunderhandlingar
na. Den segrande befälhavaren måste, efter att hava tillkämpat 
sig en oerhörd prestige, åten·ända i skuggan, emedan hans 
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uppdrag är slutfört. I varje stat med utpräglat medborgerligt 
samvele är det för den militäre befälhavaren en hederssak att 
finna sig i denna plötsliga förflyttning i skymundan, och han 
försöker all icke blanda sig i den politiska maktutövningen, till 
vilken han, inom elt väl begränsat område, kvarstår som en 
välvillig medhjälpare. Om han ansåge sig vara berättigad till 
den utomordentliga makt, som varit honom anförtrodd, i för
hoppning att kunna helt dellaga i del politiska spele t, skulle 
han göra sig sky l dig till en fördömlig in kräk lning och svika i 
fråga om den oegennyttiga hängivenhet, som är en hederssak 
för var och en, vilken tjänar fosterlandet med vapen i hand. 

Fenomenet övermod från de rnililära elementens sida är 
myeket sällsynt i länder med stark krigisk tradition, men gör 
sig lättare gällande i slaler, vilka sedan länge tillbaka föga eller 
alls icke haft all kämpa mol yttre fiender och smn tid efter 
annan skakas av inre revolutioner, under vilka ett naturligt 
övermått av nationaliletskänsla framspringer, som annars icke 
finner lämpligt utlopp. 

Ju starkare, handlingskraftigiue och företagsammare en 
stats regering är och ju mera den stöder sig på de ädla mänsk
liga dygderna, desto villigare blir den åtlydd av militärerna, 
som äro densammas redliga och trogna medhjälpare. I så fall 
utvecklar sig naturligtvis en ömsesidig förståelse, och alla svå
righeter antingen äro obefintliga eller bli med säkerhet be
mästrade. Det fordras endast att den poli tiska ledningen kän
ner till krigskonstens principer så mycket, att den icke handlar 
i strid mot dessa på grund av felaktig värdesältning av vissa 
deras livsbetingelser. :Militärerna å sin sida böra följa den 
politiska situationen och de politiska direktiven för att vara 
beredda alt operera i harmoniskt samarbete och icke bliva över
raskade av händelser, som skulle kunna tvinga dem att begagna 
olämpliga medpl och tillämpa icke noggrant bestämda ideer. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - -- ,/ 

De militära cheferna böra vidare icke förhäva sig och anse 
kännedom om och intresse för de politiska frågorna såsom 
u~1gonting ovidl\Ommande. Aven de inrikespolitiska frågorna 
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böra följas med uppmärksamhet, även om man icke tar akli'' 
del i partiernas verksamhet. De militära organismerna erhålla 
alla sina resurser i materiel, personal, intellektuella och mora
liska krafter från nationen, och det är icke lämpligt att just de, 
som skola organisera, leda och kommendera, negligera själva 
den källa, som är krigsmaktens livsbetingelse. 

Utrikespolitiken är också intimt förbunden med befintlig
heten av landets militära krafter och alldeles särskill med sjö
försvaret, som skall röra sig på det internationella område, där 
alla nationers intresselinj er skära varandra. På delta område 
kunn a såväl dess motslåndare som dess vänner anlända, också 
från Emgl avlägsna länder. -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ --

De militära cheferna, vilka i ett visst moment skola över
taga ledningen av de förnämsta pjäserna på e tt schackbräde, 
där de inledande (el. v. s. utrikespolitiska) dragen redan äro 
gjorda, kunna icke .lämnas helt i okunnighet om de kommande 
rörelserna. ~ ~ ~ Fullsländig förståelse med fortlöpande 
meningsutby ten är nödvändig mellan ledaren av utrikespoliii
ken och elen, som i fred förbereder krigsmakten och i krig skall 
föra befälet över densamma. Var och en av dem måste förstå 
den andres ledande begrepp, behov och önskemål, svårigheter 
och resurser. 

Också befälhavarna p[l de rörliga styrkorna till sjöss måste 
äga en tillräckligt klar och noggrann uppfattning om den ut
rikespol i Lik, som det egna landel för. På den tiden, då för
bindelserna erbjöclo större svårigheter än nu, var befälhavaren 
ti ll sjöss ofta tvungen att Laga initiativ av avgörande betydelse, 
och historien är full av exempel på detta, med goda eller då
liga resultat, allt efter rikligheten i bedömandet av den före
liggande politiska si lualionen. I den engelsl;:a floHans historia 
finna Yi många vällyckade initiativ, däribland Nelsons beröm
da sådana, vilka tillika med hans segerrika sjöslag hava bi-

-: .drag i l till den store sjöhjältens berömmelse. Beaktansvärt i 
det sista kriget är den tyske amiralen Souchons initiativ. Han 
blev s~1 som befälhavare för slagkryssaren Goeben och lätta 
kryssaren Breslan isolerad i Medelhavet och, i stället för att 
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begiva sig Lill Adriatiska Havet och f6rena sig med den allie

rade österrikisk-ungerska flottan, föredrog han med riktig 

uppskattning av det politiska läge t, att gå till Konstanlinopel, 

där dc tyska fartygen genom sin närvaro påskyndade del vack

lande Turk iets inträde i kriget på Tysklands sida, därigenom 

skapande en frontförlängning, som skilde Ryssland från dc 

allierade västmakterna. Della den tyske amiralens initiativ 

medförde mycket allvarliga konsekvenser för ententen. 

Nu för Liden, d~t med dc mångfaldigade snabba förbindel

serna amiralerna överallt kunna begära och erhålla order och 

d~t del tsärlom kanske finns alldeles för mycket av dylika nl.öj

lighelcr, sa all man Lill sjöss fått radiol.;:onunenderade hjärnor, 

kan man likaledes förslå, alt man inför nödvändigheten alt 

ögonblickligen handla eller all under särsk ilda förhållanden 

iakttaga radi otelegrafisk tystnad, kan behöva ulan alt inhämta 

r[td lösa problem. som äro sä intimt förbundna med politiken, 

all man masle känn a Lill dennas innebörd och avsikter. 

Jag anser alt man, med hänsyn lill allt vad som sagts om 

delta argument, måste göra en förnuftig revision av den all

männa och absoluta uppfa ttningen, all militärer icke h6ra i 

någo t avseende syssla med politik. - - - Vad som erfordras 

är endast alt skaffa sig en ldar och hestämd uppfattning om 

det egna landets hehov och önskemål, sammanställda med 

andra staters, saml alt i stora drag följa dc kontroverser, som 

redan äro i gång eller under uppsegling, saml h ftlla väl reda 

]l ~l s[tväl sannolika friktionsanledningar som de vcrldiga, olös
liga molsätlningarna. 

Marinpolilik. 

Efter deL senaste kriget har Europas karla blivit avsevärt 

förändrad genom en par tisk tillämpning av nalionali lelsprin

cipcn. Härigenom blcvo de hesegrade staterna på ett absurt 

sätt stympade, under det atl andra slaler genom annektering 

av grannprovinser fingo sina gränser avrundade. Det skapades 

oclzs{t nya slaler, i vilka etnologiska grupper erhöllo politiskt 
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oberoende, men somliga blevo isolerade och fingo kämpa med 

stora svårigheter i de vitala ekonomiska frågorn a. Gränserna, 

som borde sammanfalla med de olika nationaliteternas natur

liga begränsningslinjer, åtskilde ibland godtyckligt länder, som 

varit förenade under århundraden, därigenom åstadkommande 

nya irredenta. 
P å della sä ll har en allt annal än stabil och säker situation 

skapats, med oförenliga hävdanden av rälligheter och avund

sjuk t bevakande av egna intressen, ulan möjlighel till revisio

ner annal än med v~tld och krig. 
Till denna Europas politiska obeständighel måste man läg

ga de än vidsträcktare intressemolsättningarna i den övriga 

världen, vilka ang~t icke hloll de direkt inblandade stormakterna 

utan ocksa alla övriga slaler, vilka kunna bliva indragna i 

konflikler antingen av nödtvång eller för att söka Et en lösning 

på sina egna problem. 
Inlrcssemolsältningarna av mondial riickvidd, :bland vilka 

man kanske kan gruppera de övriga mindre omfallandc, hava 

som huYudfigurer väldiga politiska organismer, åtskilda av 

oceaner, varför de maritima frågorna här komma i främsta 

rummet. Marinpolitiken, som tar i helraktande de olika motiv, 

vilka förmå folken all eftersträva rörelsefrihet eller herravälde 

på haven, är sålunda en yllerst viktig del av den internationella 

politiken och bör av sjöofficerarna följas med den största upp

märksamheL På grund av det nära sambandet mellan tekni

ken och de allmänna problem, som beröra havet, borde sjö

officerarna egentligen vara experter i marinpolitik 

Liksom varje annal viktigt politiskt problem nödvändiggör 

ocks{t del marinpolitiska, som icke har någon möjlig fredlig 

lösning, väpnad förberedelse, på del att vid lämplig tidpunkt 

vapnen må kunna göra sig gällande, antingen genom sitt po

tentiella ho l eller också genom t ill gripande av krig. Flottpoli·

tiken, icke alt förväxla med den nyss definierade marinpoliti

ken, är den sistnämndas konsekvens, förverkligad eller i var

dande, den är ocks[t dess tillämpning på det tekniska området. 

Flottpoli tiken begränsar sig i själva verket Lill listor över far-
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tyg och örlogshamnar, deras byggande och egenskaper samt 
till flaUprogram och vad därtill hör. 

JviarinpoliLikcn är ay intresse för alla folk, även dem, som 
icke hava direkt tillträde till havel. 

En slal med enbart landgränser och andra staler runt om
kring sig, m{tste, för all kunna kommunicera med icke angrän
sande folk, Obetingat låta sina förbindelser l)aSsera Över "Tan b -

narnas områden. Då del egna ekonomiska livet icke gärna 
kan vara instängt bakom gränserna, är en sådan stat i fråga 
om dc nöd Yändiga förbindelserna beroende av medgivande från 
dem, som omsluta densamma. När dessa icke vilja lämna fri 
passage och icke vilja underlätta den oumbärliga fredliga ge
menskapen med yLLervärldcn samt så mycket mindre tolerera 
expansionsslrävandcn, är staten i fråga liksom blockerad inom 
sitt område och måste antingen resignera inför ett oundvikligt 
kommande förfall eller också med våld skaffa sig en passage. 

Hänsyn till säkerheten tvingar också inlandsstaterna att 
intressera sig för marinpolilik, 0111 icke annal så för att lära 
känna situationen hos den stal, som lånar dem tillträde till 
havet. - - - -- - -- - - - - -

1 molsals liärlill har en slal med sjögränser möjlighet till 
direkta förbindelser med alla länder, som på liknande sätt 
sköljas av hav, och Mnjuler på delta sätt ell helt annat obe
roende. Det är ay denna anledning som så m ånga folk hava 
kämpat och allt fortfarande kämpa för att få direkt och säkert 
tillträde till den slora, bekväma ocli ekonomiska förbindelse
vägen, havcL. 

Sjögränserna skänka sålunda en bestämd fördel men med
föra också flera sv[n·igheler, emedan expansionen, vare sig 
fredlig eller krigisk, näslan med säkerhel kommer alt slöla på 
andras expansionslinjer, varigenom anledningar till molsätt
ningar och stridigheter upps lå. Och vidare, allt under det till
trädet till havet bl i r mer eller mindre vinstgivande beroende 
på förm ?tgan ait utnyttja havets vägar, 1~1edgiva des~a anfalls
förelag mol del egna landomr~\det. Och dylika angrepp kunna 
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komma icke blott från grannstaterna utan även från långt av
lägsna länder. 

På vilket som helst folks marinpolitik utövas ett avsevärt 
inflytande av den mest omfattande världspolitiska organismen, 
det Brittiska Imperiet. Ett kort omnämnande av dess problem 
är därför oundvikligt vid en första orientering i ett ämne, som 
förefaller att vara skäligen invecklat. 

Det Brittiska Imperiet är sammansatt av det Förenade 
Konungarikets lilla ö samt av mycket vidsträckta och talrika 
områden, spridda över hela världen, samt med en olikartad 
befolkning av mera än fyra hundra millioner invånare. sjö
förbindelserna äro sålunda till elen grad oumbärliga för ett så 
splittrat hell, att desamma icke betraktas såsom hörande till en 
utrikes verksamhet, utan i stället såsom ett inrikes samman
hållnings- och livsproblem. Den centrala ön producerar icke 
mera än en mycket ringa del av vad som erfordras för att liv
nära sin befollmj_ng, varför den dagligen måste över havet till
föras oumbärliga livsmedel, förutom en hel del för dess indust
rier behövliga råvaror. Dessa industrier, som också betjäna 
sig av under jordytan befintliga råvaror, huvudsakligen kol, 
förse exporlen med vad den behöver för att upprätthålla sjö
handelsbalansen. 

I överensstämmelse med kraven på säkerhet för imperiet, 
kumia dc konstanta direktiven för Storbrittannien sammanfat
tas på följande sätt: 

l) all garantera absolut säkerhet för huvudön n1ot varje 
möjlighet till invasion. Detta har man under århundraden 
lyckals uppn~1 , ich genom att hålla en talrik arme färdig att 
köra bort eventuella inkräktare, utan genom en stark och väl
övad flotta, som tack vare sin preventiva verksamhet aldrig har 
lå tit fientliga trupper få tillfälle att landstiga på fosterlåndels 
j ord. Den sjömilitära verksamheten har haft stödet av en per
manent pol i L i sk grundsats: all upprätthålla jämvikten i Europa 
genom all alllid angripa den starkaste kontinentalmakten och 

Tidskrift i Sjöväsendet. 3 
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särskilt förhindra, att denna satte sig fast på de emot Stor

briilannien vettande kuststräckorna. Av detta skäl har Eng

land fört krig mot Spanien, mot Holland, mot Frankrike och 

nu senast mot Tyskland. Numera har luftvapnet skapat ett 

nytt hot mot imperiets hjärta. 

2) alt förhindra makler i vilken som helst del av världen 

att utveckla sina sjömilitära maktmedel. De ovan antydda 

krigen hava också hafl delta till ändamål, liksom alla företag 

mot Ryssland, som SLorbrittannien allLid har hindrat alt med 

sin massa gravitera mol haven. Ur denna princip kunna här

ledas de olika konflikterna för att hålla zardömet borla från 

Konstantinopel samt politiken i Yttersta östern för att stoppa 

ryssarnas utveckling mot söder, vilket ledde till rysk- japanska 

kriget. Vid världskrigets slul led denna princip elt allvarligt 

avbräck genom den utomordentliga och oväntade ulvecUingen 

av Förenta SLalernas och Japans flottor. 

3) all besätta sådana platser, som dominera farvattens

förträngningar och viktigare punkter längs kommunika tions

linjerna till sjöss, för att där upprätta egna flottbaser, på så 

sätt alt olika makters stridskrafter kunna hållas åtskilda från 

varandra. Denna princip har vidmakthållits i alla krig under 

de senaste århundradena, och Storbrittannien besitter följakt

ligen kontrollen över de betydelsefullaste förträngningarna samt 

har flaUbaser och stödjepunkter litet överallt. 

På den tid, då fartygen kunde hålla sjön mycket länge, 

voro de brittiska baserna tillräckligt talrika för sina uppgifter, 

men försvaret mot undervattensbåtar och andra skäl tvinga 

numera örlogsfartygen att framgå med höga farter, varigenom 

deras beroende av baser ansenligt ökats. 

För övrigt, ju mera invecklad och ömtålig materielen blir, 

desto större blir behovet av örlogsbaser med korta mellanav

stånd. Följaktligen ligga de brittiska örlogsbaserna, såsom sjö

kriget numera gestaltar sig, på alltför stora avstånd från var

andra, såväl av nyss anförda skäl som på grund av svårigheten 

av ömsesidigt understöd. 
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-J~ alt inom imperiet undvika farliga laudgr~inser, som r·· . 
sitl . f~rsYar _kunde ~.;.räva talrika Ianlslridskrafter, något so: 

SLoibu llanmcn aldng har Yelat eller hnmat v . 1 t. l · 
. Ic·· . - ,' .. , ' ara{ Ig orgam-

o;;eia. OJ aLL ll<t delta mal Yerkar den bri·L·t·. ·I· l .. l 
. . IS ,a po 1L1 <en med 

~Il ~ sma duekla eller indirekta tvångsmedel samt blandar sicr 

l vJs:a fal~- t. ~- m. i några folks inrepolitiska partistrider fö; 

a lt Jwlla sondnng och tvedräkt vid makt. 

(Forts.) 
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Något om vår oceangående sjöfart under 
senare hälften av 1800::talet. 

En orientering llå grundval av uppgiftsmaterial för år 1880. 

1-\\· Jur. kanel. Knut Toftt. 

(:Med behörigt tillstånd å tergivet efter Sveriges Allmänna Sjöfarts
förenings Tidskrift, häfte 7-9). 

För kännedom om Sveriges utrikes sjöfart under 1800-talel 

utgöra de av konsulerna Lill Kommerskollegium insända skepps
listorna en värdefull källa. Dessa skeppslistor hade även på 
den tid dc avgåyos sin stora bety·dclse, särskilt som de komma 
att bilda grundvalen för vår första egentliga stalistik över sjö

farten på utrikes orl. En begynnelse till sådan statistik 
åstadkommes [tr 1828, då Komm.erskollegium framlägger vissa 
på skeppslistorna grundade sammandragslabeller, son1 »borde 
utvisa förhållandet med den svenska utrikes sjöfarten» för åren 
1824--1827. Kommerskollegii första berättelse om rikets utrikes 

sjöfart avgives år 1829 och avser rcdogö·relseårel 1828. Alltse
dan denna tid eller sålunda från och 1ned 1828 ha i oavbruten 
följd av Kommerskollegium avgivits statistiska årsberättelser 

över sjöfarten. För denna statistik, i vad den avser utrikes sjö
farten, äro konsulernas skeppslistor huvudkällan under hela 

1800-talel. Sedan genom en kungörelse den 24 maj 1901 redare 
av fartyg om 20 tons dräktighet och däröver ålagts att avgiva 

å särskilda formulär avfattade statistiska uppgirter rörande far
tygens seglation, läggas i fort sättningen dessa uppgifter till 
grund för sjöfartsstatistiken, och konsulernas rapporteringsskyl

dighet upphör. 
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De i konsulernas skeppslistor innehållna uppgifter verka 

mera levande än vad i allmänhet torde vara fallet med statis
tiskt primärmaterial. Uppgifter kunna i dem erhållas - var 
för sig för de i respektive. konsulsdistrikt ingående hamnarna -

om anlöpande och avgående svenska fartyg, deras namn, hem
ort, storlek, befälhavare och ofta även besättningsantal, last, in
tj änta bruttofrakter (från och med år 1872), närmaste avgångs

orl och ankoms tdag samt avresedag och destination. I skepps
listor från en del konsulat vinnes även upplysning om resetiden, 

som ju beträffande segelfartygen erbjuder ett speciellt intresse; 
eljest kan ju denna erhållas genom sammanställande av upp

gifter från olika konsulat. Unde1· senare hälften av 1800-taiet 
har för övrigt konsulernas rapportering nått saclan fullständig
het, alt ett utrikesgående fartyg i allmänhet kan följas från 

hamn till hamn under hela redogörelseåret, om man nu under

kastar sig mödan alt ur det yllerst vidlyftiga rapportmaterialet 
leta fram och sammanställa uppgifter härom. A v givna som 

rapporterna äro vid ungefär samma tidpunkt från alla olika 

delar av jordklotet, giva dc även en inbördes kontroll å upp
gifternas riktighet. 1

) skeppslistorna förvaras numera i Riks

arkivet och äro uppsorterade på olika länder kronologiskt efter 
det år, till vilket dc hänföra sig. 

Det nu beskrivna källmaterialet har anlitats vid ett på för

~nstaltande av Sjöhistoriska museet utfä<rt arbele i syfte att 
a_s tadkomma en karta över Sveriges segelsjöfart året 1880, en 
tidpunkt, då denna sjöfart nått sin högsta utveckling. Kartan, 
som färdigställts till museets öppnande, har införlivats med 

museets samlingar och ingår i en serie av väggkmior, som 
åskådliggöra v~n· handelssjöfart uneler olika epoker fram till 
våra dagar. 

Då vår nu förgångna segelsjöfart ännu på många håll i 

1
) För 1880 saknas rapporter enelast från kollBulaten i Oalcutta 

B·ombay och Yokohama, vad beträffar kon-sulaten i s~stnämncla två 
h~mnar möjligen beroende på att dessa hamnar förmodligen icke an
lopts av något svenskt fartyg ifrågavarande år. 
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sjöfartskretsar torde omfattas med intresse, har det synts kunna 
vara av något värde att ur det för året 1880 genomgångna och 
sammanställda arkivmaterialet framlägga en del mera spridda 
uppgifter från denna v~n· segelsjöfarts' glansperiod. 

Are t 1880 - det sista året av kulmen för vår segelsjöfart -
äro enligt konsulsrapporterna svenska segelfartyg till antal nå
gol överstigande 400 insatla i fart på utomeuropeiska orter. I 
fråga om storlek äro de enligt nutida måttstock ej särskilt be
tydande. l genomsnill mäta de om.kring 450 ton1

) och endast 
elt tiotal av dem konuner över 1,000 ton. Det största är skep
pel2) »Ida » av HudiksYall om 1,267 Lon, närmast följd av skep
pet »Edvard» om 1,196 ton från sa1mna sjöfartsstad samt skep
pet »Gripen» om 1,172 ton, ingående i Rederiaktiebolaget örnens 
(J. F. Strömberg) i Göteborg segelfartygsflolla. De till stor
leken oansenligaste fartygen tillvinna sig kanske då i högre 
grad intresset. Skonertcma »Arctic» av Sundsvall (Essviken) 
och » Tnrpado » av Bergkvara om respektive 120 och 122 ton 
korsa Atlanten vardera fyra gånger år 1880 på resor till och 
från Sydamerika, och vi behö,va ej lwmma högre upp på stor
leksskalan än till 200 ton för alt, som nedan skall visas, finna 
fartyg, vilka icke väja för några hav eller distanser. 

Vår sjöfart denna tid, jämväl den oceangående, är helt na
tionell till sin uppbyggnad och i alldeles övervägande del orga
niserad i småförelagets - främst partrederiels - form. Kon
sulernas uppgifter om. de rapporterade fartygen giva en före
ställning härom. Det är typiskt, att medan genomgående an
givas fartygets hemort saml namn å befälhavaren icke ens de 
mest detaljerade skeppslisloma giva upplysning om. namnet på 
rederiet. l orter runl hela Sveriges kust och visst icke endast 
i stapelsläderna höra de långfarande fartygen hemma. Det kan 
äga sitt intresse alt nämna, hurusom år 1880 Höganäs driver 

') För svenSika •<>egelfartygs.flottan som helhet utgör medeltalet 
år 1880 l~H ton . Med ton avses netto registerton efter· den s. k. 
engeLska regeln enligt Kungl. förordningen den 1,5 maj 1874. 

2) .Full riggare en ligt den nu för tiden vanliga terminologien. 
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oceangående sjöfart med ej mindre än 8 segelfartyg samt att 
uppe på norrlandskusten de numera väl i sjöfartshänseende 
glömda orterna Dalkarlså och Nordmaling ha vardera 5 fartyg 
ute på oceanerna. 

Del är uppenbart, all alla dessa våra långfarande fartygs 
seglation icke annat än till jämförelsevis mindre del kan avse 
varutransporter mellan Sverige - långt mindre då själva hem
orterna - och Ulomeuropa. I fortsättningen skola antydas en 
del fall a v sådana direkta transporter. Dessa avse vår på den 
tiden betydelsefullaste exportvara, sågade trävaror; direkt in
försel från Utomeuropa till Sverige med svenska fartyg har 
förekommit i endast mycket obetydlig omfattning. I själva 
verket är del här till hell dominerande del fråga om en rent 
internationell sjöfart. Det är från olika brittiska och kontinen
tala hamnar, främst naturligtvis storhamnar sådana som Lon
don, LiYcrpool, A ntverpen och Hamburg, som vara långfarare 
utgå, ömsom med last och ömsom i hallast alltefter lägenhet, 
och deL är till dessa dc så småningom återvända med Utom
europas alla produkter. För att ta ett exempel, så visar en 
hastig genomgång av skeppsl istorna från Slorbrittannien, att 
oceanfarlen med svenska fartyg år 1880 herört 40 engelska och 
irländska hamnar. Från dessa ha direkt till transoceana län
der avgåll 210 svenska fartyg, nämligen till Norra Ishavet (Ar
changel) 10, till Nordamerikas ostkust 94, till Västindien och 
Mexikanska golfen 34, till Sydamerika 52, varav till Stilla havs
kusten 3, till Afrika 14 och till Fjärran östern 6 fartyg. Skepps
lasler ha från transoceana länder till brittiska hamnar hemförts 
med 209 svenska fartyg, aY vilka 10 kommit från Norra Ishavet 
(Archangel). 107 från Nordamerikas ostkust, 52 från Västindien 
och Mexikanska golfen, 20 från Sydamerika, 6 från Afrika, 6 
från Fjärran östern och 8 från Australien. Härvid äro givetvis 
icke medräknade orderhamnar såsom Falmouth och Queenstown. 

Denna sjöfarts karaktär har med den gjorda exemplifie
ringen redan antylls. Till sin art är den den mest utpräglade 
trampsjöfart, som någonsin torde ha förekommit. För lång
fartsslmlorna gestaltar sig seglationen i allmänhet så, att efter 
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kanske en lastresa ut från Sverige till uppgiven destinationsort 

den fortsalla resan blir alldeles obestämd. segelsku lan följer 

vind och ström och går att söka laster, varhelst på jordklotet 

sådana stå att uppbringa, och år kunna förflyta innan hon 

vänder åter till hemlandeL 
segelfartygens konkurrens om lasterna har kommit att allt

mera skärpas, särskilt sedan ångfartygen börjat taga även oce

anerna i sin besittning. På emigranttraden på Nordamerika 

äro segelfartygen redan definitivt utslagna, och sedan Suez

kanalen öppnats (1869) och alltmer tagits i användning, stå 

dem i Fjärran östern ännu för en tid lill buds endast de minst 

givande frakterna. Konsulsrapporterna för 1880 giva talande 

bevis på, huru segelskutornas möjligheter kringskurits även pa 

de återstående stora oceantraderna. Från La Plala-hamnar 

rapporleras åtskilliga lastsökande svenska fartyg, vilka utan 

last fått söka sig vidare upp mot New York, och svenske konsuln 

i Barbadas säger sig ha »intet annat att rapportera än alt ång

fartygen för var dag bli talrikare till förfång för segelskutorna». 

Del är alltså icke blott med alla världshavs stormar som våra 

sjöfarande på sina små fartyg ha att ge sig i kast, utan dess

utom ha de att kämpa mot en dem så småningom övermäktig 

teknisk -ekonomisk utveckling. 
Om den ekonomiska betydelsen för vårt land av ifråga

varande sjöfart kan en viss uppfattning vinnas genom konsu

lernas uppgifter om intjänta bruttofrakter. Enligt de i Kom

merskollegii sjöfartsberättelse för 1880 härutinnan gjorda sam

manställningar uppgingo under året influtna bruttofrakter i 

fart mellan utrikes orter till något över 16 milj. kronor. Dtt 

ångfartygens andel häri är omkring 3,4 milj. kr., skulle alltså 

på segelfartygen komma omkring 12,G milj. Vad själva den 

oceangående sjöfarten beträffar, kunna ur sammanställningarna 

utläsas bru llofrakterna för ~e till utomeuropeiska orter an

komna fartygen. För sådana fartyg, som utgått från Sverige, 

utgöra frakterna bortåt 1,4 milj. (för fartyg avgångna till 

Sverige ej fullt 0,2 milj.) och för övriga bortåt 2,9 milj. eller 

alllså sammanlagt 4,3 milj. kronor. Till sistnämnda summa 
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synes då böra läggas yl led igare å tminstone 2,9 milj. för att 

erhålla en ungefärlig to talsumma för i oceangående fart in

tj änta bru ttofrakter år 1880, vilken summa sålunda i varje fall 
icke skulle understiga 7 milj . kronor. 

Om huvudstråken för vår oceangående sjöfart ~tr 1880 skall 

härefter, genom sammans tällande av uppgifter i konsulernas 

skeppslistor, lämnas en kortfattad orientering. 

I Nordatlanten frakta ett 50-tal svenska fartyg, på utgående 

så gott som undantagslöst i barlast, trä från Canada till hu

vudsakligen engelska hamnar, en trafik, som gynnas av den 

dåvarande brittiska tullpolitiken, vilken däremot är till nackdel 

för vår träexport. Den överhuvudtaget livligaste svenska oce

ansjöfarten koncentreras emeller tid på Förenta staternas ost

kust med New York som huvudcentrum - enbart på denna 

hamn kommer antalet svenska fartygsanlöpningar år 1880 upp 

till ett hundratal. skeppningsprodukterna äro majs och annan 

spannmål, petroleum från New York, samt från sydstalshanm

arna harlz, »pilchpinetimber» och bomull. Som utfrakter, där 

sådana erhållits, angivas salt, jern, »gamla jernbaneskenor», 

s~mt tomfat. Den genomsnittliga resetiden utgör för 10 fartyg 

till London 35 dagar och för 13 fartyg till LiYerpool 33 dagar. 

Mexikanska golfen samt farvattnen i den Väslindiska arki

pelagen uppvisa en livlig trafik ay svenska långfarande farlyg, 

av vilka de flesta komma i hallast från Sydamerika eller, gyn

nade av sydostpassaden, från Kaplandet I fo,rhifarten anlöpa 

de S :t Thomas för skeppsförnödenheter, order eller kanske blott 

för att förhöra sig om fraklmöjligheterna; denna lilla hamn 

besökes stdunda 1880 av ej mindre än 52 svenska fartyg. Direkt 

från Europa ankomma även en del fartyg med kol från Cardiff. 

Hemfrakterna besl[t givetvis i tropiska produkter, socker från 

J amaica, Haiti, Porto Rico och Cuba, färgträ och mahogny fdm 

nämnda öar samt Hondm·as och Mexico ävensom från New 

Orleans oljekalwr. Till London tager resan för 12 fartyg i 
llledeltal i anspråk 55 dagar. 

På »The Great Route » till Sydatlanten påträffa de utgående 

fartygen väst om Kanarieöarna nordostpassaden och föras av 
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denna mot linjen, som de skära någonstans oml;:ring 27 ° västl. 
long., där även från i\ordamerika kommande fartyg ansluta sig. 
Söder om ekvatorn uppdelas stråket. De till Sydamerika gåen
de fartygen sätta kurs på sina destinationshamnar eller fortsätta 
långs kusten till Kap Horn. De övriga, bland vilka långfararna 
till Australien och Fjärran östern, föras av sydostpassaden mol 
ön Trinidad, varifrån de med hjälp av västliga vindar och 
strömmar i en cirkelbana styra mot Godahoppsudden. 

Å Sydamerikas ostkust koncentreras sjöfarten på Pernam
buco, Rio de Janeiro samt Montevideo och Buenos Aires. Till 
Pernambuco med omgiYande hanmar anlända ett tiotal last
sökande fartyg från Kaplandet och till samma antal ankomna 
fartyg med kol från Cardiff; utskeppningen av socker och bom
ull går övervägande till Förenta Staterna. Rio de Janeiro, den 
för oss betydelsefullaste hamnen, har att uppvisa direkt trafik 
från Sverige med 18 trälaslade fartyg. I övrigt hitfraktas kol 
och styckegods från England och salt, vin m. m. från Syd
europa. Utgående trafiken med kaffe går företrädesvis på New 
Y ork, men en stor del av anlöpande fartyg nödgas söka hem-
frakter i Västindien och Mexico. Ä ven för de till något över 40 
uppgående fartygen på La Flatatraden ha i allmänhet utfrakter 
erbjudi ts; hem fraktas hudar och talg samt ull, i den mån hem
frakter från La Plata nu erbjudit sig. Från La Flatahamnar 
till Liverpool har för 6 fartyg resan i medeltal tagit 79 dagar. 

Cape Colony med Kapstaden, mötesplatsen för två eller om 
man så vill tre oceaner, utgör en naturlig centralpunkt för den 
världsomspännande segelsjöfarten. För Sveriges sjöfart är ko
lonien vid ifrågavarande Lid särskilt betydelsefull såsom avsätt
ningsmarknad för SYenskl trä. År 1880 hitfraktas trälaster 
direkt från Sverige av ej mindre än 30 och från Norge av 6 
svenska fartyg. Tillika ankomma styckegodslaster, bl. a. med 
10 fartyg från New York och Boston. Blott få av fartygen er-~ 
hålla returfrakt av ull. De övriga, enligt rapporterna 54 till 
antalet, skingras kring oceanerna i sitt sökande efter laster. I 
generalkonsulatets i Kapstaden officiella rapport angivas 22 
fartyg såsom destinerade till Guam i Stilla Oceanen, en plats 

-43-

visserligen med stolla sjöfartstradilioner, besökt av i\Iagellan på 
hans världsomsegling och på sin tid orderort för de spanska 
guldgaleonerna. AY dessa till Guam »utklarerade» 22 fartyg 
har emellertid icke ell enda anlöpt eller haft för avsikt all an
löpa Guam, Yilket Yisas därav, au intet konsulat rapporterar 
något fartyg, ankommet från Guam, och all flertalet av ifråga
varande fartyg i sinom tid dyka upp i sydamerikanska och 
västindiska farva tten. Förklaringen är lika enkel som den är 
belysande för Lidens sjöfart. »Clear for Guam» Yar ett stående 
talesätt, när befälhavare icke för sina konkurrenler ville röja 
fartygels fortsatta resa. 1

) 

Huvudstråken för vår oceangående sjöfat-L år 1880 äro här
med angivna. På övriga trader äro ett jämförelsevis mindre 
antal svenska fartyg insatta. Till Australien anlända 23 fartyg, 
av vilka de flesta med velelaster fortsälla öster ut och runt Kap 
Horn fullborda sin världsomsegling. I Indiska oceanen anlöpa 
16 faltyg Java för sockerlaster; för 4 av dessa tar hemresan till 
Greenock i medeltal 128 dagar. P å guano- och salpetertraden 
på Sydamerikas Yästkust äro insalla elt femtontal svenska far
tyg. Som exempel på Fjärran östern-farare kan nämnas skep
pet »Hermine» av Stockhohn om 287 ton, som bland annat gör 
tvenne resor mellan Hongkong och Honolulu med last av ki
neser och kinesiskt gods; på en resa har hon sålunda 14G 
kineser ombord som passagerare. 

För all ].;:onkretisera bilden skall till sist länmas detaljerade 
uppgifter om seglationen år 1880 för två svenska segelfartyg. 

Skonerlen »Arvid» ay Yiken om 200 ton med 8 m.ans be
säUning: Vid årsskiftet i Rio Grande do Sul, 1 "/e-12/~ på resa 
med last a\' hudar till New York 1 8

/ 5- 9 / 8 med slyekegods till 
Port Natal ' /9 avresa därifrån i ballast med uppgiYen destina
tionsort »Guam» i Yerkligheten Port Louis å Mauritius med 
ankomst 21

/ 0, från Port Louis med socker till Dunedin på 1\'ya 
Zeeland 5

/ 10-
23

/ 11 och slutligen awesa från Dunedin 3 0/
1

" med 
havrelast, deslinerad till Cape Colony. 

1) Uppgift en lämnad av sjökaptenen Sam. Svensson. 
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Skoner lskeppet »Helen'Cl » av Vänersborg om 198 ton m ed 7 

mans besättning: Ankomst Pernambuco 2
/ 1 med mjöl från Rich

mond, "a/1 -
30

/ 1 med slyekegods till Cearå (Brasilien), från Cearå 

i ballas t H / , med anlöpande av S:t Thomas till Porto Rico 15
/ 3 • 

därifrån 4
/ 4 med socker till Falmouth för order, ankomst Gree-

nock '/6 , från Glasgow 15
/ 7 med styckegods till Port Natal 11

/ 10 

samt slutligen avresa från Porl Natal 4
/ 12 i ballast med Calcutta 

som destinationsort. 
De anförda exemplen må tala för sig själva. Kanske be

lysa de hältre än m ånga ord den säregna karaktären hos vår 

segelsjöfart under senare hälften av förra seklet. 

I det föregående har ej alls herörts ångfartygens andel i 

vår oceangående sjöfart år 1880. Denna är emellertid lätt av

klarad. Konsulsrapporterna ha endast att förmäla om ett enda 

ångdrivet svenskt handelsfartyg i oceanfart, nämligen skruv

ångfartyget »Atlantic » av Helsingborg om 941 ton, som mot 

slutet av året gör en resa till Charleston med kol från Cardiff 

och p[l hemresan för bomull till Reval och som tidigare under 

;"1ret gått på Svarta havet med likaledes kollast ut samt med 

spannmålslast h em. Vill man giva ångfartygen en honnör, så 

kan emellertid erinras om a ll det är år 1880 som ångskeppet 

»V ega» efter att h a genomfö·rt nordostpassagen fullbordar sin 

kringsegling av Asien och Europa. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 1/39) 

h ä m tatl e ur ·[ack- och dagspress av Marinens pre,stsdetalj 
under ticlen 16 december 1938-15 januari 19a9. 

Innehållet i här återgivna. uppgifter står helt för de som källa 
auginta pressorganens räkning. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

översil-t av Sovjetunionens flotta. 

De r_v,sJm flo ttorna i ö ste r.sjön, Nor r a 1shavet, Svarta havet och 
Fjärran ös tcm äro f. n. fö remål för sovj.etregimens största uppmärk
samhet. I ett anförande infö r a rbetarna, ingenjörerna och tjänste
männen vid en av Leningr ads ,största industrier har Kalin.in tidigare 
i å r gj ort bl. a. följande uttalande: 

»England, Förenta staterna, J apan, Frankrike, TyskLand och 
Italien - aHa dessa ,stormakter ägna s ina flot to r den s.tör.sta upp
märksamhet. Vi må ste sätta o.ss det målet före, att överfLygla alla 
de ·sa makten>. 

Den sovjet ryska akt iviteten på det marina området har också 
sedan Hera år tiJlbaka eft er nära ett decenniums försummelser tagit 
sig uttryek i en ständi gt steg rad nybvggnac1sverksamhet, som f ramfö r 
allt givit resulta t ifråga om den ryska östersjöElott an. 

Med tanke på Sovjets r inga ku,sts•träcka vid ö,sters jön - blott 
omkrin g fem ton mil - och dess läge vid ett innanhav, va rs in- och 
utfa rtsvägar ligga så långt f rån n·.ska baser, att även el en &tarkaste 
röda marin k nappast kan öppna dem vid ett k rig, måst e elen ryska 
östersjällottan betrakta s ,som helt. offensiv. Om enelast ett skydd a\· 
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ry,ska kusten avsåges, kunde anstalterna inskränkas till f-ort och kust
befästningar, minlinj er och vissa lätta ·sjöstridskrafter. 

Frainförallt har det röda ub åtsvapnet på senaste ticle n förstärkts 
i ett tempo, som överträffar alla andra ,sjömakter. F. n. beräknas 
Sovjet allt som allt äga meLlan 1510 -och 180 ubåtar, förclelrude på de 
fyra sjöfrontema. För ö.stersjöns del uppskattas antaLet till omkring 
75, varav dock en del är-o s tatoonerade i ·den nya örLogsbasen Poljar
no.ie vid Ishavet. P å grund av tillvaron av Stalin-kanal,en föreligga 
dock inga hinder att koncentrera ,samtliga dessa ubåtar till. Östersjön. 

De ry.ska ubåtar, som f. n. äw baserade i Östersjön, bestå av 
fartyg av de mest skilda t yper. Den största typen, kalbad Iskra-k1as.s, 
mäter icke mindre än 1,i00 ton i överva.ttellisläge -och är däl'med be
tydligt större än någ-on annan ubåtstyp vid ö s.tersjön,. Därn.äst kom
ma Nalim- och Garibladinetz-klasserna på någiO't mer än 1,000 ton, 
följda av tre typer på närmare 9{)0 ton, uppkallade efter förstlings
båtarna i varje klass, Jakobinetz, Dekabrist och Linj. Av en typ, 
som närmast motsvarar den tyska 250-tonstypen, äger So·v.iet 20 en
heter fä1'dig a, varj ämte -ollllkring dussinet är·o under byggnad. Härtill 
komma ett tiotal enheter av en typ Schtsch, sex äldre fartyg och en 
f. d. engelsk båt, som sjönk 1.919 utanför Kronstadt, men sedermera 
bärgats. 

Samtidigt med att ubåtsvapnet forcerats till en styrka, som en
bart i Östersjön ställer den ry:ska flottan i en särposition, har man 
därför ej försummat övriga fartygstyper. 

Östers jöns .starkaste torpedfa rtygstyp är den ryska Lenin,grad
klrussen, som snarast är att anse som en lätt kryssare. Deplacementet 
uppgår till omkring 3,000 ton, d. v. s. i det närmruste lika mycket 
som de äldre sv.enska pans arskeppens och bestyckningen uppges bestå 
av fem eller sex 13 cm. kanoner, fyra luftvärnspjäser och sex torped
tuber. Farten uppgår till över 36 knop. Av denna torpedkry:ssarkla:ss 
äro- miniS t två eHer tre enheter redan i tjänst och skiLda käl,l.or upp
ge, att ytte rligare nio· befin.na sig i olika stadier av färdig.stäUande. 

Utöver des:s·a hypermode rna to·rpedfartyg, vartiH motsvarighet i 
storlek och bestyckning knappas't fin.nes bl.arud aHa värlclents övriga 
mariner, ha r:·ss:a rna även på s:enaste ticlen byggt en. serie mindre 
jagare på 7.00 ton, avsedda äv-en för minutläggning. Sju äro statione
rad e i ös-terRjön, sex i Vita havet och ett obekant al1Jtal utJJder byggnad. 

Slutlig,e n äger den röda östersjönottan även omkring ett dussin 
älclre jagare, som s a·mtliga modernise rats på senare år. Dessa fartyg 
äro s-törre än den moderna svenska Ehren,skökl-typen. 

Sedan någo·t år tillbaka har man uppmärks:ammat ett fartyg av 
ny typ, .so m kryiS:9at i (l.stte11sjön under hammaren och skäran. Det är 

Tidskrift i Sjöväsendet. 4 
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mimk:ry.s.s.aren Marti, ett fartyg på 3,500 ton, som kan medfö.r.a minst 
omkring 300 nrinor. Med tanke på att elen ryska flottan al~tid lag~ 
synnerligen stor vikt vid minvapnet, ä; detta ~arty~,s upptraela~de r 
O,stersjön j·ämte torpedfartygeoo· egenskap av nunutlaggare ett ~ake~t 
bevis för att en konflikt i Ostensj.ön kornn1er att medföra ett mmkng 
av hittills oanade mått. 

Vad slutl:igen beträffar de st6rsta fartygsenlueterua - kryssare 
och slagskepp - kan nämna.s, att åtrniDJstone fyra tunga kr:yssarr 
torde ha sjösatts i Leningrad de senaste åren. Kiroff har vant_ syn
lig på Ostersjö:ll vid flera tillfälLen och det är bekant, att ytterh~an' 
tre med namnen Maxim Gorki, Orj·onikielize och Knybysh.aH b.efmna 
,sig vid varven i skilda stael:i.er av fär,digställande. Ytterligare tl:i' 
fartyg av denna typ torde vara under bygguad. Med uudantag for 
tre tunga tyska kryssar•e, som ännu ej äro i tjänst, äro. dessa ryska 
enheter de kraftiga.ste kryst;;arna i Oster'sjön med ett deplacement på 
omkring 8;000 tD·n och en huvudbestyckning av rr1inst sex :LS cm. 
kanone~ _ Av den kraftigaste fartygstypen - slagskepp -- äge r _elen ro·~:> 
öste11sjöfl.o.ttan f. n. enelast två fartyg i tjä11st. Både OktJabrskaJa 
Revolutsja och Marat äro gan.ska gamla, men ha blivit fulLständigt 
moderniserade. 

Som bekant gjorde Sovjetunionen fruktlösa försök att i fjol p l a. 
cera beställningar på stora slagskepp i Förenta staterna. När detta 
rn1sslyckades, undersökte man möjl·igheterna för nybygg11ader vrd 
Leningradvarven. Det uppges nu att minst ett, eventuellt tre farty~ , 
äro uneler arbete. Enligt en uppgift h ar det första redan erhålht 
namn, Tretij International, och uppges få ett deplacement på 3.5,000 
ton. Huvudbestyckningen skall utgöras av 40,6 cm. kanone~·· 

Till och med denna summariska granskning av de so:netrysl~a 
sjöstridskrafterna ger vid handen, att den röda flottan befm~er srg 
under utveckling till att åte ~ bliva en verklig stormaktsmarr~ . . ~n 
betydande byggnadsverksamhet utvecklas och . målet, som Ka1mm 
uppsatt, ,synes. man med all ma;kt söka förverkhga. 

(Skånska Aftonbladet, ÖstergötLands Dagblad, Upsala m .. fl. , 
december 1.938.) 

Behovet av luftvärnskryssare. 

Luftkrigets utveckling nödvändiggör införandet av . allt krafti
gare luftvärnsartilleri på fartygen. Spanska inbördesknget och de 
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nyligen utförda brittiska flottmanövrerna i Engelska kan,aien hava 
visat det moderna luftvär11sartilleriets effektivitet ifråga om material 
och skjutmetoder. Av 10() plan, som neclsköto·s Ullder vär1dsln·iget, 
förstördes 80 uneler Juftstrid och endast 20 av lv-artilleri. I Spanien 
är denna proportion omkastad. Numera räknar man med 80 procent 
flygp lanfö rluster orsakade av luftvärnet och blott 20 procent av för
lusterna härröra från luftstrider. Det finns ingen orsak, varför icke 
analoga resultat skulle uppnås till s jöss. Under brittis.ka manövrar 
nedsköto.s två radiostyrda plan av Queen Bee-typen på 8,000 m. höjd, 
det ena av en 1'0 cm. lv-kanon och de t andra av lätta automatpjäser. 
Det förra demolerades och det andra, .som hade mer än 14 träffar, 
skulle varit lika för&tört om man i stäLlet för exer cisamnnunition an
vänt striclsammunition. 

An•ordnanclet av luftvärnsartilleri på även de större typerna av 
stridsfartyg är icke utan svårigheter. Luftvärn~Spjäse·r äro sär.skilt 
tunga i fö rh ållande till sin relativt ringa kaliber. (Vikten av en lv
kanon uppgår tiLl elen dubbla mot en flackbanepjäs av samma kaliber). 
De,qsutom fordra lv-kanon-er säDskilt stort amrnunitiollSförråd. Pjä
serna och dera.s bemanning äro dessutom relativt oskyddade mot eld 
och förstöras vid för.sta träff. Lösningen av problemet om skyetd 
mot flygattacker synes ligga i konstruktion av en ny typ h jälpfartyg 
- en lv-kryssare eller lv-kanonbåt - a\~sedcl att samoperera med öv. 
riga: fartyg ungefär på samma sätt som jagare samarbeta med hangar
fartyg. Sådana fartyg kunde koncentrera sig på luftvärnet och er
bjuda stor kapacitet lv-eld på önskad tid. Ett dylikt fartygs tjänst
barhet sk ulle ej inskränkas till denna uppgift. Det skuLle möjlig
göra ett mycket rörligt och kraftigt försvar för hamnområden oc:h 
dessutom kunna utnyttjas som e kortfartyg för hauclel.skonvojer. 

Storbritannien har hittills byggt Oil1l två äldre krys, are, Coven
t ry och Curlew, till lv-fartyg. Ytterligare fem äldre kryssare ha 
tagits i anrspråk, vida re har beslutats att ett antal äl·dre jagare skola 
ombestyckas .och slutligen ha 14 kan•onbåtar av Bridgewater-typ 
konstruerats för att lämp a sig för detta ändamål. En1igt officiella 
meddelanden be tyckas de nya 5,-150-tons kry,ssarna av Dido-typ icke 
med 15,2 cm. kanoner som föregångarna utan med en ny 14,0 cm. 
pj äs, .speciellt lämpad för att fartyget skall kunna uppträda som lv
kryssare. De två .små tyska kryssarna, artilLeriskolrfartygen Brummer 
o.ch Bremse, lära även hava förä11drat,s till lv-krysrsare. 

Härefter följer vissa funderingar om elen närmare utformningen 
av ett specialbyggt lv-fartyg: 35, gärna 40·, kl1Jop, pan.sarrskyc1d över 
'<itala delar, 11,4-13,0 cm. pjäser för av.ståncl över 3,000 m. (3,500 
Yards) samt 47 mm. automatkanoner och grnv;ka.libriga kulsprutor f0r 
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avstånd därunder. Ett utmärkt fartyg borde vara be.styckat med sex 

kanoner av det första slaget, 12 st. 47 mm. pjäs€r och 24 kulsprutor. 

Detta skulle möjliggöra att möta anfall från tre håll på ski1da höjder. 

(Proceeclings, december 19,38.) 

Flottftirhandlingar mellan Storbrittannien och Tyskland. 

Tyskland har underrättat Storbrittannien om sin avsikt att i 

enl,ighet med sina rättigheter i det tysk-engelska fLottavtalet av 19.35 

utbygga sitt undervattensbåtstonnage, så att det blir lika stort som 

det bri tti;;ka. 

En britt1sk delegation i ubåtsfråg1an, som stå r under ledning aY 

amiral Cunningham, har i Berlin haft överLäggningar med le.dande 

personer inom tyska fl.o ttan, däribiand flottchefen amiral Raeder. 

I det engelsk-tyska avtalet gick Tyskland med på att icke ha 

större ubåtstonnage än 45 proc. av det totala brittiska ubåtstonnaget. 

men det bastämdes även att om Ty.skland ansåg omstärudigheterna så 

kräva, LS"kulle det få bygga ubåtar intill sannma totaltonnage wm det 

brittiska. Det är denna rättighet Tyskland nu önskar begagna sig 

av. Enligt fördraget skola överläggningar äga rum mellan brittiska 

och tyska regeringarna, innan ubåtsbyggaru:let sålunda ökias. Denna 

klausul är orsaken till brittiska delegationens res a till Berlin. Brit

tiska delegationen har bl. a. till uppgift att skaffa upplysning rö

rande arten av de omständigheter, som föranlett tyska regeringen att 

aruse denna ökning i det tyska ubåtsbyggandet nödvändig. Samtidigt 

som man i London påpekar, att Tyskland genom sitt tilt~kännagivande 

icke gjort annat än det har rätt till enligt fördraget, hoppa,s man 

att tyska regeringen som resultat av förhandlingarna i Berlin skall 

se sig i S'tånd att tiUmötesgå Storbrittannien i fråga om e1JJ del punk

ter, ,som elen brittiska de·legationen framlägger. Vid flottfördragets 

undertecknande hade Storbriftannien ungefär 50;000 ton ubåtar och 

har nu 70,000 ton. För att få samma styrka skulle Ty,sklarud behöva 

bygga ungefär 45;000 ton ubåtar, clå det f. n. har 2.5,000 ton. Då det 

tillåtna tysl;:a totaltonnaget för aHa fartygsslag enhgt fördraget al.L 

tid är begränsat till 35 procent av det brittiska, få jämkningar vid

tagas för andra fartygssl,ag. 

Den ty,ska fmm.ställningen har med Tys klands samtycke med

delats de andra makter som under tecknat Hottfördraget i London oclt 

de bilaterala fördrag som härflyta ur detta. 
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I en utsänd kommunike näJmnes också tilläggsavtalet av den 1'7 

juli 19.37, varav man kan draga den slutsatsen att det även är fråga 

om de s. k. A-kry,ssarna, vilka diskuterades i de noter s·om då utväx

lades. Eftersom imperiet har femton sådana stora kryssare med 15.5 

cm. kanoner, har Tyskland enligt trettiofemprocentsprincipen rätt till 

fem. När avtalet undertecknade.s hade det emellertid bara t re och 

hyste ingen sä1;skild önskan att bygga flera. Tyska regeringen till

känruagav därför sitt syfte att »förhindra avbrytandet av den rust

ningspaus för A-kryssare, •Som avtal·ats i flattraktaten i London» att 

icke ~tnyttj a sin rätt att hygga två sådana kry;ssare, så vida 'icke 

sämk:llda OI~ständigheter uppkomma, vilka gjorde detta nödvändigt. 

Uppenbar~. ~r, att c~et är de ry,ska Hottbyggena som nu tvingat Tysk

land att folJ a med 1 kapprustningen av fruktan att annars bli under

läg~et i Östersjön. Sovjetregeringen har sålunda tillkännagivit sin 

avsikt att bygga sj u A-kryssare, och trots att dessa icke skola bli 

fullt så ,stai•ka som är tillåtet inom denna klass är den t yska or·on 

fullt förklarlig. ' 

På engelskt håll förklanvs, att det finnes flera punkter som mås

;e avgöra.s ~n.der de >>vänStk:apliga överläggningar», som nlli inletts. 

Tyska regermgen har icke offentliggjort motiven för sitt be.slut och 

det är möjligt att de.t finnes utrymme för diskussion·. Man fram

håller också att giltigheten av 19'3.'} års avtal om att Tysklands sam

m~l.ag'Cla. flattonnage icke får över krida trettiofem pr·ocen.t av det 

bnttm~a Imperiets,, icke på någo·t sätt beröre.s av det steg Tysk1and 

n.~. tag1t och en tonnageökning inom en kategori måste därför åt

f~l~as av motsvarande minskning på annat håll. Även om t y.sJmrna 

v:lJa gå utöver fyrtiofem proce·nt i ubåts.tonnage är det därför icke 

givet att de önska gå ända upp till hundra procent, och detta är 

ocks'å . en .sa k som måste diskuteras. Inom fl era kategorier har Tysk

l~.nd 1Cke nått upp tilL sin fulla kontingent och några svårigheter 

vantas därför icke. Även om Ty,sklancl bygger upp tilL 1001 procent 

ubåtar. motsva:ar detta föga mer än tonnaget av ett e.nda slagskepp, 

. V1lka folJder Ty.skland;s steg kanu ner att få på andra håltl kan 
I c l· e ö v e ·bl' k f" .. E 

' r lC -as Ol'l'an man er ar vad som öve•ren:skommes• i Berlin 

~~en :•1 an kan gå ut ifrån att det kommer att väcka ökad nervositet: 

s~rsblt i Frankrike. Det är också ett tydligt teaken på att rust

umg,ss,kruven håller på att vridas om ännu ett varv. 

(Sven"b . Dagbladet elen 31 clece.m ber 1938.) 
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Världens rustningskonto år 1938. 

Folkförbundets militära å rsbok för 1938, vilken publicerades pn 
tis.dage11, visa r, att kapprustningen som folkfö rbunds:för.&amJ,ingen re
dan 1936 betecknade som »en kapplöpning nwt allv arliga och okändh 
faror >> blott ytterligare accentuerats under år 1938. Totalsiffran fö r 
värl:dens militäruppgifter uneler 1938 uppgår enligt ånsbo:ken till nära 
9,5·00' miljoner guleldollars- om.kring 68 miljarder svelliska kl'onor -
mot 8,000 miljoner gu1dclol,Jars uneler år 19:37. Av 9,500 mi ljoner, som 
representera de militära utgifterna uneler 1938 för <54 län:der, kommo 
7,400 miljoner ellisamt på s ju s tormakter, d. v. s. omkring 74,7 procent 
av världens s·amlade rustningsutgifter. Under år 19,2.9 v:oro motsva
rande siffror för de s ju stormakterna blott 2,800 mihoner gulddollars 
på en total utgiftssumma av 4,200 miljone r, d. v. s. 66,7 p rocent. AY 
världens utgifter för rustnings ändamål unele r 1938 föl!.o på de euro
peiska staterna 72,3 pl'Qcent eller 6,800 miljoner gu ldclohlars av en 
total utgiftssumma på 9J500 miljoner. 

(Nya Dagligt Allehanda elen l1 januari 1939.) 

Byggnadsprog:ram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbrittannien. 

Under å r 1939 kontmer England att sjösätta 4J.5 nya fartyg med 
ett sammanlagt tonr:age av 35·5,7:05 ton. Något sådant har aldrig· 
förut hänt i fred stid i något land, och det är näs.tan lika mycket . 
som sjösattes i England uneler n ågot av värLdskrigsåren. 

J;'artyg som skoLa sj ösättas 1939: 

Slagskepp . . ........... . 
Hangarfartyg .. . . .. ... . 
.Stora kryssare .... .. .. . . 
Små 
Jagare 
Ubåtar 

)) 

5 st. å sammanlagt 1'75,0:00' ton. 
3 )) )) )) 69,00'0 )) 
i5 )) )) )) 40,000 )) 
7 )) )) )) 38,000' )) 

11 )) )) )) 20,000' )) 
9 )) )) )) 9:,85-5 

Smärre fartyg (»sloops,») .::; » » 3,700 » 
----~----~~~~~-----45 st. å sammanlagt 355,,705 ton. 
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Ovan niimnda tonnage gäller endast stridsfartyg, och inkluderar 
ej ett ansenligt antal hjälpfartyg, motortorpedbåtar, depåfartyg, bog
serbåta r m. m. 

Det första betydande fartyg, som kommer att löpa av stapeln, 
är slagskeppet King George V, vilket kommer att sjösätta., elen 21 
februari i närvaro av konungen. Ett systerfartyg, Prince of Wales, 
sjöaätte:s i mars i Birkenhead och under sommaren och hösten kom
mer ytterligare tre fartyg av samma klass - Anson, Je.llicoe och 
Beatty- att sjösättas i CLydebank, Wall:send-on-Tyn,e och Goven. 

Dessa fem äro de största och stat•kast bes•tycJcade slagskepp som 
nå.gons:in bygg ts i England och de komma att förstärka artilleriet i 
fl.ottan med 50 st. 35,6 cm. kanone r av ny och kraftig typ. Med en 
beräkn:JJd fa rt av 30 knop komma de att bli någea av de snabbaste 
slagskeppen i världen. 

De tre hangarkrys.sare, som skola gå av stapeln, äro Il1ustrious, 
Vi ctorious ·och Formidable varde ra på 23,000 ton. De äro de största 
han.garkryssare, som byggts för flottan. Den första bygges i Ban,ow 
i Furnes:S, el en andra på Tyne och den tredje i Belfast. 

De fem stora kryssarna, som skola sjösättas, heta Fij~i, Kenya, 
Mauritius, Nigeria och Trinielad och cle representera en typ på 8,000 
ton, 33 knops fart samt äro bestyckade med 12. st. 15:,2 cm. kanoner. 

De sju små kry,ssarna i 1939 års program äro Dido, Euryalus, 
Naiad, Phoebe, Sirins, Bonaventure och Hermione. Dessa utgöra 
också en helt och hållet ny klass, 5,400' ton samt en fart av 33 knop. 
Bestyckningen består av 10 st. 13,2 kanoner av ny nwdell med en 
eldhastighet av 14 skott i minuten. 

Av de 11 jagarnl'. äro 8 av Laforey-kl as.s men större och kraftigare. 

(The Daily Telegraph elen W december .L938, 
Le Temp,s den 22 december 1938.) 

»>GnA" George V>> och »Prince of Wales», stapelsatta i jarLUari 
1938 vid Vicker-Armstrongs varv vid vVaLker-on-Tyne och Cammel 
Lai rds varv i Birken.heacl, väntas löpa av stapeln i början av det nya 
året, och »Anson», ,Beatty, och >>Jellicoe», vilka stapelsattes i maj , 
juni och juli 19B7 vid John Bt•own:s varv vid Clydebaruk, Fairfielcls 
vid Govan och .Swan Hunters v1cL WaUsend-on-Tyne, väntas bliva 
klara för sjösättn.ing tidigt på hösten 1939. 

Enda offi<Ciellt publicerade uppgiftei· om slagskeppen äro, att 
de lwmma att få: ett depLacement på 35,0'00 ton, två skorstenar, två 
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master, en huvudbes,tyckning av 35,6 cm. kanoner, ett starkt luft

värnsartilleri samt ökade S1äkerhetsåtgärde r mot luftattacker, ett för

bättrat däcks- och sidopansar, samt extra omsorg.s.fu1lt utförd indel

ning i vattentäta skott. 

Inofficiellt meddelas, att planen omfattar tio gr-ova kanoner, 

placerade i två kvadruppeltorn och ett dubbeitorn, en stark bestyck

ning av medels·våra kanoner av ny kaliber och placerade två och två, 

inga torpedtuber, omkring 1.3,000 ton pansm·, kopplingsturbin och tre 

cylinderpannor, alstrande 130;000 hkr. Farten blir över 30 kno·p. 

Den idealis•lm placeringen av huvuclbes•tyckn.ingen, vilken skulle 

tillåta lika eldkraft föröver som akteröver, såsom på alla engelska 

slagskepp utom >>N els·Oll>> och »R-oclney>> och s l agkryss,aren >>Renown>> 

och >>Rep u1se>>, vore ett trippeltorn akteröver med ett clubbeltorn 

ovanpå och ett trippeltorn föröver likaledes med ett clubbeltorn ovan

på. Denna placering omöjliggjm·des på grund av hänsyn till läng.cl, 

utrymme och skydd för ammunitionen. 

Därför synes det säkert, att huvudbestyckningen kommer att 

placeras på följande sätt: ett kva·druppeltorn på backen med ett 

clubbeltorn över, och det andra kvadruppeltornet på akterdäck -

möjliggörande eld från sex kanoner förut och fyra akterut - och 

inte som nyligen antogs två kv.adruppeltorn föröv.er och ett dubbel 

torn akteröver, vilket skulle möjliggöra eld från åtta kanoner :förut 

och endas>t två akterut. 

>>Nelson>> och >> Rodney>>, på vilka hu vudbestyckningen är place

rad föröver, byggdes efter inskränkningar i Washingt•on-överenskoin · 

meJsen och utgöra kraftigt förändrade och reducerade upp],agor av 

slagkryssarklassen på 48,000 ton. De nio 40,6 cm. (16 in) kanonerna 

i tre trippeltorn placerades föröver för att ammunition/Sfärrådet 

skulle k·omma i skydd av det tjockaste pansar-et. 

Både det vertikala och horisontelJa skyddet på de nya slagskep

pen kommer att bli överlägset det på alla engeLska nuvarande slag

skepp. 
(The United Services Review den 29 december 1938.) 

Såsom svar på Ty.Sild.ancls förslag i unclervattensbåtJsfrågan skall 

Storbritannien bygga en stor fLotta av små krigsfartyg av eskort

fartygsklassen, d. v. s. på 500-1,00:0 ton och med en kanonkaLiber på 

J,7 ~urn eller därutöver, vilka kunna sättas in mot ubåtar och flyg

plan. 
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Dessa små fa r tyg skulle för skyddet av hande],svägarn.a kunna 

spela samma roH som tidigare tillkon~:mit jagarna. Det anses inga

Jun-da otroligt att amiralitetet, om Tyskland vidhåller sitt beslut in

om de närmaste månaderna börjar bygga ett trettiotal fartyg' för 

försvar mot ubåtar. Amiralitetets buclgetsäskan.den, viLka fram~äggas 

i februari elJer mars, komma troligen att ge anty.clningar om de för

slag, som då föreligga. 

(Svenska Dagbladet den 3 januari 19!39.) 

En del närmare uppgifter om Englands nya 50-knops torped

båtar blevo bekanta vid en provtur, som en av dem på tisdagen före

tog på The Solent. 

Båtarna, som ha en 1ängd av 21,3 meter, förses med tre Rolls 

Royce-motorer på 1;000 hkr, -samt få antingen två 5-3-centimeters eller 

fyra 45-centimeters torpedtuber. De ha tre kanontorn samt utrus-tas 

med apparater för rökridå och .sjunkbomber. Inga som helSJt ma.s,ter 

eller skorstenar finnas. Målytan blir elen minst•a .som nå~ot över

vatten krigsfartyg visar. Båtarna kunna förses med en kanon vars 

granater ·anses kunna slå igenom ubåtars och jagares sidor. 'Upp

finnaren, Scott-Payne, cleunon.streracle, huru farten kan nedbringas 

från 40 till S knop på tre sekunder och accelereras från :VO till 40 

knop på åtta sekunder. 

(Svenska DagbLadet elen 11 januari :IJ939.) 

Stora Sunderlandflygplan til1hörancle RAF och förlagda i Singa

pore, hava varit verksanuna uneler december med att undersöka de 

transoceana routerna mellan Singapore och elen nya flott- och flyg

basen, som håller på att byggll!s vid Trincomalee på Ceylon och för 

vilken i årets budget anslog.s 1,500;000 pund. 

I den officiella rapporten har flygningen omtalats' som en van

lig övningsflygning. De flögo från Singapore til1 Penang och däri

från 1,400 miles tvärs över havet till Triuconvalee och återvände hem 

vi.a Colombo och Penang. 

.. Det stora strategi,ska värdet av denna hamn som bas på halva 

vagen på r-outen Singapore-Aden är nu erkänt. 

(The Daily Teh~graph elen 17 december :1,938.) 
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Tyskland. 

JYieijers fic.kalm.anacka över krigsflottorna - i allmänhet för
kortat till >> JYieijer» ger också i 1939 å rs upplaga tiUförlitlig,a upp
gifter över örlog.'lfLottans nuvarande beskaffenhet och cle enstaka 
makternas byggnadsplaner. 

Ser man tiLl att börja med på den ty,ska marinen, framgår det 
att man har för avsikt att bygga ett femte shtg·skepp (Byggnadsbe
teckning »H»). 

Det planerade slagskeppets, >>H>>, sto-rlek är icke angiven men 
torde likalecles gå upp till minst 35,0(}0 ton. Likaså de på stapel 
liggande slag. keppen >>F>> och >>G>> medan däremot >> Gneisenau>> och 
»Scharn horst», som äro övergångstyper endast ha ett clep1aceanent på 
2'6,000 ton. Härvid må betonas att både den planer!l!de n.yby.ggnaclen 
>>El» liksom cle övriga i Meijer omnämnda nybyggtLaderna stå inom 
ramen av den tonn.agemängd som i det tysk-engel,ska Hottavtalet från 
juni 1935 kom på Tysklands del. Av cle båda hangarfartygen, som 
befinna sig under byggnad, har här om clagen det första sj ösatts i 
Kiel i närv.aro av »eler Fi.ihrer>>. Hastigheten angives vara 32 knop, 
samma som hos hangarfartygen och de lätta kry,s.sarna. Av cle senare 
har man planer på att bygga ytterligare två st., >>0 och p,,, båda 
7;000-tons kryssare. 

Tillsammans finnes redan av lätta kryssare sex med 35,400 ton 
och sex uneler byggnad eller planerande. 

Jagarnas antal ökas ytterligare. Enligt :NLeijer utökas raden 
av jag.are genom ytterligare 8 pl.anera·de e ller på vatv och uneler 
byggnad befintliga fartyg (23---.30). Dessa fartyg tillhöra en särskil·d 
klruss med ett deplacement på 1,811 ton, och en has,tighet av 36 knop. 
Antalet torpedbåtar utökas till inalles 42 stycken genom ytterliga re 
:L2 planerade 600-tonrs fartyg. Av ub'åtar omnämner Meijer 43 st. på 
tills,ammaus Hl,445 'bon och d-essutom 28 st. S'O.Ill äw uader byggnad 
el.ler s10m man ämnar bygga. Tot,allsumman är därigenom t1o· enheter 
högre än föregående år. I denna totalsumma finnes 32 st. av 2150-
ton:s-klasen, 2'1 st. av 500-tons-klassen och :1,.5 st. av 71~-tons-klassen. 
A v mindre krigsfartyg nämnas: 1ti minsökningsfartyg på tiUsam
mans 14,1·00 ton och .30 under byggnarl >eller planerade. V.i<i,are 40 
minr0jning.sfartyg, därav 6 UThder byggnad samt inalles 32 motor
torpedbåtar, därav 17 under byggnad eller planerade. Genom ·Öster
rikes införlivaThele med mo:derlandet h·al: dessutom Dou:aul'Lottiljen till 
kommit, för viLkens räkning fem flodfartyg ligga på stapeln. När 
dessa blivit färdiga, kommer Don<iliuf1ottil.ien att förf,o·g~a över 12 
fartyg. 

Vad skolskeppen beträffar planeras ett nytt artiLlerisko l,skepp 
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»A>> , som framförailt k'10mmer att användars för luftsk;r.ddJSutbildning, 
V.ldare ämnar man bygga ett nytt (Schne llrboote-ledsagaTfartyg). 
En ny bogserbåt (ersättning Hela) befinner sig nu på stapelbäclde11. 

(Kiel er X eueste N achrichten elen 13 december 1938.) 

I n11ar.in a fackkretsar i Loncl·on disk u te ras f. n. 1sensa tionell a upp
gifter om den t)~ska ubåtsflottans utbyggnad. Enligt v.ad som med
delas sk all Tysldaud ha 71 ubåtar i tjänst eller i det närmaste fär
diga f . n ., och då de första ubåtarnra blevo tagna i tjänst 1935 ger 
siffran antydning om en produktion, till vilken man hittills icke på 
något aunat håll i världen kunnat iakttaga något motstycke. 

Av övriga stormakter har J apan sammanlagt 61 ubåtar, byggda 

tämligen jämt uneler åren från 19.21. Siffran för Italien är 91, men 
de äldsta härstamma från 191'6, Frankrikes sammanlagda antal är 79, 
varav de äl<cls•ta äro femton år och Englands totalsiffr1a upp.gives till 
68 med de äldsta båtarna byggda för 20 år sedan. För Sovjetunionens 
del föreligga inga ·exakta uppgifter men med säkerhet vet m_an dock, 
att sammanlagda ubåtsantalet på de olika sjöf ronterna överstiger 
WO och troligen närmar sig 150·. 

Närm,are uppgifter om de tyska ubåtarna ge vi,cl handen, att 
förutom den första serie på 2:50 ton, som var inledningen tm Tredje 
rikets upprustning till sjö·ss, och som upptog .24 båtar, f. n. ytterligare 
åtta fartyg äro under byggnad. Det är mycket små ubåtar, men 
fackmän erinra om Tysklands värlclskrigsfartyg, som ofta v.oro aY 
samma ringa storlek men som dock visade sig mycket effektiva un
der verks·a,mheten kring de enge],ska kustema. 

Av stodeksklassen n:r 2, el. v. s. 500 tons ubåtar, har man redan 
tidigare färdigställrt :L3 båtar, men 11 nya fartyg är·o nu i det när
maste färdiga. Denna typ är förseeld mecl fem torpedtuber och en 
lätt kanoR samt har en mycket stor aktiol1Jsradie. Leverantör är 
framför allt det gamla väLkända ubåtsvoarvet i Kiel Krupp-Germania , 
men även Des·chimag i Bremen bygger denna typ. 

Sistnämnda varv har tidigare levererat cl e fem ubåtar av den 
hittiUs ,största kla·ssen, på över 7{)(') ton, som redan äro i tjänst. På 
dess stapeLbäddar stå eme1lerticl ytterLigare tio båtar av denna klass. 
De äro utrustade med sex torpedtuber, en 10 cm. kanon, en luftvärns
pjäs Gch göra e:n fart, som är högre än elen som uppnås av de flesta 
motsvarande ubåtar i utlandet. 



-60-

De åtta minsta ubåtarna, som f. n. fä rdigställ:lls och äv·en delvis 
trätt i tjänst, bära numren U 56-U ·6,S.. De elva nya b åtarna av 
500-tons typen fö r a beteckningarna U 47-U 50, U 52-U 55 och 
U 69-U ,-71 och de tio nya fartygen av den största storlek.s,klassen 
äro numre1'ade U 40-U 44 och U 54-U 68. 

Sammanlagda antalet med säkerhet i tjänst eller uneler byggnad 
varande tyska ubåtar uppgår således till 71. Huruv~cla fler båtar 
redan äro påbörjade har man sig ännu ej bekant. Att märka är, .att 
samtliga dessa fartyg äro av modernast tänkbara lwnstruktion - de 
ä1d.sta blott tre år gamla. 

Som tendrar och moderfartyg för sina ubåtar har den tyska 
marinen dels byggt om, dels nybyggt samman],agt fem f artyg. Fyra 
.större ubåtsdepåfartyg äro emellertid beslutade och befinna sig i 
,skiLda stadier av färdig.s1ällancle. 

(Nya Dagligt Allehanda den 24 oktober 1938.) 

sLagskeppet ,,,Scharnhorst», som den 3 okt ober 1936 löpte av 
stapeln i \Vilhelmshaven, trädde på lördag.smorgo•nen i tjänst. Far
tyget har ett deplacement av 2,6,,0,0() ton, en längel av 2.2i6 meter, en 
bredd av 3'0 meter och en djupgång av 7,5 mete•r. Hastigheten upp
går till 27 knop. Besättningen bes tår av 1,460 man, be,fälet inräknat. 
,Scharnhor.st» har nio· 28-cm.-kanoner, sammanförda i tre torn, tolv 
15-cm.-kanoner i dubbeltorn och ett luftvärn, .som består av fjorton 
10,5-cm.-kanoner och .sexton 3,7-cm.-kanoner. Dessutom är slag,skeppet 
fömett med två katapulter för fyra hydroplan. 

(Social-Demokraten elen 8 januari 1939.) 

Sovjetunionen. 

I tyska Hottkretsar hyser man en välgrundad mi,sstanke ont att 
Sovjetunionen h ar inte mindre än tre 40,000 t•ons slagskepp uneler 
byggnad, medm1 de ty~1ka marinexperterna beslutat begränsa de tyska 
slagskeppens storlek t ill 35,{)00 t on. 

Upplysningen kommer från 1939 års uppl aga av Flotthandhoken. 
Det uppges vida re att dessa nya ryska slagskepp skull e stationer:lls i 
Ös•ter.sjön. Vidare mecLcleLa:s, att dessa slag,skepp ävo de första större 
krigsfartyg Ry"sland J.åter bygga. De skola bilda g rundstommen för 
Jen blivande sovjetryska flottan. 
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Vid tidigare t illfäll en har man från tysk sida u ttalat, att man 
skall revidera sin ståndpunkt i fr åga om flottbyggnaclsp rogrammet, 
för den händeLse Ry~slancl byggde större fa rtyg. 

Det uppges ej var dessa f artyg bygga1s. .Man anser, att Sovjet 
överväger att bygga ytterligare tio kry.ss1are, likmm Sovjets ubåts
flotta red an nu är respektingivande. 

(Aftonbladet den 16 decem ber 1938.) 

Frankrike • 

Slags.keppet Strasbourg har utfört mycket lyck:llcle provturer, 
·men dess bestyckning är ännu ej helt fä rdig. 

Atlanteskadern har fönstärkts med de två nya större jagarna 
Mogartor och Volta, viLka äro yttenst snabbgående och hava stor 
eldkraft. 

De enda stapeLavlöpning,ar, som ägt rum uneler år 1i938, äro de 
fyra 1,772 ton.s ja.garna 1-Iardi, Epee, Fleuret och Gas:que, de två u
båtarna Ceres och Pallas samt tre avisofa r tyg. 

Richelieu, det nya 35;000 ton.s s lagskeppet, kommer att .sjösättas 
den 17 januari och dess systerfartyg J ean Bart beräknas kunna löpa 
av stapeln inom ett år. Så snart Richehen sjö,satts, sträcke,s kölen 
till 35,000 tons slagskeppet Clem enceau. 

För marinJlygets räkning hava två nya .sjöflygba,ser färdigställts 
och tagits i bruk unde r år :L9.38, näJmligen Lanveoc-Poulm1e v1cl Brest 
och As,pretto på Comika. 

Franska flottans manskap.sstyr.ka har ökats från ,6(},000 till 
72,000 man. 

(Le Y a ch t elen 31 december 1,9318.) 

Enligt en rapport, som inom kort skall eliskuteras i kammaren, 
belöpa ,:;ig de anslag s·om för :L9.39 äskas för marinen till 8,174 mil
joner fran cs, därav 2,674 miljoner för den ordinarie budgeten och 
5,.50:0 miljoner för ökning av marinflyget, utvidgnings- och förbätt
ringsarbeten i baser och ai<senaler samt uppläggning av krigsförråd. 

I jämförelse med mots,varande siff ror för 19,38 noteras för 1939 
en ökning med 76 procent beträffande de sammanhgda anslagen, 22 
pvocent fö r den ordinarie budgeten och 124 procent för de extra,or.di-
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narie anslagen. 1939 å rs marinbudget räknar icke med några ny
byggen, men detta ber-or på att man i ma j 1938 antog ett byggnads
program, inneb ärande icke mindre än 120,,000 ton nytt tonnage. Det 
gäller aUt.så närma1st att bygga färdigt det stora tonnage, som redan 
beslutats. 

An.sLagen för arbetena i hamnarna och moclerni.se ring av arse
nal-ernas utrustning ha ökats med Lt2 procent i jämförelse med 1938, 
och an~l agen till kust:lörvaret ha mer än fördubblats. Till upplägg
ning av krigsförråd ha anslagits belopp, som är n]o gånger större än 
an.slagen för 1938. Slutligen kan nämnas att anslagen tiU marin
flyget ökats med 19 procent. 

(Social.-Demokraten den 17 december 1938.) 

Franske marinmini.stem har framlagt ett flottbyggnadsprogram 
för de närmaste tre åren, vilket komm er att öka :franska fl.ottan upp 
t1ll 700;000' ton år 1942. 

Ett nytt 18,000-tons hangarfartyg vid namn Joffre· har stapel· 
satts och beräknas löpa av stapeln år 1941. 

Marinministern har fö rklarat, att regeringen beslutat giva 
Frankrike erf-orderlig sty rka för att skydeLa förbindelserna till ko.JI()
nlerna. 

Han förk larade vidare, att fran,ska f lottan är stark nog att taga 
upp kampen med Tysklanels och Italiens förenade Hottor. 

{The Daily Telegraph den tö december 1938.) 

Italien. 

En ÖYersikt av itaLienska Hottans s tyrka publicerad i en offi
ciell tysk kaleneler innehåller ·sakförhållande, som förut ej offentlig
gjorts. 

Den visar att italienska krigsfLottan vuxit från 270 fartyg på 
360;00(} ton år 1922 till 330 fartyg på 560,000< ton i slutet av 1937. För 
närvarande är viclare 260,000 ton nya fartyg uneler byggn,acl. 

Detta program väntas avslutat 1.1941-1942, då Italien kommer 
att äga ett tonnage på över 700',000 ton. Gaml.a fartyg och små 
mod-erna stridsenheter äro ej inberäknade i cienna summa. 
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Flottan kommer då att innefatta följande: 

K ry.ssare ........... . ..... . 

J ag are och torpedbåtar . . . . 

Ubåtar .......... . . ....... . 

8 st. 24·0,00'(} t.on. 
19 )) 

1001 )) 

100 )) 

1601,00Ql )) 

100,0001 )) 

100,000 )) 

Fyra av s lagskeppen äro på 3.5,000 ton, hava hög fart och äro 
bestyckade med 9 st. 38,1 cm. kanoner. Vittario Veneto och LittaPio 
äro nästan färdiga och Roma och Impero s1tå på stapeln. De 19 
k ryiS.sarna göra anspråk på, att bli de snabba te i sitt slag i världen. 

Jämsi des med fartyg.sbyggnrucls programm et framskrider en stor 
p1an för modernisering och utveckling av fl ottbasern,a. Arbetena 
framskrida i Torento, Spezia, Neapel,, Me,ssina, Drind1si, Venedig och 
Pola och många helt och håHet nya baser äro planerade. 

Den officiella tyska .skribenten framlägger red an målet för Ita
lien allmänna Hottpolitik, vilJken - kconstate rar han - går ut på 
att få England och Frankrike att erkänna Italien som en stannakt 
i Medelhavet. 

>> Tack vare Italiens baser i Libyen och tilLvaron av en kr,aftig 
fl.otta samt lufts tridskrafter, ,Jcom mer det att bli möjligt för Italien 
att dela :Medelhavet i en ostlig och västlig halva genon1 en strategisk 
linje dragen från Neapel till Trapani, Pantellaria och Tripo.Jris, vilken 
.s·t änger ,sundet mellan Afrika och SiciLien och på så .s<ätt skär av 
st råkvägen me.Uan Gibraltar och Suez. 

Längs LibyellJS kust har det förutom i Tripolia vuxit upp viktiga 
Ho ttbaser i Bengazi och 1\Jbruk. 

I öst ra Mede lhP.vct hava öarn:a Rhodos och Leras bl.ivit starka 
n:Larinflygbaser. 

I italienska Ostafrika hava kolonierna Eritrea och Somaliland, 
vil:ka :förut voro ,skilda, blivit förenll!de genom erövringen av Abes.si
nien till ett stort -och sammanhängande lanclområde, gränsande till 
Röda h avet i llJOrdost och till Indiska Oceanen i sydost. Längs båda 
dessa k uster finnas eller äro under anläggning· välutrustade hamnar, 
vi}k a ha stor maritim betydelse. Dessa hamnar, :Mass,awa och A,S<S~ab 
vid Röda h avet och 1\foga:doxo och K i,simazu vid Indiska Oceanen, 
k!om ma att möjliggöra italienska operationer på routen mellan Suez 
och Indien. 

(The Daily Telegraph den lO december 1938.) 
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Ministerrådet har godkänt budgeten för finan~året 1939--40. 
Inkomstsiclan .slutar på 24,56 milj areler lire och utgiftssidan på 29,31 
miljarder, varför alltså ett underskott på 4,7<3 miljarder före•ligger. 
Anslagen på de viktigas·te ministerierna fördela sig på följande sätt : 
krigsministeriet 3,41 milj,arder, marinministeriet 2,70 miljar-der, flyg _ 
ministeriet 2,:1>7 milj areler o·ch finan•sministeriet 11,82 miljarder. Mi
nisterrådet har vidare beslutat bevilja extraanslag på sammanl-agt 10 
miljarder lire för ökning och pruskyndarude av rustningsprogrammet 
under de nämnaste finans·åren. 

(Social-Demokraten elen 15 december 19,38.) 
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Litteratur. 

Forläggarfirman Geoffrey Bles i London har nyligen bö·rjat ut
giva en rad böcker under elen sammanfattande titeln >> The Ne.xt War 
Series,, varav nu utlwn1mit: 1. >>Sea Po·wer» av commander Russell 
GI>eenfell, R. N., 2·. >> Air Po·wer» av J. M. Spaight, C. B., C. B. H, 
3. >> Tanks>> av major E. W. Shepparcl, O. B. E., M. C., 4. "Propa
ganda.>> av Sidney Rogerson, till ett pris av 5 shilling stycket. Det 
som intresseTar denna tidskrifts läsare mest, tör väl vara n :r 1 om 
>>S jömakten>>. 

Födattaren sysslar däri något med världskriget, men endast i 
den utsträckning som det kan ge lärdomar i fråga om ett kommande 
krig. Saclana äro bl. a. att han ger fö.wträde åt konvo•jen gentemot 
kryssning och patrulle•ring, då det gälle,r att skydda handeln. Den 
be•tydelsefulla moraliska påve•rkan undervattensvapnet utörvar på sto
ra krigsskepp (men ej på små) och den minskade nyttomarginalen 
för större örlogsmän, är också, anser förf., en lärdom. Vad beträffar 
denn a sista punkt, föreslår commander Greenfell i ett kapitel om 
de stora krigs.fartygens framtid en så drastisk reduktion av storle
karna och en så kraftig ökning av antalet enheter, att han leeles 
till tanken, att en flotta bör bestå huvudsakligen av des,tmyers -
e•ll er superdestroyerS >> någonstans vid 3,000 ton-märket». 

Speciellt intresse för engelsmännen har kapitlet om >> l''örbindel
serna genom Medelhavet>>. Han påpekar att 1796 upphörde för en 
tid engelsk dominering av detta hav, dock :för att återvinnas r edan 
1798 genom slaget vid Nilen. 

* 
Oljan har något ensidigt betecknats som varande >>mera bety

delsefullt för det moderna livet än någon annan produkt av jorden>>, 
lllen trots överdriften är det klart, att i '(motoriserade) krigstide·r 
blir ol jan av första klass-rang. Storbrittannien producerar i fredstid 
endast 5 ?i& av behovet; ytterligare 5 % hämtas från Imperiet. Man 
fö•rs·tår alltså, att man i elliropeiskt-brittisk mark energiskt sökt och 
s&ker oljefyndigheter - hittills har 500,000 pund satsats på detta sö
kande. Under sistlidne juli krontes också ansträngningarna med 
tramgång, då ett lwmmersiellt betydande' lager upptäcktes vid Dal
keith i SkoWand, aär man sedan dess e•rhållit 300-500 gallons olj!\ 
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om dage-n. Inte m\)'cket - det är sant- men man antage>r, att man 
skulle kunna hämta upp ,olja -som här är av utmärkt beskaffenhet 
- i kvantiteter om 10,000 gallons om dagen. Genom lagstiftning 
1934 äger state-n alla nyfunna gas~ och petroleumfyndigheter. 

* 
Hydrografi är ett område inom sjömätningen, där torbrittan

nien tagit verksam del. Redan upptäcktsresanden Captain Cook var 
en föregångsman på området, och år 1795 grundades Hydrografiska 
Departementet inom brittiska amiralitetet. Anda från detta år h ar 
England utarbetat .och tryckt sjökort och kus·tlinjekartcr av ut
märkt beskaffenhet. 

I denna tjänst håller amiralitetet åtta mätningsfartyg, som sys
sdsättas huvudsakligen med granskning av nu existerande vatten
leder och undersöknir:gar rörande uppgifter om sjunkna fartyg ollc r 
klippor, som äro hinderliga för sjöfarten. Under 1937 funna dessa 
fartyg ej mindre än 156 dylika hinder och avlägsnade, eller skingrade 
missuppfattningar om, ytterligare 62. Havsbottnen unde-rgår som 
bekant ständiga fö6indringar, och dessa fastställas genom ekolod 
ning. Till arbetet ombord hö1ra också tempm·aturunde,rsökningar vid 
olika djup, exakta mätningar av tidvattnets hastigheter, o. s. v. 
Som en följd av föregående års mätningar vidtog,os ej mindre än 
260,,000 ändringar av uppgifter på nu existerande s jökort. Antale t 
s :Hcla sjökort un.der 1937 va r 413,000. 

* 
Det nyaste British Royal Research-fartyget >> Research>>, som syss

lar med undersökninga1· i fråga om atmosfärisk elektricitet, är väl 
Clet första fartyg som byggts enligt »omagnetiska» linjer. Det är 
klart att dylika principer kräva omständligt arbete och vålla svårig
heter för ingenjörerna, för vilka järnet är den vanligaste metallen i 
och inom skrovet. Men då en aldrig så liten dosis metall rislmrar att 
Jördärva exaktityden i magnetiska undersökningar, har man måst 
vicltaga drastiska åtgärder. Research belöper sig blott på 770• to11. 
men kostar omkring 190,000 pund och har tagit 3 år att bygga. 

Maskinen har gjorts av bronslegeringar ell er, där denna visack 
sig olämplig, av omagnetiskt stål. Aluminiumbrons-linor har kom
mit till användning i rigge n, för kablar och ankare, medan färsk
vattensbehållarna äro av trä - som i gamla tider, men de rymm a 
37 1/2 ton färskvatten. T. o. m. rakknivsbl ad, skrivmaskiner, spikar i 
packlådor, etc., äro omagnetiska. Utom det egentliga uppdraget ifrå
ga om clektricitetsunde•rsölmingar sysslar 'Research' mrd meteowlogi 
och oceanografi. 

G. L. 
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Nauticus 1939. Årsbok för Tysklands maritima 
intressen. Utgiven av A,clmiral a. D. Gottfried Han
sen. 22 årg. Förlag Mittler & Sohn, Berlin. 

, De r Naui:icus mit seinem 22. Jahrgang gewinnt dadurch be
sonclere J3ecleutung, dass er nun zum er·sten Male vor die Ge:rnein
scl1 aft Grossele u t.sch l ancl.s tri tt. Sein re i ch er Inhalt zeigt, wie bedeut
sRll1 d ie Seemacht in die Weltpolitik der letzten Zeit eingegriffen hat 
und wie die Entwicklung von Teclmik und Wirtschaft ständig wor
wärts treibend die Machtmittel zur See umf·ormt und gestaltet. Wer 
sich filr clie cleutsche Zuknnft bereithalten will mus,s den Nauticus 
zur Hand nehmen. Die lvommeruclen Aufgaben forclern von uns, das,s 
wir elen grosiScleutschen Gedanken mit der See verbiru:len., 

Med dessa ord på ett särtryck rekommenderar Vizeaclmiral von 
Trotha elen nyligen utkomna 22. 1\.rgången av Nauticus till efte rtanke 
närm ast för elen tyska läsaren. Men härutöver kan för.st som sist 
kons tateras att det högaktuella innehåll et är väl värt att tagas del 
av även för Hi.sare utanför ,Grossdeutschlancls•» gränser. 

Det nu föreliggande bandets olika artiklar m. m. äl'o med hän
syn t ill innehåll et sammanförda under sex huvudrubriker eller delar. 
Inledning göres med en militärpolitisk del, vari avhandlas marin
politiska och andra strategiska problem jämte nutida sjökrigsh~storia. 
Därefter följer en militärteknisk del, vars huvudinnehåR är ägnat 
vissa av sjökrigets vapen och deras takti.ska utnyttjande. I tredje 
delen göre.s handelss jöfarten ·och handelsfartygsbygge till föremål för 
granskning och i fjärde delen avhanclla.s på motsvarande sätt luft
farten och luftfartygsbygge. Följ ande del behandlar ekonomiska 
frågor, varibland Tysklands krav på kolonier och naturligtvis även 
det betydelsefu]Ja oljeförsörjningspr·oblemet. I s~sta delen slutligen 
å terfinnes en mycket givande marims,tatistik. Det är givetvis omöj
ligt att här ingå närmam på de olika artiklarna och däri fram:förcla 
åsikter och synpunkter, utan får det vara nog att de endrust i ko·rthet 
beröras. 

Konteradmiral a. D. Grudow inleder förrsta delen med en marin
politisk revy med huvudvikten lagd på händelserna i Ostasien och 
Medelhavet. - För tyska flottans utbyggande, organisati,on utbild
ning och verksamhet under det förflutna året likisom för öv;iga ma
r~na stormakters örlogsflottor redogöres i följande artiklar. - Oster
nkes inlemmande i Tyskland har förarrJett till en intress1ant histori.~k 
återbl ick över den kej·serliga österrikisk-ungerska flottans öden från 
dess skapande av kejs.ar Karl VI i början på 1700'-talet och fram till 
de.s.g slutliga upplösning, ·så när som på Donau-flottiljen vid världs
krigets slut. - I nästa arbete, av Korvettenkapitän W ~gner, fram-
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håUes sjöm3.ktens betyclelE·e i den japansk-kinesiska konflikten och i 
s panska inbördeskriget samt att den skänclliga örfil, som Englan,] 
fick mottaga av Italien 1935 emanerade från el en italienska sjömak
fen, ,som även skapade föru tsättningen för elen lyckligt genomfönla 
italienska erövringen av Abbe,Sisinien. - :Med de marina flyg.stri-d>< 
krafterna - väl att .skilja från· de självständigt operativa - od1 
framtiderus sjökrigföring befattar sig Vizeaclmiral a. D. Massmam1, 
som anser att dessa visserligen ha många betydeJsefulla uppgifte r 
och även kunna få ,stort inflytande, men dock aldrig i sådan gracl a tt 
de kunna rubba sjökrigets gamla lagar. Dc svåra artillerifartygen 
utgöra alltjämt .sjökrigföringens viktigaste maktfaktor och fl.ygstri tk 
krafterna kunna enelast betraktas såsom en länk, .som så många andr A, 
i kedjan av sjökrigets viktiga hjälpvapen. För att kunna lösa sin a 
uppgifter måste det därtill betjänas av en väl,slwbcli personal, soll i 
under prakti skt arbete till sjöss vunnit grundlig kännedom om sj ö
taktiken, om egna och främmande mariners fartygstyper och der as 
uppgifter, om s•jökl"igets olika vapen och dessas utnyttjande undtP r 
olika förhållanden ete. - På E"jökrigföringen >> im begränzten Raum >> 
anlägger Kontemclmiral P. Donner några synpunkter, son1 särskiH 
för svenskt vidkommande äro av intre.s:s:e-. Tankegången överen.~
~~tämmer med den, som framskymtar i en artikel i T1ds:krift i Sj ii· 
väsende förliden sommar, men den ty,ska författa ren ger begreppe t 
en mveket vidare utsträckning än sin svenske kolJ.ega. Han anser 
sålunda att krigföring enligt äldre åskåJdn.ingssätt. på -fria havet 
(Rochsee) eller enligt vår terminologi >>till sjö,SIS>> kan äga rum fö rs\ 
utanför de landbaserade flygstricls,krafterna.s räckvidd, som f. n. Dr'
räkna.~ till 300'. Mellan denna yttre gr.äns oeh farvattnen i nämnas in 
anslutni ng till kusten eller hasområdena ligger det av förf. benämn•tla 
>>begränzte.s Raum>>, vilket må.ste ans€:8 mer eller mindre sp.äckat med 
mino-r och torpeder, som tillsamman:s med möjligheterna för starka 
insat.ser av flygstrid.skrafter tvinga till särskilt hänsynstagande vi<l 
sjöstridskrafternas strategiska och taktiska utnyttjancle. Tillämpat 
på våra egna förhållanden skulle vi aldrig ha att räkna med annan 
sjökrigföring än s·ådan i kustfarvat ten och i >> begränzte,s· Rau.m >>, tlii 
det väl näppeligen låter mer än tänka s ig, att vi i någ1ot fall kunn a 
få operationslinjer av ,sådan utsträckning, som erfordras för att n il 
författarens >>Hoehsee)). -De aktuel.la maktproblerrnen i Stilla Havet 
oeh närmast den brittiska, mnerikanska, japanska och ryska baspoli· 
tikens inriktning och resultat, granSika.s av den käncle skribenten, 
Vizeadmiral a. D. Dr. O. Grons. - :Med två artiklar, varav elen en a 
avhandlar den maritima rustningsbegränsningens nuvarande l ä ge ocl1 
dE-n andra, av Kapitän z. S. Kurze, kustfarvattnens suveränitets,för
hållanden, avslutas första delen. 
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Andra Lielen, el en miJi tärteknisk a, inledes a v Konteraclmiral 
j\{ahrhol z, som retlogör för nutida artilleriproblem. Beträffande ar
tilJ,eri.striden an.ser författaren att största praktiska skjutavstånd 
all t jämt bör hållas vi,d 200L--2;5QI hm. På ,större skjutav,stånd växa 
flygtiderna tilrl 30 sek. oeh mera, vi lket giver den bes:kjutne alltför 
stora möjligheter att genom undanmanövrar draga .s<ig ur elden, vilka 
mö·jlighete·r öka>s ju långsammare salvtakten är och ock,så blir med. 
för skjutning på ifrågavarande av,stånd. nöclvändig pjäskaliber. :Med
Jet häremot är ett stort antal snabbskjutande kanoner oeh skjutning 

111 ed cle.lsalvor, varigenom bestyckningsfrågan och närmast valet meL 
lan fär re pjäser och grövsta och flera pjäJser av mindre kaliber föres 
på tal. Andra faktorer, som hålla nere skjutavstånden, inom nys,s
nämnda gränser äro dels elen ringa träffsannolikheten, som beror av 
de t med växande skjutavstånd allt mindre bestrukna stycket såsom 
en följ d av allt brantare nedslagsvinklar och dels flygeldledningens 
oti,Jiförlitligh et. Eldledningen bör därför i det län.g1sta kunna ske 
genom direkta observationer av eldledaren och enelast då siktförsäm
ringen - naturlig eller konstgjord - så nödvändiggör, övergå till 
att verkstälJas mell ledning av från luften gjo·r.cla ob.servatio·ner. Eld 
ledningsflygplan måste därför alltid finnas till hands, men blott s·å
som reservkuggar i maskineriet för ·artiller.Lstriclens genomförande. 
M:ecl tanke på beskjutning av mål i land måste e.meUertid skepps•
ar tilleriets uppställning me•clgiva utnyttjandet av pjäsernas Dtmax. 
För detta ändamål erforderlig eldledning anses på motiverade skäJ 
väl kunna utföras från flygplan. Artillerita·ktiken liksom åtskiJ I.i ga 
av cle viktiga1ste tekniskt-taktiska artilleriproblemen tagas även upp 
t i Il behandl•ing. 

I en artikel om torpedvapnets betyLlel.se i modernt sjökrig redo
gör Korvettenkapi tän E rclmenger överskåclli gt och konkret för to r
peclens, övervattenstorpedfartygen och torpedflygplanens utveekling 
oeh takti.9ka utnyttjande under olika omständigheter. Intressant är 
författarellis å.sikt om svårigheterna att med :fartygsltydr,o·foner sär
skilj a ljudet av och riktningen till annalkande torpeder uneler pågå
ende strid., då mångahanda störande ljudkällor upptr.äcla. såväl inom 
so,m utom .det egna fartyget. Gentemot dem, s·om taga hyclro-f.o-nernas 
effektivitet till intäkt för, att det är onödigt att lösa problemet om 
elen spårlösa torpe,clen även för skjutning på stora skjutavstånd. anser 
författaren det i stället vara av stor be,tyclelse att torpeden f~llkom
nas i detta hänseende. Risken för upptäckt genom hydro,foner vid 
nattorpeclanfall an,ses även överdriven, ty hydrofonen är ännu icke 
det perfekta in,strument . . som utan vidare kan förmå en förbanels
ell er fartygschef att öppna sina strålkastare. 

Det tyska ubåtsvapnets chef, Kapitän z. S. Dönitz, redogör för 
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vi..s.sa lämler.s ubåtsvapen, för ubåtens strategiska och taktis:ka an

vändning sa.nJt för ubåtsmo.tmedlen. Vad som inom olilm marine r 

närmast eftersträvas för att fullkomna ubåten och dess huvudvapen 

angiva,s vara: spårlös torpedskjutning och torpecl.bana, tystgående ma

skineri , ökning av över- och undervattensfarterna, ökning av träff

sannolikheten vid torpedskjutning genom övergivande av beclöll1lnings. 

metoden för siktfaktorerna och införallide av räkneinstrument., bättre 

periskop, särskilt ifråga om lju,sstyrka och läUmanövrer l.ighet, kortare 

dyktider, säkrare djupstyrning samt åstacllwmmandet av funkti.on,s

säkra förbindelsemedel för såväl marsch- som und ervatten,s1äge. Förf. 

slutar med orden: »Föreliggande korta uppsats avs•er att sp1·itla för

ståelse för ubåtsvapnet inom vidare kretsar. Det är ett specialvapen , 

som kräver den bästa materiel samt djärva och särskilt välutbildade 

besättningar. Det är ett specialvapen, vars egenart ifråga om kon

struktion, utbildning och handhavande Jlled nödvällidighet erfordrar 

särbehandling. De mariner, som brust förmå giva rättvis-a åt cleSl"la 

ubåJ·svapnets S•ärskilcla krav på .o.lika o-mråden, k·omma -också att kun. 

na förvänta .sig de bäs ta prestationerna av clels·amJ11a.» 

I nästa a rtikel behandlas hangarfartygen,g utveckling och st ri,J,,_ 

vii rcl e m. rn. Andra delen avslutas sedan med en uppsats om hög

tryeksånga och motor vid konstruerandet av krigsfartygsm a.skinerier, 

vari framhå lies att frågan icke gäller valet i allmänhet me l l an. hög

tryc,kjså nga och motor utan i s-tället vilken av dessa, som är ända

målsenligast att använda för olil\:a fartyg.styper. 

I trell.j e delen gives en översikt av den tyska sjöfartspolitiken 

cft~1 r viiridsk riget samt om betydelsen av och verksamheten i sjöfar

ten,s >> basen>, cl e sto ra hamnstäderna. Vidare återfinnes här en redo

görelse för h skerin ii ringen i världen .samt för cle störm :fis,Jce[ lottorna. 

Fjänle delen innehåll er bland annat en unel e rsökni ng av l uftfart. 

oelt sjöfart; säsom t ranso eeana förbindelsemedel, viUJ.;:en resulterar i 

åsikten att bägge kunna -och mås-be utvecklrus parallellt me·cl och utan 

konkurrens av varandra. 

Bland :femte delens värLds- och n ationalelwnomiska a rtiklar 

framträda några med .9peciellt intresse, vi11ka avhandla världel1Js s tä n

digt lika ruktuella ·oljeförsörjningsproblem samt frågan om Tysklanels 

behov av kolo·nier. Det senare är övertygande motiverat och man 

s·tälier s ig ·08ökt elen frågan, huruvida ieke Tyskland redan i dag haft 

sina lwlonikrav tillgodosedela -om icke händeJs.erna efter Mi.inchen

a v ta l e t kom mi t emellan. 

Boken avslutas med en omfångsrik och intr8.S!sant statist1sk eld , 

vars innehåll utgör en rik .källa att ösa ur fö r den marint intresserade. 

Ett sto r t antal illustrationer förhöja ytterligare• bokens vär.de. 
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På flerfaldiga ställen har i denna korta recen.sion angivits för

fattares namn och höga rang. Detta med full avsikt för att påvisa 

]luru viktigt det måste hava synts utgivaren att få med rikaste er~ 
farenhet och pomlus försedel medarbetarstab knuten till verket och 

därigenom lättare kunna nå målet, att även för icke faekmanneu 

kunna på ett övertygande siit t kl a rlägga de marina intressenas be
tydelse för nationen. 

C. B. 




