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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlings
ämnen för år 1940. 

l. Vilken är Östersjöns och Västerhavets inbördes strategiska 

betydelse för Sverige under ett allmänt europeiskt krig, 

under förutsättning att Sverige är neutralt ? 

2. Beho·vet av lätta fartyg i floUan, sett mot bakgrunden av 

n eutralitetsvaktens och krigets krav. 

3. Aktuella problem i den moderna ubåtstaktiken och deras 

tillämpning på svenska förhållanden. 

4. Sjöstyrkas skydd mot luftanfall på framskjuten och till 

bakadragen ankarplats. 

5. Riktlinjer för motortorpedbålars utnyttjande i vårt sjö

försvar. 

6. Rörliga kustartilleriförbands uppgifter, betydelse och an

vändning i del svenska riksförsvaret 

7. Riktlinjer för samverkan mellan sjöstridskrafter och i 

land uppställt ar tilleri vid beskjutning av mål till SJOSS. 

8. Riktlinjer för torpedflygfö11bands samverkan med kust

flottan. 

9. Moderna krav på eldledningen vid kustartilleriets sjö

frontsarti Uer i. 

J O. Vi~ka kr a v har artillet·imaterielens utveckling under dc 

senaste åren uppställt med avseende på personalen och 

vilka förändringar kunna med anledning härav vara nöd

vändiga beträffande artilleripersonalens organisation och 

utbildning? 

Tidskrift i Sjöväsendet. l 
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11. Blod transfusionens ställning i sjökrigets kirurgi. 

12. Riktlinjer för en sjöstyrkas basorganisation, sedd ur in

tenden~ursynpunkt. 

13. Fritt val av ämne inom området för Kungl. Örlogsman

nasällskapets verksamhet. 
Tävlingsskrift: bör, å tföljd av förseglad sedel upptagande 

författarens namn och adress eller ock ett valspråk , vara in

given till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Karls

krona, senast den l nästkommande september. 
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt uv pris, 

tilldelas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inläm

nad skrift vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan Säll

skapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld . 

Sällskapet har dessutom anslagit 500:- kr. att utdelas till 

prisbelönt författare, som enligt Sällskapets bedömande gjort 

sig förtjänt därav. 
Tävlingsskrift, som icke kan belönas med pris men lik väl 

anses förtjänt av Sälskapels erkännande, erhå ller på högtids

dagen hedrande omnämnande. 
Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som 

blivit prisbelönt eller ethållit hedrande omnämnande, endast 

innehålla valspråk , tillkännagives delta under första hälften 

av november månad i >> Post- och Inrikse Tidningi:tr >> med an 

hållan alt författaren ville till Säll skapet uppgiva namn och 

ad ress. 
Såvida författaren av inlämnad tävlingsskrift icke tillkän

nagiver molsa tt önskan förbehålle r sig Kungl. Örlogsmanna 

sällskapet rättighet att i sin tidskrift offentliggöra skriften. 

Karlskrona i januari 1940. 

SEKRETER AREN. 
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Årsberättelse i artilleri år 1939. 
-·~.:vg i \'C'n &v kelmoten i KöiliS, överstelöjtnanten R . O. Eggerfsen. 

Da föredragande på grund av det rådande världspolitiska 

läget och därav förorsakad tjänstgöring icke varit i stånd alt 

inhämta för en allsidig årsberättelse erforderliga uppgifter har 

jag jämlikt Sällskapets stadgar, § 29, låti.t årsberättelsen en

dast omfatta avstandsbcstämning vid kustartilleriet speciellt 

med hänsyn till den under anskaffning varande avstånd·sbe

slämningsinstrumenteringen. 
Som bekant användes f. n. för avståndsbestämning följan-

de instrumentering: 
lodbasmäta re, 
inbasmätarc (koincidens , stereo) samt 

Ya gbasins tru men ter i ng. 
Var och en av dessa instrumenteringar har, j~iJnförda m ed 

Yarandra, sina för- och nackdelar. 
Lodbasm.iitmen är såsom redan namnet an tyder beroen

dc av mätarens höjd över valtenytan och kan tiHfredsställan

de mätning även under i övrigt gynnsamma förhållanden icke 

påräknas på längre asvlånd än 450 gånger bashöjden . Härtill 

kommer att, enär mätning skall u~föras mot målets vattenlin 

je, mätresultatet 'blir i väsentlig grad beroende på sjöhäv

ningen , av m å let åstadkommen vågrörelse samt tä tt över vat

tenytan liggande dis. Mätspridningen ökas ·men även det s. k. 

systematiska mäHelet, d. v. s. del mätta avs tåndets avviknin g 
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från det verkliga avståndet, ändras uneler mätningen. I nstru
mentet måste ofta justeras oc:h k an vissa justeringar taga re
lativt lång tid i ansprf~k. En nackdel är att justering helst hör 
företagas på det ungefärliga avstånd på vilket mätnin gen se
dan skall äga rum. Scdan n1ä taren justerats kan mätningen 
snabbt komma i gång. Lodbasmätaren är prisbillig, den tor
de kunna erhållas för ungefär en femtedel av vad en 4-mcters 

inbasmätare betingar. 
Inbasmätaren är vad själva mätningen bcträlffar oberoen

de av instrumentets höjd över vattenytan; dock bör en höjd 
av minst 10 meter efterstPävas. Horisonten är på denna höjd 
på omkring 12,000 meters avstånd varjämte den fördelen vin
nes att nära vattenytan befintligt lätt dis blir mindre besväran
de än om mätaren står på lägre höjd . Instrumentet har emel
lertid sin begTänsning betråffande räckvidden. :\1aximiavstån
clet är beroende på basens, el. v. s. in strumentets längd. As 
flera skäl kan 1lmscn, utan att instrumentets mätegenskaper 
avsevärt försämras, ic)~e göras längre än 8 till 10 meter. SkaH 
mätaren vara n ågot så när rörlig torde basen böra begränsas 
till 4 meter. Ä ven om så sker torde i p raktiken mätegenska
perna icke bliva i någon högre grad underlägsna en mätare 
med 8 meters bas. En mätare med 4 meters has har visserli
gen ett mycket stort mätområde - enligt vissa mätares av
ståndsgradering ända upp till 50,000 meter - men torde i 
praktiken även med väl utbildacl personal och med mätare 
1ncd aod or)tik o-ränsen för mätområdet bl iva omkring 14,000 

t> t> 

meter. På längre avstånd blir mätspridningen onormalt sbor. 
N å got elisig väderlek och mindre goda belysningsförhållanden 
minska i hög grad det effektiva mätavstånclct. Instrumentet 
måste ofta justeras, men kan densamma snwbbt verkställas och 
är man icke bunden wv avstånd i närheten av det blivande mäl
området. Efter justering kan mätningen snaibht igångsättas . 

Vid vågbasinstnzmenteringen (här lång vågbas) bestäm· 
mes avståndet genom bäringsmätning från två på relativt långt 
avstånd från varandra belägna mätstationer samt grafisk kon
struktion på ett skjutbord. Uneler förutsättning att stationer-
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na ligga s:ct långt från varandra att vinkeln vid målet 1nellan 
bärin garna från resp. stationer ick e understiger 30° kan mät
ning utföras på de största avstånd, på vilka mål synas från 
stationerna. :\fätspriclningen håller sig inom tillbörliga gr än
ser. Uppträder enelast ett mål synligt från båda stationerna 
förefinnas inga svårigheter för avståndsbestämningen även på 
cle största avstånd . Så torde emellertid sällan bliva fallet, dels 
uppträda flera mål, vilka på långt avstånd se ungefär lika ut 
ä'Vcn om smärre skiljaktigheter finnas dmn emellan, dels kan 
den ena stationen avskärmas av regnbyar, kon stgjord dimma 
c. d. varför även om man från det ena instrumentet klart ur
skiljer målet kan avståndsbestämning icke utföras. Förefin
n as flera mål i närheten av varandra synas de ofta intaga olika 
lägen i förhållande till varandra från de båda mätstationerna 
mellan vilka avståndet kan uppgå till omkring 10 km. Mål
angivning och måluppfattning blir mycket svår ooh tidsödande 
och syftning mot olika mål en ingalund ovanlig företeelse. Me· 
loden giver nära nog exakt riktiga avstånd, men kan det i 
ogynnsamma fall taga mycket lång tid innan mätningen kom
mer i gång. Eventuell syftning mot olika mål torde stundom 
först kunna upptäckas sedan eldgivningen börjat. 

På grund av de olägclllheter, som vidlåda ovan nämnda 
metoder för mätning av avståndet och vilka beträffande lod
bas- och inbasn<äl::ue gjort sig mer och mer gällande ju större 
stridsavstånden blivit, har ansträngningarna inriktat sig på 
alt konstruera en avståndsmätningsinstrumentering som även 
på dc största stridsavstånd håller spridningen inom godtagbara 
gränser samtidigt som största möjliga garanti c11hålles att mät
ning sker mot samma mål. 

Den instrumentering man slutligen kanunit till är s. k. 
>> kort vågbas >>, n1ecl vilken under dc senaste ~t ren prov kom
mit till utförande vid kustartilleriet. Av dessa framg[tr att in
strumenteringen giver godtagbara resultat även på de största 
avstånd och är väsentligt Ö>verlägsen andra avståndsmätnings
instrumenteringar, som för rimliga kostnader kunna erhållas 
och vilka lämpligen kunna uppställas i land. 
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Principen för »kort våglbas » framgår av nedanstående fig. 

nollriktning :rvr 

0 1 och o~ 
M 
b (OJ Oe) 
A 

stationernas läge. 
målets läge. 
basen mellan stationerna. 
avståndet till målet. 
vinkeln mellan nollriktningen och basen. 
bäringen från 0 1 till målet. 
bäringen frfm Oe till m.ålct. 

Det trigonometriska uttrycket för avståndet är 
A = b . sin ('Z -- B 1) _ 

sin (B 1 - B2) 

Dc mätningar, som bohö,va ulföras äro bäringarna till 
målet från resp. stationer, varigenom vinkeln mellan syftlin
jerna vid målet crh[tlles. 

Instrumenteringen utgöres av Lvå st. teodoliter för bestäm
ning av bäringen samt ett räkncinstrument för beräkning aY 
avståndet från huvudstationen till målet. Därjämte tillkom
mer telefonanläggning samt elektri ska kablar och ackumula
lOl"battcrier. 

Teodoliterna äro av specialkonstruktion och tillåter alt 
häringen avläses med en noggrannhet av 1/100 streck. Den 
är försedel med en mellandel som innehåller dels siclriktinrätl
ning dels samticlighetsinrättning. sidriktinrättningen kan va
ra anordnad på olika sätt. Antingen så att sidriktning kan 
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utföras enbart för hand eller enbart av en motor. En kombi
nation av båda sätten har även förekommit. 

Samtidighetsinrättningen skall möjliggöra att instrumen
teringens två teodoliter samtidigt låsas till ett gemensamt fast 
system , varigenom bäringsmätning mot eU och samma mål
läge vid rörligt mål Inöjliggörcs med båda teodoliterna. In
rättningen utgöres av elektromagneter som i samma ögonblick 
kan fasllåsa teodoliternas optiska axlar till samma fasta sy
stem utan a tt sidriktinrättningens sidriktrörelser behöva av
brytas, enär sidriktinrättningarna i samma ögonblick bliva 
losskopplade från opti ska axlarna. 

Häkneapparaten, om vars konstruktion inga uplysningar 
kunnat erhållas, har som ingångsvärden basens längd och rikt
ning samt dc båda mätta bäringarna, vilka sistnämnda instäl
las efter varje utförd mätning. Enligt uppgift torde det taga 
en tid av omkring fyra sekunder från det bäringarna avläsa.~ 
till dess avståndet erhålles. 

Mätnoggrannheten vid kort vågbas är, om basens längd 
icke tages i betraktande, beroende på med vilken noggrannhet 
haslinjen bestämts, teodoliterna orienterats samt bäringarna 
uppmätas och avläsas. Härvid kunna fel uppkomma som i 
sin ordning förorsakar avståndsfeL 

De felkällor som kunna förekomma ~iro 

a) alt baslängden är fel uppmätt eller inställd på räJ.m c-
instrumcntet, 

b) alt basens riktning är felbcstämd , 
c) alt orien tcringsfel förekommer vid enelera teodoliten, 
d) alt' mätfel förekommer vid endera teodoliten på grund 

nv dels fclinshillning, dels felavläsning samt 
e) att mätningarna ieke företagas samtidigt utan med en 

Yiss mindre tidsdifferen s. 
För alt i möjligaste m[m eliminera felkällorna måste ba

sens längd noga bestämmas genom inmätning av teodoliternas 
uppställningsplatser, baslinjens riktning noggrant angivas i det 
använda koordinatsystemet, orienteringspunkter noggrant 
koordinatbestämmas samt vara belägna på ett relativt hl.ng t 
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avstånd fr ån teodoliterna samt bäringsmätningen ske samti

digt och utföras m ed så noggranna instrument att vinkelfelen 

enelast uppgå till hundradela r av streck; tidsdifferensen får 

Yicl större m ålfarter uppgå till högst n ågra hundra dels sektm

der. Samtliga ovan anförda å tgärder utom beträffa nde mät

ningarnas noggrannhet och samtidighet erbjödo inga större 

svårigheter men först seda n sam tidig<hetsinPätlningen och teo

doliter med goda avläsningsmöjligheter och god förmåga a tt 

följa mål konstruerats kunde tillfredsställande r esultat er 

hållas. 
Av avgörande betydelse för noggrannheten är givetvis ba

sens längd , ju större baslängel ju större noggrannhet. Å andrn 

siclan få r baslängden icke tagas för stor, enär då samma vä

sentliga olägenheter göra sig gällande som vid användande ay 

lång vågbas. Ursprungl igen torde man hava tänkt sig att ba

sen skulle kunna håll as under 100 m, vilket är teoretiskt möj

ligt, men har praktiska försök visat a tt så icke lå ter sig göra. 

Vid de prov som. utfördes ~u· 1936 var matericlen behäftad 

med en del brister som gjorde att de mekaniska delarna funk

tionerade mindre tillfredsställande. Det fel som h ar den ojän>

förl igast största betydelsen är felet i bestämning a v vinkeln 

mellan syftlinjctna vid målet, vilken vinkel erhålles som skill 

naden mellan två bäringar. Detta fel beror, om man bortser 

från personalens utbildnin gsståndpunkt, dels på den noggrann

het med vilken m ålföljning kan äga rum, dels på hur samtidig 

mätningen är. T eodoliterna som provades voro handelrivna 

eller motordrivna. Felet stuelerades på följande sä tt. De bå

da ins trumen ten voro uppställda nära intill varandra (inbör

des avstå nd l a l ,5 m). :Ylålet var på min st 6,000 och högs t 

20,000 m avstånd och i varje mätserie inom ett bcgrånsat om

råde, så att p:uallaxen ändrades m yck et obetydligt. Skillna

den mellan samtliga mätta bäringar i samma mätserie uträk 

nades , varefter dessas medeltal samt dc tillfälliga a vvikelserna 

därifrån beräknades. s lu tligen beräkn ades dessa avvikningars 

numc1·iska medeltal. 
Följante medelvärden erhölls för dc tillfälliga felen vid 

beslämning av vinkeln vid m å let: 
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Yicl enbart h aneldrivning omkring 0,30 streck samt 

vid motordrivning omkring 0,1 0 streck. 

Vid molordri ·vning erhölls dock några gånger avsevärt 

iägre m edelvärden , lägst 0,04 streck och i en del längre mäl 

serier kunde en ganska lång serie av på varandra följande 

vi{rdcn med små tillfälliga fel uttagas. Della i förening m ed 

direkt gjorda iakltagelser gav anledning att antaga att me

delvä rdet 0,4 a 0,5 streck (e ll er möjligen ännu higre) skulle 

bliva det )1ormala, om. inslrument·,ets mekaniska utförande 

förbättrades. 
Del konstaterades a lt Yid enbart handdrivning noggrann 

heten var ganska beroende av m åle ts vinkelhastighet i sidled. 

Ar demul låg torde m o tordrivning kunn a undvara s. Även vid 

enbart handd1·ivning ansågs felet kunn a avsevärt minskas ge 

nom att erforderl iga förbättringar av m a terielen komm e Lill 

s tånd. 
Den motordri,·na instrumenterin gen visade sig vara av

scvt"irt överlägsen den h ancldrivna . 

För instrumenteringens bedömande har jämförel se gjorts 

med 4 m inbasm ätare :.1/'21. E n fle rårig erfar enhet h:rr visat, 

a tt det tillfä lliga m edelfelet vid detta instrument är om kring 

20 bågsck för en god mälarP vid m ä tnin g mot rörligt m ål un 

der gynnsamma oms tändigheter. Delta fel är an giYet som 

synvinkelfel >> inuti >> instrumentet. >> Utanför >> instrumente t är 

medelfelet 20 ggr mindre, enä r förstoringen är 20 ggr. Del 

verkliga medelfelrt hos den uppmätta vinkeln m ellan syftlin 

jerna >> Vid måle t» är sålunda l b[tgsekund. Da l s treck är 

li'ka med 206 bågsek blir ett hundradels slrcck omkring 2 båg

sek . Vid 4 m inhasmätar en är s[dedPs medelfelet et t halfl 

hundradels streck. Om vid drn ko r la v:"tgbas in strumentcring-
5 

en felet ii r fem hundradels s tred : så är alltså felet - ggr 
0,5 

större än vid 4 m inbasmätaren . För a lt avståndsfel et icke 

skall ökas kan cffektiYa basen ökas i samma proportion d. v. 

s. t ill 40 m . Göres elen effektiva basen t. ex. 200 m blir av" 

ståndsfelet omk rin g 5 ggr mindre än vid 4 m inbasmätaren. 



-JO-

Proven 1936 hade alltså tydligt visat den nya avstånds

instrumenteringens praktiska användbarhet, varför även be

~ löls att nya IH'OY skulle komma till utförande seda n erforder

liga förbättringar utförts. 

Dessa nya prov ägde rum på sensommaren 1938. Enär 

den till förfoga nde slälda materielen tillverkats av en med 

denna specialtillverkning synnerligen förtrogen firma var den 

~;amma av god beskaffenhet. Såsom tidigare fram,håll its var 

teodoliterna~ sid riktinrättning konstruerad på tre olika sätt. 

.-\.ntingen sa att sidriktni ng kunde ulföras enbart för hand, 

enbart m ed en motor eller ocks~t en kombina tion av båda sy

stemen. Vid nu ifrågavaran de försök funnos två handdrivna 

och två motordrivna teodoliter , vi lka a l'l)etacle parvis. I forl

;.;ällningen benämnas dc förstnämnda »H >> och de sistnämn

da >> ~!». Jnstrumenl:, som voro både hand- och motordrivna, 

förekom icke. 
Försöken avs~l.go aU utröna dels instrumenteringen s nog

grannhet i lägebes tämnin g mot mål på olika avstånd och med 

olika vinkcH1astighetcr , dels konstruktionernas fältmässighet, 

dels slutligen huruvida n ågon clrra av instrumenteringarna var 

väsentligt överlägsen den and ra dels i allm änhe t, dels under 

speciella förh ållanden. 
Proven om f a Ilade noggra n nhctsprov a v seende även en 

jämförelse mella n själva mätningsnoggrannheten vi d hanel

och m olorclrift , avståndsmätningsprov samt fältmässiga proY. 

varvid särskilt skulle utrönas inverkan av skalllossning och 

transport samt uppställningens s tad ighet. 

Vid noggrmlllhctsprovcn vol'o teodoliterna uppställda nä

ra intill varandra med för alla fy ra eller två och två samman

kopplade samtidighetsiudittningar, varjämte för a l l föreb~'gga 

inbördes påverkan vid avläsningen en konstant dif!fcrens in

fördes vid orienteri ngen . Avstånde t till m ålfartyget och mät

hanans riktning avpassades med hänsyn till målfar tygets fart , 

så att vinkelhastigheter motsyarande dels 1 O och dels 25 knops 

fart vardera på un gefär dels 12,000 m dels 20,000 m avstånd. 

~Uitserierna omfattade omkring 30 mätningar pr teodoli t och 

11-

var målets fart dels konstant, dels oregelbundet ökande eller 

m inskande. Proven utfördes under tiden den 31 nugusti- 9 sep

tember och var m edeltalet av medelfelen i hundradels streck. 

M 
för samlliga serier fr. o. m. den l september 5,6 

)) 2 
)) 5 
)) \) 

Antalet serier var 

fr. o. 111 . den l september 20 (M) resp . 
)) 2 16 (M) 

5 12 (iM) " 
)) g 4 (M) )) 

Vid dc två sista serierna var m edeltale t 

~f 4,55 och vid H 5,45 hundradels s treck. 

5,:1 
5,0 
4,8 

33 (H) 
18 (H) 

(j (H) 
4 (H) 

av mcuclfclcn 

H 
8,() 

8,G 
7,1 
6,5 

vit l 

l\Ied medeHel avses vinkelns vid 1m~tle t genomsnillliga 

~pridningsfel , ber äknat som aritm.ctiska m ediet av tillfälliga 

fel. 

Dessa prov giva en god siffermässig uppgift om den vik

tigaste felkällan , nämligen spridningen i avståndsbestäm

ningcn. 

Av tabellerna ovan framg år all en succesiv förhällring 

inträffat under provens gång. Då detta förhållande torde 

kunna tillskrivas den omständigheten att personalen under 

proven s gång blivit m er och mer förtrogen med materielen och 

dess betjänande syn es man kunna påräkna att med in stru

menteringen i fråga erhålles följande högsta m edelfel i vin

keln vid målet: 

vid .\1 c:a 5 hundradels s lr,cck = 10,3", 
H ,, 6 )) )) = 12,4". 

Proven visa även a lt de t handdrivna instrumentels mc

delfel avtagit m era än de t motordrivna, vilke t torde heriiitiga 

till den slutsatsen alt delsamma visserligen ii.r mera svårskölt. 

men att m ed en in tensiY lriining av personalen cletsmmm1s me -
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delfel skall kunna hållas ungefär i nivå med det motordrivna 

instrumentets stadighet. 

På grund av teodoliternas konstruktion hade man kun

nat befara aU vid de handdrivna instrumenten felen skulle av

sevä rt tilltaga m ed vinkelhastigheten hos målet samt vid d e 

motordr ivna samma förhållande äga rum vid varierande fart 

och kurs. Sftdan tendens framträdde emellertid enelast i ringa 

grad. 
Vid en jämförelse med ± m inbasmätare där, såsom förut 

framhållits , vinkelfelet kan avses vara l b[tgsekund, finner 

man att haslängelen för instrumentering M bör vara omkring 

,tO m och för H omkring 50 m för att ett lika gott resultat 

skall erhållas med »kort vågbas >> som med ± m inbas.mätare. 

För att med >> kort vågbas >> erhålla en 10 gånger mindre sprid

ning än med 4 m inbasmätare erfordras en baslängd av om

kring 400 m resp . 500 m . Detta synes även hava bekräftats 

av avstånclsmätningsproven. 

Avståndsmätningsprov förelogs med två olika baslängcler, 

elen ena omkring 170 m och den andr a omkring 500 m. För 

att s~t mycket som möjligt v::triera på målets fart såväl i längel

led smn sidled användes Lre olik::t slag av målbanor. En, i 

vilken avstånden hastigt iindrades men sidvinkeln endast lång

samt, en 1xl 18,000- 20,000 m tväravstånd från mätstationer

na och i vilken sidvinkeln hastigt ändrades men avståndet 

långsam t samt en öglefonn::td på 8 , 000~12,000 m avstånd, i 

vilken stundom sidvinkeln stundom. avstånd et hastigt ändra

des. ::\1ålfarler 10 till 20 knop. Vid samtliga mätningar med 

omkring 500 m effekt iv bas erhölls med båda instrumente

ringarna god liigebe. tämn i ng p[t förekommande största avst~md 

(20,000 m). Vid mätningar mot mål i öglefonn::tde banor er

hölls god lägeheslämning vid mätningar då en effektiv bas

längd av omkring 170 m användes (8,000-12 ,000 n1 avstånd). 

I dessa prov erhölls något bättre resultat med instrument för 

motordrift 
Vid mätning med omkring 170 m effektiv bas erhölls nå

gorlunda nöjaktig lägebestämning på c:a 20,000 m avs tånd 
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och god lägebestämning på avstånd uneler 10,000 m. Vid Lill 

fällel rådde mindre god sikt. 

Vid avståndsmätningsproven framkom i-iven v~irclet av all 

instrumenten kunde ställas upp relativt nära Yarandra (2011 

till 500 m). Då målet befann sig på stort avstånd och var svårl 

att upptäcka på grund av såväl begränsad sikt som jordrund 

ningen kunde ändå m å lföljningen snabbt igångsättas sedan 

del ena instrumentet funnit målet därigenom att el en ung. '

färliga bäringen kunde meddelas fran ena instrumentet till del 

andra. Även kmb laterades att man hastigt upptäcker om in

strumenten mälte mol olika mål , även om dessa voro belägna 

nära varandra, på så sätt att orimliga resultat erhålles. 

För att prova i vad mån chocken vid skottlosningen inver

k ade p å instrumentets orientering uppställdes detsamma på c:a 

50 m avstånd från en 15 cm kanon. Det konstaterades att vid 

skjutning 1ned exercisladdning ingen som helst rubbning upp 

stod vid någondera instrumentlypcn. Vid företagn a transporl

prov vis:l,de det sig a tl instrumen teringen var relativt litet ömtå

lig. Av särskilt intresse var all utröna uppställningens stadighel 

på olika slags und erlag, emedan endas t en obetydlig, några 

hundratals streck, ändr ing av orien leringen förorsak::tr väsent

liga fel i avståndet. I sambnnd med noggrannhets- och av

ståndsmätningsproven ulföreles kontroll av huruvida orien

teringen oavsiktligt rubbats vid instrumenteringens användan

de under ostörda förhå llanden. Vid noggrannhetsproven , som 

omfattade ett 50-tal m:ätsericr, vardera om c:a 30 mätningar, 

iakttogs förekommande ändringar i instrumentens orientering 

under varie serie. Endast i elt fall vid den handelrivna teodo

liten har större ändring förekommit. I övriga fall höllo sig 

de avlästa ändringarna inom vanliga mätfelsgränser för mo 

derna teodoliter. Vid avstånclsmätningsproven, som omfatta

de ett HO-ta l mätsericr, förekom större orienteringsfel i ett fall 

Yid motordriven teodolit och i två fall vid hancldriven. Vid 

avståndsmätn ingsp ro ven i 15 mätserier voro två teodoliter, eu 

mabordriven och en handdriven upställda på var sin omkring 

-1,5 m hög träställning. Dessa ställningar voro av samma kon-
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struktion och så anordnade att instrumentet uppställdes på en 

i mitten befintlig från den övriga ställningen fri plattform. 

Härigenom förhindrades att eventuella skakningar i ställning

en vid personalens förflyttning på densamma överfördes till 

instrumentet. I intet fall förekom s[t stor ändring i oriente

ringen alt densamma m enligt inverkade på avståndsbestäm

ningcn. Proven hava visat att ehuru s tativuppställning an 

vändes tillräcklig stadighet erhålles såväl vid uppställning på 

fast mark som på en ställning. Det sistnämnda är av särskilt 

intresse, enär ställningar torde komma till användning i stor 

utsträckning. För att instrumenten skola kunna fullt utnytt

jas m ås te synfältets utsträckning i sidled vara stort. I terräng 

m ed skogsbeklädnad eller bebyggelse måste m an alltså för al t 

komma upp pa en saclan höjd att god utsikt erhålles tillgripa 

ställningar. Sanuna förh å llande äger r um om mätstation 

måste väljas i lågt belägen terräng för att kunna motverka 

jordrundningens inflytande. 

Dc senast utförda proven torde hava tillfyllest uppfy llt de 

förhoppningar , som ställdes pa instrumenteringen efter 1935 

års försök. lnslrumenleringcn med kort v[lghas är vida över

lägsen varje avståndsinstrument av hittills känd typ ubom p<t 

relativt korta avstånd, där även inbasmätaren giver tillrä cklig 

noggrannhet. Uneler 5,000 m torde inbasmätaren vara att fö

r edraga . Aven på kortare avstånd är >>'kort vågbaS >> använd

har, men synes icke vara så himplig. då snabb igångsättning 

av m å lföljning kräves t. ex. Yi cl inloppsförsvar. Instrument 

för >> kort v ~igbas >> och inbasmälare synes på ett lyckligt sätt 

komplettera var::mdra i dylika fall. På grund av den rela tivt 

stora spridningen krävs redan vid 10,000 m så m ånga nl.ät

punkter vid användande av inbasinstrumcnt, att detsammas 

snabbhet vid ig[m gsät tningcn upphäves av dGn >> korta våg-ba

sens » större noggrannhet, varigenom ett mindre antal mät " 

punkler erfordras och m ålföljningen fort ar e kan komma i 

g:lng. 
Jämförd med lång våghas erbjuder >> kort vågbas >> stora 

och p åtagliga fördelar tro ts det alt el en långa vågbasen lämnar 
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nära nog exakta avstånd." Uppträder enelast ett mål kan 

vid de båda sJa,gcn av vågbas givetvis något misstag icke 

begås vid val av mål, men på stora målavstånd då dc bå

da stationerna måste ligga långt ifrån varandra - 10 km och 

därutöver - syns· målet kanske bra från elen ena stationen 

men är omöjLigt att upptäcka från elen andra. Tillfälliga 

regnskurar, dis eller konstgjord elinuna kan skymma måle t 

från den ena stationen även om det är väl synligt fr ån den 

andra. Vid »kort vågbas >> kan detta förhållande icke inträffn. 

K:ul" på de t hela tagel målet upptäckas från stationer i lancl 

kan alltid mätning utföras. Uppträda flera m å l nära varandra 

och p å stort avstånd är det ytterst svårt att från två långt frå n 

varandra liggande mätstationer få tag i samma mål. l\Iålen 

skilja sig genom sitt utseend~ kanske endast obetydligt fr å n 

varandra, något som ej kan iakttagas på långa avstånd. For

meringen kan vara sadan , alt ett mål som från en stution s~- 

nes som t. ex. det längst till vänster b elägna kan från den 

andra stationen synas ligga längst till höger. Om syftning gö 

res mot olika m ål erhålles ioke fel i avstånd av s~ldnn stor

lek sordning att avståndet blir orimligt. Skulle av en eller an

nan anledning m ålet skynl'lnas från en a v stationerna mås te 

ombyte av mätstD tion ske, vilket kan vara mycket tidsödande, 

om målet synas hava olika lägen i förh ållande till varandra 

från de b åda stationerna. Vid >> kort vågbas » föreligger icke 

tillnärmelsevis samma svårigheter Dlt verkställa s~, ftning mol 

~amma mål. Endast mycket undantagsvis komma mål i n ä r

heten av vDrandra att synas inlaga olika läg,cn fr:"m de båda 

s tationernD, då ju dessa ligga högst 500 it GOO m från var :mdLL 

Skull0 emellert id så ske komma avstånden som regel atl bli 

va s[t orimliga att rättelse omedelbart kan vidtagas. 

Vid proven erhölls något hältre resultat m ed motordri ft 

än med handdrift Della talar för val av den in strumenterin g 

som har motordrivna instrument. Svagheten hos denna i(r 

emellertid att om av en eller ann an anledning instrumcnkt 

h1ir strömlö~t n ågon mätning icke kan utföras. Instnune ntd 

är således avsevärt mindre fältmässigt än del hancldrivna. 
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För alt underlätta måluppfattningen bör hasen icke göra'5 
längre än 500 ;\ 600 m. Ju mera målet avviker från normalen 
till basens mittpunkt ju mindre blir den effektiva basen. Är 
baslängden 500 m blir den effektiva basen omkring 350 m om 
målets läge avviker 45° från normalen och omkring 250 m 
om målet li g~er 60° f rån normalen. Mätområdet blir i första 
fallet 90° och i andra 120° . God mätning kan således erhållas 
inom ett område i sidled av on1:kring 120° . Detta innebär att 
som regel cncla!>t tyå stationer erforclras för att behärska det 
önskade mälområdet. Slmlle emellertid detta vara större än 
120° eller om på gnmd av terrängens beskaffenhet den verk
liga baslängden icke kan göras längre än att redan vid en av
vikning av 45° från normalen elen effektiva basen närmar sig 
minimilängden för god mätning kan mätstation med tre teo
doliter anordnas. Principupps tällning för dessa teodoliter blir 
,.petsarna i en liksidig triangel med de mindre fö rskjutningar 
som nödvändiggöras av terrängens beskaffenhet. En största 
baslängd av mnkring 400 m torde vara tillräcklig , enär områ
det i sida icke b ehover vara större än 90° (rent teoretiskt 60° ) 
och den o~fckt i va basen på ytterlägena således blir omkring 
280m. 

Instrumenteringen himpar sig särskilt för fasta batterier, 
då man har god tid att i förväg utföra dc noggranna koordi
natbes tämningar som erfordras för fastställande av baslängd, 
haslinjens riktning och ed'orderliga orienteringsrbäringar. Men 
~iven för rörliga batterier synas de utgöra ett gott tillskott i 
instrumentutrustningen och möjliggöra en snabbare och säk
rare eldöppning på stora avstånd än som vore möjligt genom 
upprättande av lång Yågbas, där långa telefonledningar måste 
utläggas. 

Genom inrförande av kort vågbas ePhålles för rimlig kost
nad en avståndsinstrumentering som på de största stridsav
stånd lämnar godn mätresultat. 
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Våra motortorpedbåtar och deras 
användning. 

Av kaptenen vid flot t an B. Lind af Hag eby. 

Del kan förefalla optimistiskt och måhända onödigt att 
lala om »våra » motortorpedbåtars användning innan vi ännu 
J1a fdti några, men å andra sidan torde det vara en fördel att 
i god tid ha klart för sig hur man vill använda ett nytt och 
relativt oprö,vat vapen. Efterföljande synpunkter och förslag , 
som grunda sig på praktisk tjänstgöring vid den italienska 
?\1AS-flottiljen i Augusla och på ingående studier av utländsk 
litteratur beträffande motortorpedbåtar och deras användning, 
bedömas kunna bliva av värde som en grundval för framtida 
planläggning av det nya vapnets uppgifter, taktik och orga
nisation. 

Båtarnas benämning. 

Den hävdvunna benämningen »motodorpeclbåt'' har ny
]icten i vissa tabeller och order ändrats till »torpedbåt ». I 

t> 

samtliga böcker och facktidskrifter samt i dagspressen an-
vändes dock alltjämt den gamla benämningen. I chefens för 
marinen rutredning rörande flottans fartygstyper användes li
kaså benämningen motortorpedbåt, medan med torpedbåt för · 
stås elen föreslagna typen av mindre kustjagare. 

Det förefaller som om. benämningen motortorpedbåt skul
le bättre karaktärisera fartygstypens speciella !Cgenskap av 

Tidskrift i Sjöväsendet. 2 
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torpcdhestyckad , snobbgående motorbåt än benämningen tor

pedbåt, som lätt leder tankarna på v:ha gamla Plcjad-båtnr 

(numera vedettbåtar) eller på tyskarnas »torpedobootc >>, d. , .. 

s. mindre jagare. Om man granskar de utländska benäm

ningorna finner man också att dessa genomgående betona far

tygstypens karaktär av motorbåt, såsom t. ex. Englands ,, Mo

lortorpedoboats " (MTB) , Italiens ,, IvJntoscrtf i anti somlnt'rgibi

le >> (:\1AS) och Tysklands >> Schnellboote >> . 

Var och en förstår omedelbart vad som menas med en 

motortorpedbåt (l\.[TB eller :VItb), m edan den nya benämning

L'll, som varken är grundad på tradition eller p~t int crnationclt 

praxis, synes ~ignad att åstadkomma onödig begreppsförvir

ring. ~n anförda skäl , i förening med det faktum att även 

Tidskrift i Sjö·väsendet hittills konsekvent använt benämning

en motortorpedbåt, gör att denna benämning kommer att an

vändas i det följande. 

Anskaffningen av motortorpedbåtar. 

Det var givetvis beklagligt, att V<tra i England beställda 

motortorpedbåtar icke hu n no leverna s före krigsutbrottet. 

Den första båten skulle ha levererats omkring den l augusti , 

men blev av olika anledningar fördröjd. AIIL hopp lär dock 

iinnu ej vara ute om, att den efterlängtade och värdefulla im 

porten av engelska motoiorpedb~tt:u trots allt skall kunna ord

nas. Det är känt alt såväl våra marina myndigheter som ut 

rikesdepartementet vidtaga energ iska a Lgärdcr för alt snarast 

biinga denna fråga till en lösning . 

Tre olika utvägar synas f. n . kunna väl jas för att fylla 

bristen på motortorpedbåtar i vår flotta , nämligen: 

l ) att med all kmfl fullfölja de redan påJ)örjac!e under 

handlingarna med England; 

2) att beställa ett antal bålar från Ilalien; och 

3) att igångsä Ila produk tio n a,- motortorpedbåta I ' vid 

svenska varv. 
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Samtliga dessa tre möjligheter 

undersökta av våra myndigheter. 

dock anföras. 

lära redan vara ingående 

Ett par synpunkter må 

Konstruktion av svenska motortorpedbåtar vid suen";.a 

·varv synes vara del mål, vi slutgiltigt böra sikta mot. Först om 

Yi göra oss obe1·oende av import från utlandet skapa vi ga

ranti för att underhåll och nybyggnad av fartygsmaterielen i 

krigs tid skall kunn a ske ulan störningar. Goda förutsättning

ar lära föreligga för skapande av en inhemsk mth-industri. 

Det bör dock ihågkommas att det därvid är av stort värde alt 

förfoga över typbdtar, som gör det möjligt att direkt utnyttja 

de utliinclska konstruktörernas mångåriga erfarenheter. Även 

om dc flesta konstruktionsdetaljerna säkerligen äro kända av 

våra svenska båt1byggarc, torde det icke kunna undvikas, att 

det m å!'; te taga en livsevärd tid innan dc först a båtarna kunn a 

levereras och att dessa därjämte kn appast kunn::t förväntas 

ha Hinmat experimentstadiet. 
Vad som just nu kräves är snabb Teverons au fullt ute.t·

perimenterade och omedefbart användbom båtar.. Detta sker 

bäst genom import från England och (eller) Italien. Samti

digt k un den inhemska konstruktionsverksamheten ig[mgsättas 

på längre sikt , i svfte att komple ttera och utbygga vårt sålunda 

startade motortorpcdbåtsvapcn. 
I fråga 01n Ita li en må erinras om, att det var italienarna 

som redan för 25 år sedan logo initiativet till nl'otorlorpeclbåts 

vapnet och ~om firade manga triumfer m ed detsumma uneler 

världskriget. De moderna ital ienska M.AS bygga allts ~t pit 

mångårig erfarenhet, och det kan utan tvekan konstateras, så

väl alt dc äro av yppersta kvalitet , som a tt dc lämpa sig vM 

för sYcnska föl'hallanden. Ett lämpligt antal italienska mo

tortorpedbåtar synas därför snarast böra inköpas, samtidig! 

som den engelska leveransen a1ltjän1t h å lles öppen. 

Planläggningen av vårt nya motortorpedbåtsvapen bör så

lunda hygga på samtliga de tre ovan angivna utvägarna. Om 

såväl de fyra engelska i\ITB som ett antal itali enska MAS kun

n a erhållas vinner men tud väsentliga förclcfur , nämligen dcl~ 
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alt vår flotta redan från början tillföres ett större antal båtar 

av delta slag, och dels alt större möjligheter erhållas att göra 

jämförelser och vinna erfarenbeler med hänsyn till v[trt mo

lortorpedbåtsvapens j'rwntida utbyggnad inom landet. 

Data och utvecklingstendenser. 

l\IotortorpedJ)åtsvapnct har de senaste åren utvecklats i 

snabb takt, och nya, alltjämt förbättrade båttyper konstrueras 

årligen vid dc konkurrerande skeppsvarven. Toppunkten är 

säkerligen ännu icke uppnadd och det gäller clä1'för att följa 

med sin tid. Våra från England beställda MTB av Power- och 

Vospcr-typ äro utan tvivel ypperliga båtar, som väl lämpa 

sig för sv-enska flottans behov, men därmed är icke sagt att 

dc om några år komma att fylla alla krav pft clfektivitet och 

ändamålsenlighet. En kortfattad gran skning uv utuecJ..:lings

tendenserna i olika länder kan därför vara av värde som 

grundval för ett_ bedömande av det nya vapnets uppgifter och 

användning. 
Motortorpeclh~tl·cns mest karaktäristiska egenskaper äro 

litenheten och elen höga j'ctTten, vartill numera kanuner en i 

förhållande till tonnaget aktningsvärd nl.:tionsrad(e och sjödug

lighet. Best!]cl~ningen har hittills i r egel inskränkts till 2- -± 

st. 45 cn1 torpeder samt 1- 2 lvksp . SJ~ydclet h ar i allmänh et 

av vikt~hänsyn varit ohefin lligt eller mycket obetydligt. 

Granskar man nu motortorpedbåtsvapnen inom dc p ·t 

detta område ledande slormakterna, England, Italien och 

Tyskland, kan man lätt konstatera ·en gemensam utuecl~lings

tenclens som pekar mot ökat deplacement. Beträffande övriga 

faktorer göra sig olika tenelenser gällande betuendc på vilka 

uppgifter motortorpedbåtarna avses för samt dc nautiska för

hållandena i de farvatten, där de avses uppträda. 

De engelska och italienska n11otortorpedbåtarnas deplacc· 

ment har numera ' nuxit från 16- 22 ton till 28-36 ton. Man 

har i denna gradvisa storleksökning velat se ett tecken p:'i, alt 

mtb så småningom skola komma att utvecklas till mindre ja -
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o·are. Detta föreful ler dock ej troligt emedan litenheten och 
o 
den härav föranledda ringa siktbarheten är en av grunderna 

för mlbs taktiska användbarhet. Kravet på bibehållande av 

denna egenskap synes garantera att deplacementet icke skall 

komma att växa över viss gräns. Denna kan för utsjöbåtar 

komma att ligga vid 50 ton, men torde för svenska förhållan

den hålla sig omkring 32 ton. 
Det större deplacementet medför ett flertal Yäsentliga 

j'ördelar. Dessa äro: 
a) möjlighet att föra 53 cm torpeder; 

b) bättre sjöduglighet; 

c) slön·e hränsleutrymmc, el. v. s. längre aktionsradie; 

d) möjlighet att anordna pansarskyeld för vitala delar ; samt 

e) bckvämflrc bostadsutrymmen för besättningen. 

Dessa fördelar kunna vinnas utan att därför kraven på 

ringa siktharhet och prisbillighet behöva i högre grad efter

sättas. 
I fråga om torpedbestycl~ningen må följande anföras. 

Samlliga storma,kter använda alltjämt 45 cm torpeder i slor 

utsträckning på mtb. Orsaken härtill är främst att man vill 

utnyttja dc laner av 45 cm torpeder som man ligger inne med. 

~umcra förses ju såYäl jagare som ubåtar uteslulandc m ed 

torpeder av grövre kaliber, och t. ex. i Italien förekomma 45 

cm torpeder enelast på JV[AS, och användas icke ens för öv

ningsskjutning på övriga far tyg. säkerligen komma 45 cm 

torpeder även framdeles a lt användas på motortorpedbålar i 

alla länder. 
:Men uteslutande 45 cm torpeder är icke tillfyllest. Visser

lio·en aöra dc !lod verkan mot t. ex . krvssarc och handelsfar-
b t) " .J 

tyg, men mot slagfar tygens pansar och cellindelning äro- dc 

ej tillräckligt effektiva. Härför kräves 53 cm torpeder. I Eng

land och Tyskland färdigställdes därför redan 1937 flera mo

tortorpedbåtar för den grö,vre kalibern, medan Italien f. n. 

har elt antal under byggnad. 
För att båcla torpedkalibrarna skola kunna ulnytljas å 

mtb anordnas dessa numera i regel för förande av antingen 
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2 st 53 cm torpeder eller 4 st :!5 cm torpeder, och generellt 

kan sägas alt fromtidens motortorpedbåt bör J..:wuw f öm s d

vål 53:or som 45,or. Detta synes böra beaktas vid framtida 

beställningar. 

Den förbättrade sjöduglifJh eten och elen ökack (tÅ:iions 

radien , jämle möjligheten alt bo och laga mat ombord ökar 

avsevärt motortorpedbålarnas möjligheter at t medfölja huvud

stridskrafterna till sjöss och där direkt samverka med dessa. 

Alt möjliggöra denna O[Jt.'rativu sumverkan syn es f. n. Ya ra 

m å lcl för mUJ-bygget inom stormaktsmarinerna. Särskilt 

England har ägmtl problemet stor uppmärk samh et och upp

n å tt goda resultat. 

Belysande för de engelska MTB :s stora autonomi är att 

dc utan svhighcl förfh·tta sig t . ex. fr ån England till Malta 

utan stöd av depåfartyg, och att dc kunna ligga till sjöss flera 

dagar i sträck i praktiskt tage t vilket väder som hels t. Sjö

dugligb cten medger enlig t engelska uppgifte r gång med '!O 

knops fart i Attanlersjö vid en vindstyrka -av ända upp till t! 

BeauforL Simnolikt är detta dock endast möjligt i långsträeld 

oceansjö och icke i den krabba sjö som u tmärker bl. a. Öster 

sjön . 

Den ft·ämsta orsaken till att dc engelska båtarna vaka sa 

väl i hög sjö är, att de icke äro fla~bottnadc och försedda m ed 

två a tre >> slcg >> som de itali enska mera racerbetonade båtarn<L 

En flaUJottn ad b åt, som går m ed hög fart i hög sjö, hoppar 

från den ena v~tgtoppcn till den andra eller dyker rätt igenom 

nästa v[tg , varvid slora och sk adliga p åJfrestningar på skron t 

uppst[t. Dock k an enli gt personliga erfarenheter fr ån gång 

med italienska MAS i s torm och hög, krabb sjö en fart på om

kring 20 kn op utan större svårighet h ållas även m ed dessa 

håtar. Den engelska, svagt V-formade bottenkons truktionen 

är dock bättre. 

Aktionsruelien uppgår för dc modernas te molortorpedba 

tama till 6vcr 500 dis t.-min. med 45 knop och över 1,000 dis t.

min. m ed 20- 22 knop, vilket är den ekonomiska farten. Dell a 
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innebär all dessa m tb t. ex. kunna förflytta sig m ed 45 knops 

medelfart från Stockholm till Göteborg utan bränslcpåfyllninf.( 

och a tt dc med ekonomisk fart kunna uppehålla sig under 

gång till sjöss i över tv[t dygn i sträck. Dc kra ftiga Rolls 

Royce- e ll er Isotta-Fraschini-motorerna på c :a 3,000 hkr ni 

märka sig för en nära nog hundmprocentig clriftslikcrh et. 

Motortorpeclbcilarnas mo:ämi}'orl varier ar för dc moder

JJaste båltyperna mellan ;)8 och 55 knop, be roende p å n ed

lastningen. '\1cd full shindig utrustning av torpeder m. m. tor 

de max. -fartcn sällan överstiga 45 knop. Den höga farten är 

give tvis en av mtbs vikligasic egenskaper, m en betydelsen a v 

de extremt höga fartern a på över 50 kn op får dock ej över 

skattas. Det har r edan papekats a tt elen höga, krahba sjön 

vid hårt väder i v~tra farvatten ofta ej m edger gång med högsta 

farl , och därtill kommer att anfall under dager i regel utfö rn-; 

som massanfall , diir 40 a 45 knop är en fullt tillråcklig an

fallsfart , och a lt del vid unj'oll under mörker ofta är dc tyst

gående elektriska motorerna som möjliggöra för mtb att m ed 

10- 15 knop komma obemärkt till skott. 

E ngelsmännen och i La lienarmt ha i fråga om farten del 

vis följt olika vägar. :lVIeda n man i Italien framför allt efter

strävat toppfarter, har m a n i England ägnat större uppm.ärk 

samhct åt sjöduglighet, skyeld och inredning, ooh nöjt sig med 

att bibehålla en max.-fart p å 40- 45 knop. Det vill synas 

som om engelsmännen härvid vore inne på en sund och ur 

svensk synpunkt himpligarc linje. 

Vad slutligen pans(lrskyclcl och inredning beträffar m {t 

följ ande framhållas. Dc moderna automatvapnens fruktans 

värda effektivitet har nödvändiggjort anordnande av visst pan 

sarskydcl å mtb, varvid man av vikthänsyn tvingats b egränsa 

sig till bepansring av manövcrpla lseu , förstäven och bensin 

tankarna. F ly tbarhelen säk ras av kollission scc ller · fljr och 

a k ter sam l va t ten t ~i l indelning av skrovet. 

Sovplatser finnas i regel för h ela besättningen och en li 

ten kabyss ingår il,·en i inredningen . 
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Motortorpedbåt för svenska flottan. 

Hur bör nu ,en för svenska förh[tllanden Jiimpad motor 
torpedbåt vara beskaffad? 

Nedanstående av The British Power Boat Go. i England 
konstruerade motortorpedb[lt synes mot bakgrund av de ovan 
anförda synpunkterna beträffande data och utvecklingsten
denser vara ur alla synpunkter synnerligen väl lämpad föt' 
svenska flottans behoY. 

Deplacement: :32 ton . 
Längd: 21 m . 
Bredd: 4,5 m. 
Djupgående: 1 m . 
Bestyckning: 2-5~) cm lp eller 4--45 cm tp . 2 lvskp i vrid

bara torn. 6 sjunkbomher i hållare akter. 
I\Iotorer: 3 st Rolls-Royce-Power-l\1arinmotorcr om vardera. 

1,000 hkr. 2 st elektriska (tystgående) motorer. 
Fart: 45 knop (max. utan last). 22 knop (ekonomisk fart), 
Aktionsradie: 1,000 dist.-min. vid marschfart. 
Bepansring: lätt bepansring av bl. a. manövertorn och ben ·· 

sintanka r. 
Förbindelsemateriel : radio (K v, Uk , 1elefoni), teleskopm.ast 

för optisk signalering. 
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övrig utrus lning: skumsläckningsnnordning, dimbildningsap
parat, sovplatser samt kabyss. 

Besättning: l officer, l styrman, l maskinist och 6- 7 man . 
I~o stnacl: omkring l miljon kr. 

Motortorpedbåtarnas uppgifter. 

:\Iotortorpcclbåtarna kunna användas för ett flertal såväl 
offensiYa som defensiva uppgifter. Eflcrsom mlb-vapnet tiil 
hela sin natur är ett typiskt unfollsvapen är det naturligt alt 
de offensiva uppgifterna måste bli de primära, medan de de
fensiva uppgifterna bli av mera sd:undär natur. 

Uppgifterna kL;nna smmmmfattas enligt följande: 

0/fensiua uppgifter. 

l) Torpedanfall mot fiendens större örlogsfartyg till sjöss. 
2) Inträngande i fiendens hamnar eller basområden för an

fall mot där befintliga fartyg. 
3) Anfall mot elen fientliga sjöhandeln. 
±) :\1indre överskeppnings- och överrumplingsföretag mot 

den fientliga kusten. 

Defensiva uppgij"ter. 
5) Ubåtsjakt. 
6) Kustpatrullering och bevakning. 
7) Eskortering av handelsfartyg. 
8) Rapporttjänst. 

I krigstid kunna mtb tagas i anspråk för samtliga ovan 
angivna uppgifter, men vid neutralitetsvakt kunna givetvis en
dast dc defensiva uppgifterna ifrågakomma. Direkt samver
kan med lmstj"lottrm är möjlig vid Lorpedanfall till sjöss och 
vid ubåtsjakt. I övri ga fall ansluter sig mtbs verksamhet när
mast till marindistriktens lokalstyrlor. 

Låt oss närmare granska de ovan angivna 11ppgifterna. 
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l) Motortorpedbå tarnas främsta uppgift är att till sjöss 

wz)'ollu fiendens större örlogs fartyg med torped. Dylika ::mfall 

kunna ulföras uneler dager eller under mörker, på öppna ha

vet ell er i niirhcten av egen kust, samt ensk itt eller i samver

kan med jngarc och f lygs tridskrafter. Ett flertal olika spe

ci::tlfaJI finnas sål un da, och dessa skola närmare beröras läng

re fram i samband med synpunkter på mtbtaldil.-en. 

:!) P a grund av sin litenhet och snabbhet samt dc lysl 

gående elektriska motorerna lämpa sig mtb väl för inträngan 

de i lienelens Jwmnar eller på dennes framskjutna ankarplat· 

ser, för alt där m ed torped eller på annat sätt sänka ficnlliga 

fartyg. Under världskriget genomförde de italienska MAS 

med bravur flera ~lylika företag mot österrikiska hamnar. Etl 

l'Xcmpel härpå är även det anfall som i augusti 1919 utfördes 

:w 8 engcbka ~1TB m ot bolsjevikfartygen i Kronstadts hamn. 

.-\n f a lien u tJäras j regel n a tictid eller i gryningen och det vä

~ ; cnlligaste är därvid alt komma tyst och obemårkt till skolt 

och atl därefter _k,omma snabbt undan. På grund av sin goda 

:1'ktionsradie behöva moderna m lb ej bogseras till närheten a,. 
fiendekusten som fallet var under världskriget, m en oftast 

lorde jagare avdelas för alt uppfånga och skyelda mtb vid 

re trä Ilen. 

a) Även i lwncle/;;krigföringen kunna mtb göra en verk· 

sam insats, nnlingcn genom att anfalla· fientliga handclsfar· 

tygskonvojer och de eskorterande örlogsfurtygen med torped . 

<'llcr genom atl preja och uppbringa enskilda fartyg, som föra 

krigskonlraband. Denna verksamhet hedrives lämpligast i 

farvuttensförtn"ingningar där fiendens sjöfart tvingas passera 

i närheten av egen kust , ell er uuföres i form av framstötm av 

mindre förband i sam,·c·rkan med spaningsflygpbn mol fien 

dens angöringsleder eller vän !ankarplatser. 

4) Mtb kunna utnyttjas för öuers],·eppning ou mindre 

landstigningsstyrkor, för överrumpling av fientliga utposte r el

ler för förslöring av signalstationer e. dyl. De kunna ocksa 

användas för obemärkt landsättning och avhämtning nattetid 

av spioner på fiendekusten i syflc att inhämla upplysningar 
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eller be dr i va sabotageverksamhet. Ä ven härpå f i n nas elt fler 

tal exempel fr[m dc italienska JVIAS verksamhet i Acl rialiska 

ha vet under v~i rlclskrigel. 

5) UbG.tsfokt av mtb kan antingen utföras i samverkan 

m ed kustflotta n eller i samband med lokalstyrkornas ständigl 

pågående defensiva verksamhet längs kusterna. I förra fallet 

kunna mtb dels utnyttjas för ubå tsjakt före och under kust

fl o ttans utlöpande ur basområdet, och dels användas som når

sjöbevakning å t pansarskeppen under dessas förflyttning till 

sjöss, så vida sjögången ej ä r alltför kraftig. Att märka är all 

mtbs marschfart c :a 25 knop lä m par sig synnerligen v~il för 

förflyttning i anslutning till psk om dessa röra sig med krigs

mässiga farter. Vid ubåtsjakt inom marindistrikten kunna 

mtb med fördel samverka med lyssnarstationer i land, vilka 

medels t sina botlenhydrofoner lokalisera ubåtarna och per ra

clio dir igera mlb till anfall . Att märka är att försök att in

stallera hydrofonC'r även å mtb icke lett till något resultat. 

6) För kustpatmllering och bevakningsverksamhet till 

sjöss lämpa sig mtb synnerligen väl. Säkcrligcn hade del 

varit värdefullt alt under den nuvarande neutralitetsvakten 

di spo nera ett antal mtb för den patrulleringstjänsl, för vilken 

vi nu använda stora och dyrbara jagare. En mth förflyttar 

sig med 40 knop från Huvudskär till Ölands söd ra udd e och 

åter på c:a 9 timmnr, och m~b ha allts[t s tora möjligheter att 

snabbt avspana sbora områden och att effektivt komplettera 

flygspaningen ,·id bevakningen av våra långsträckta kuster . 

7) EsJ,·orterina ou Jwnclels/'ortygskonuo.ier kan i nödfall 

ulföras av mth. Alt märka är dock att mlbs motorer äro di 

m ensionerade för hell andra /'arter än de som C'rfordras vid 

k onvojering av handelsfartyg och all motorerna därför onö

digt förslitas och kunna taga allvarlig skada. Särskill j krigs

tid hör elylik verksamhet därför undvikas och huvudviklen 

läggas vid mtbs disponerande för olfensiva opemiioncr. 

8) Slutligen kunna mtb åläggas samtliga dc uppgifter för 

Yilka FJ\IK :s molorbtdar äro avsedda, såsom t. ex. att snabb l 
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befordra skriftliga order e. dyl. inom skärgårdsområdena eller 
att utsätta och intaga militärfyrlampor m. m. 

Exempel finnas från världskriget på att mth utnyttjas 
jämväl till minsvepning och till utläggning av smärre mine

ringar vid ficndekusten. Det är dock uppenbart att dylika 
uppgifter falla helt utanför ramen för elen verksamhet vartill 
mtb äro avsedda. Härför förfoga vi i våra minsvepare och 
minläggande ubåtar över betydligt lämpligare fartygstyper. 

Enhetstyp eller differensiering i olika typer. 

På grund av mängden av de uppgifter, som kunna åläggas 
motortorpedbåtarna , har tenelenser uppstått, bl. a. i Italien , att 
differensicra m lh i olika typer, beroende på den verksamhet 
för vilken de h uvudsakligen avses. De typer m an synes efter
s träva äro följande : 

Typ A. Mtb j'ör fromstätur i kustens närhet. 

A denna typ lägges huvudvikten vid farten och litenheten. 
Vid sjödugligbet och aktionsradie fästes mindre avseende. 
Minsta möjliga deplacement som kräves för att kunna föra 
2 st 53 cm torpeder, d. v. s. c:a 20 ton samt två motorer av 
kraftigast möjliga slag medgivande minst 50 knops fart, ex
trem strömlinjefonn på skrov och manöverhuv. All utrust
ning som ej direkt sammanhänger med motorerna eller torpe
derna undvikes. ~ästa utvecklingsstadium av denna typ är 
torpedflyg plcmef. Dessa mtb avses för snabba framstötar i 
~;tön·e förband mot i kustens närhet uppträdande fientliga 
fartyg. 

Typ B . Större mtb för samuerkan med huvudstyrkan. 

Vid denna typ har huvudvikten lagts på sjödugligheten 
och aktionsradien, på bekostnad av farten och den ringa sikt
barheten. Följande ungefärliga data kännetecknar typen: 
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depl. 50 ton, fart 40 knop , 4 motorer, 4 st 53 cm torpeder och 
2 lvautk. Dessa mtb är framför allt avsedda all medfölja flot- . 
tan till sjöss och att direkt samoperera med huYLtdstyrkan . 

Typ C. Mtb för ubåtsjakt och rwttanfull. 

Det mest utmärkande för mtb av denna typ ä r , alt de 
åro försedela n1.ed hydrofoninstallation och tystg<lcnd e elekt
riska mo torer. Eflcrsom flatbottnade mlb icke kunna använ
das för hydrofonlyssning är dessa båtar försedda med köl och 
h ::t därjämte betydligt lägre far t än dc andra typerna. Da ta 
äro följande: dcpl. 60 ton, fa rt 25- 30 knop , ~) motorer, 2 st 53 
cm torpeder, l lvautk, sjunkbomber, b ogserminor samt hydro
fonanläggning. Dessa mtb avses för ubåtsjakt, kustbeva'kning 
och handels.skydd samt för nattliga operationer mot Jiendcns 
sjöfart och hasområden m. m., vai'vid dc tystgående motorer
na äro en av dc viktigaste förutsättningarna för ett lyckat re

sultat. 
Man kan fråga sig om en dylik uppdelning på olika ty

per av mtb kan vara erforderlig eller önskvärd även för sven
ska fö1•hållanden . Så synes en'lellertid ej vara fallet. En jäm
förelse mellan de engelska MTB, som i det föregående förc
slagits för svenska flottan, och de här skisserade italienska 
typbåtarna vis::n·, att den förra utgör en synnerligen lycklig 
k omJII'Omiss mellan de senare. Samtliga skäliga krav beträf
fand e fart, Lorpedbestyckning, sjöduglighet, aktionsradie och 
litenhet ha där kunnat uppfyllas. Enhetlighet och honm
genitet synes därför böra eftersträvas vid utbyggnaden av v~n·t 
svenska motortorpedbåtsvapen och någon uppdelning i olika 

typer ej tillgripas. 
Det av italienarna eftersträvade målet i typfrågan torde 

ur svensk synpunkt bättre vinnas genom en kombination av : 
a) torpecl'}'lygplcm, för snabba framstötar m. m., 
b) motortorpedbåtor av den föreslagna typen, för sam

vedwn med kustflottan och raider n10t hamnar m. m ., samt 
c) vedettbåtar av nuvarande typer, för handelsskydd och 

minsvepning m. m. 
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Motortorpedbåtarnas organisation. 

l fråga om den framtida organisationen av ett ev. svenskt 

molortorpedbåtsvapen uppställ er sig genast e tt flertal pro

hlcm. Hur m~mga mtb erfordras för svenska flottan, i freds

tid och i krigstid ? Hur böra dessa mlb vara fördelade på ör

logsvarv och marindistrikt? Vilken är den lämpligaste tak

tiska indelningen av milb-förbanden? Hur skall utbildningen 

\·id förbanden på lämpligaste sätl ordnas? o. s. v. .\Tågra syn

punkter och förslag skola anföras på dessa frågor. 

Beträflande rmtulei motortorpedbåtur är a tt märka, alt 

mtb, i likhe t: med torpedflygplan m åste basera sin anfallstak

tik under dager på nwssverkan. Först härigenom kan man 

p~\räkna skiHig effekt av anfallet. Della tal ar för anskaffande 

av ett mycket stort antal mtb. Men ä andra sidan är det up

penbart att ekonomiska och adm.inistrativa skäl tvinga till 

stnrk begränsning nv antalet hålar. Chefen för marinen fö

reslår i sin typutredning 1937 anskaffning av 12 Jnotortoq)ed-. 

båtar. Detta antal synes vara väl avvägt med hänsyn till be

hovet i fr edstid av mtb för sami.'wning O{;h specialutbildning av 

personal m . m. ALgärtler böra dock vara vidtagna för snabb

utbyggnad i krigstid aY antalet mth till minst det dubbla. -

Låt oss sålunda utgå ifrån att det svenska motortorpedbåts

Yapnet en g<lng ska lJ komma att bestämmas till i freds tid 

12 st och i krigtsicl 24 st båtar. 

Hur bör i så fall dessa mt!.J förd elas på murindistrikten:' 

Logiskt ~ync:s Yara alt uppdela dem med ' /3 till Ostkusten<; 

och med "!:: till Svdkustens marinclistrikt, och att födägga 

dem till där befintliga örlogsvarv för unelerhåll och översyn. 

Orlogsvar\"Cn hörn förses med alla erforderliga resurser i fr~l. 

ga om spccialYcrktyg och reservdelar m. m. för att snabbt 

kunna. verkställa erforderliga reparationer, och de gamla tor

pedbålssliparna komma väl till pass vid m.ths vintcrförvaring. 

I fråga om fördelningen (IV mtb på kustflottCin och lokal

styrkornn föreslas följande. J fredstid hör l å 2 mlb året runt 

vara förlagda i fortygsdepå vid resp. marinclistrikt, för att 
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yid behov snabbt kunna utsändas för spaningsuppdrag c. dyl. 

kustfarvattnen. Under sommarhalvåre t bör flertalet rustade bå

tar, () it ~) st, tilldelas kustflottan för deltagande i skolutbild 

ning och taktiska övningar. Del är att observera att ung. 

' /, av det Lotala antalet mtb i regel måste beräknns vara pi 

översyn eller reparation. Om det totala antalet sålunda är 

12 i fredstid, bör man för säkerhets skull ej räkna med alt 

fler än 9 skola kunna vara disponibla för övningar. I ],Tigstir/ 

bör minst hälften av antalet mtb tilldelas kustflottan för tak

tisk samverkan med dennn, och återstoden förde las till olika 

iolwlsturk.or beroende på krisläget. Med en tillgång på 24 

mth sku ll e sålunda kustflottan kunna förses med 12 (9) b~l

tar och tre av lokalstyrkorna med 4 (3) båt:J.r vardera. Nitb 

iiro ofta i bC'hov av samverkan och 3 å 4 b~ttar torde därför 

vara det minsta antal som bör förläggas till en och samma 

p lats. Att märka vid fördelningen av m.th är hl. a. att Alomls

hov erbjuder dessa särskilt gynnsamma opcrationsmöJligheter, 

speciellt om även den Åländska skärgårelen får utnyttjas, a l t 

Fårösund utgör en mycket välbelägen m.tb-bas för framstötar 

i olika rik tningar i norra Östersjön, samt slutligen att mth 

kunna bliva av ~ Lort värde i Öresund, där dc t. o. n1. under vissa 

mn~Ländigheter kunna bli de enda fartyg som vi kunna ope

r era med i dessa trånga och lätt avspärrade farvatten. 

Beträffande motortorpedbåturnas tuJ.:tiska indelning k~m 

det måhända kännas frestande att med häns~' n till mths stora 

antal Mcrgå till det forna j"lottilj-begreppct. Eftersom aottil

jen re la tiv t nvligcn avförts ur dc taktiska föreskrifterna synes 

detta dock böra undvikas. J stället böra mlb indelas i divisio 

n er om minst -:J. och högst 12 båtar, varav 1
( , i reserv. Om 

divisionen består nv t. ex . 8 eller 12 mtb bör den dessutom 

indelas i 2 resp. 3 grupper om 3 + l båtar i varje. Härige

n om skulle likhet bl. a. erhållas med flygplanens principi

ella indelning. 
För basering av de i kustflottan ingttencle motortorpecl

håtarna bör helst avses clt särskilt depå/"urtyg. Dristigheten 

torde lämpa sig härför under förutsättning att fartyget ej sam· 

tidi!!t lwhövcr taaas i nnspråk som flygd epåfartyg för s!örn' 
l._} (J 
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förband. Lämpligast torde dock vara att för mlb upphandla 

e tt lämpligt civilt fartyg, utrustat med bl. a. lyftkran (ar), 

rikliga förrftd av bensin och olja, samt verkslad och tryckluft

behållare m. fl. anordningar för klargöring av torpeder m . 

m. Pi't H arsfjärden och i Fårösund m. fl. platser böra mtb 

för bensinpåfyllning kunn a repliera på flygplatsernas bränsle

förråd. På Hårsfjärden YOre det även önskvärt om en mindre 

slip kund e anläggas för att möjliggöra mindre översyns- och 

reparationsarbeten. - För de mtb som äro tilldelade marin

distrikten bör i krigslid avses hjälpkanonbåtar. I fredstid 

kan fö rläggning av personalen ev. ordnas i land. 
Slulligcn må nämnas några ord om organisationen av 

utbildnirwen vid mtb-förbanden. Under den tid mtb ingå i 

kustfl ottan torde det nrra lämpligt att dc ingå i sp aningsaY

dclningcn, Ynrigenom samlliga de torpedbärande vapnen, ja -. 

gare, motortorpedbåtar och torp edflygplan skulle kunna sam

ordnas under CSA b efäl. En i viss mån gemen som torped

skola skulle därigen om kunna anordnas på våren. Detta 

skulle bl. a. medföra den fördelen att dc officerare som under 

vintern gått förberedande kurs för torpedskola skulle kunna 

fortsätta denna utbildning pcmcllellt å jagare och mtb. Varje 

torpedutbild ad .officer bör kunua b es trida berfattningen som 

FC å mlb likaväl som berfattningen som TO å jagare. Till

komsten av ett större antal mtb, i förening med den fortgå

ende utökningen aY jagarbeståndet , medför krav på ökat antal 

specialutbildade torpedofficerare , torpedmästare och torped

hantverkare. Delta förhållande synes i god tid böra beaktas . 

Beträffande maskinister och motorskötare ~t m.tb må endast 

erinras om bct~·delsen aY alt dessa få tillfälle att noga sätta 

sig in i matericlen innan mtb gå till sjöss på praktiska öv

ningar. Genom en ingående materielkännedom kunna många 

haverier och olYckor undYikas . 

Personal och utrustning. 

För a lt mlb-bcsättningarna skola kunna fylla de speci

ella kra,·, som ställas på den i krigstid, fordras sådana egen-

-33-

skaper som mod , framåtanda , fysisk spänst och vilja till sjäh-

uppoffring. Därjämte kräves noggrann specialicering parad 

JHecl allround-kunskap. På en mtb m åste t. ex. chef en eller 

styrmannen kunna ombesörja torpedernas klargöring, samt 

känna till motorerna i detalj och vara väl insatta i radions 

skötande. Varje man bör kunna hantera en luftvärnskul

sprutn, och ö,vcrhuvudtaget bör envar ombord utöver sin spe

cialbefattning kunna utföra en eller flera sysslor ombord som. 

reserv. Kravet på spänst och djärvhet talar för ungdomli[w 

mtb-besättningar, men samtidigt talar krave t p å kunskaper 

och erfarenhet för en viss m ognad hos elen för mtb-tjänst 

avsedda persona len . 

Besättningen å en större mLb bes tår m edeltal av föl-

jande personal: 

l chef, löjtnant (DC kapten) 
l signalslyrman, f lk (1 uo 2.gr per div) 

l nl!olormaskinist, fik (l uo 2.gr per div) 
radioman 

1- 2 signalmatroser (rorgängare, opt. sign m. m. ) 
1- 2 artillerimatroser (rorgäng. , lvksp m. m. ) 

2 m otoreldarc. 

Som chefer å mtb synas lämpligen kunna kommende

ras yngre officerare, som föregående år genomgått torped

kurs (3-4 tjänsteår). Gruppcheferna böra ha bibringats viss 

taktisk skolning och böra därför ha genomgått KSHS (7-8 

tjänsteår) och divisionscheferna slutligen böra vara ung. i ål

der med dc yngre jagarchetferna (12- 15 tjänsteår). På så 

sätt torde bäst ungelom och erfa renhet kombineras. Att mär

ka är dock alt det torde bli svårt att avse tillräckligt antal 

stamofficerare för mtb-tjänst om antalet mtb blir stort . I 

så fall kunna givetvis även resemofficerare avses hänför, och 

intet synes hindra att t. ex. på en mtb per division (grupp) 

kommenderas en uo 2.gr som chef. Signalstyrmän, som ge 

nomgått viss torpedutbildning torde väl lämpa sig härför. -

Den möjlighet som motortoq)edhåtsvapnet erbjuder , att 

Tidskrift i Sjöväsendet. 3 
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skänka yngre officerare och äldre väl kvalificerade uneleroffi 

cerare självständigt befäl synas böra utnyttjas. 

För varje elivision (grupp) bör avses en torpedmästare 

och l a 2 torpedhantverkare, vilka dock kunna vara förlagda 

å depåfartyget, där torpederna som regel torde klargöras , och 

endast medfölja å mtb vid torpedskjutningar c. dyl. Del 

ökade behovet av torpedhantverkare är tidigare påtalal. 

Däcks- och eldarpersonalen bör vara väl insalt i kulsprute

och sjunkbombsmaterielen och bör även ha n ågon aning om 

torpedmaterielen, med tonvikten lagd på klargöringsarbeten 

lll. nl. 

Vad utrustningen av mtb-besättningarna beträffar är att 

märka, att dessa äro i hög grad utsatta för vind och sjö, och 

att de därför böra förses med för tjänst i racerbåtar lämpad 

beklädnad. Följande synpunkter belr. utrustningen äro grun

dade på praktiska erfarenheter från dc italienska MAS. 

Flyggiosögon till :befäl och däcksfolk äro lika oumbär

liga i mtb vid _höga farter som i flygplan . 

Baskermössor eller flygh.iälmar böra tilldelas a ll perso

nal som under gång uppehåller sig ovan chtck. Vanliga mös

sor äro oanvändbara vid hög fart , även med topplänta. 

Ouerall bör ingå i beklädnaden för all mtb-pcrsonal, och 

befäl och underbefäl böra utrustas med skinniaekor av samma_ 

slag som de av ub~ttspersonalen använda. 

Motortorpedbåtstakli k en. 

Som avslutning skall givas några allmänna synpunkter 

på motortorpedbdtonws taktiska uppträdande vid torpedan

fall uneler olika oms tändigheter. 
l) Mtb-anfall till sjöss under dager utföres som regel i 

form av mossanfall i skydd av flygdinuna och i samverkan 

med jagare (eller) torpedflygplan. Från lämpliga utgångslä

gen insätta därvid dc samverkande förband en koncentrerat an

fall bakom intermittenta dimbankar, och cftcrstriiva sådan 
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samtidighet i an:fallct all torpederna korsa varandra ungefär 

på mållinjen. En lämplig anfallsformNing är flankformering 

för torpedanfall gruppvis , med gruppema (3 mtb) i V-forme

ring med stora avstånd. Grupchcfen leder sålunda gruppen 

under anloppet, men skjutningen utföres fartygsvis. SJ.:jut

l.äget bör förläggas sa nära målet som möjligt för att öka träff

sannolikheten, men automatvapnens effektivitet torde som re

gel icke medgiva kortare skjutavstånd än 4- 5000 m. R eträt

ten utföres oberoende under sicksackning och dimbildning. 

2) Mtb-cmj'all till s.iöss under mörl..:er utföras i regel som 

anfall fartygsvis med utnyttjande av överraskningsmomentet 

och bclysningsförhållandena. ~Hb bör endast tillåtas uppträda 

inom farvatten clär egna fartyg med säkerhet icke uppehålla 

sig. Alla siktade mdl anfallas. Hög fart bör i allmänhet ej 

h ållas emedan den kraftiga bogvågen och motordånet verka 

röjande. Om fienden öppnar strålkastare kan mtb stundom 

undgå upptäckt genom att stoppa. Hög sjö är ofta till fördel 

för mtb emedan dc då tidvis döljas i vftgdalarna. Kortast möj

liga skjula vs tånd efters trävas och reträtten utföres liksom un

der dager med högsta fart, uneler sicksackning och ev. även 

dimbildning. 
3) Mtb-anfall i huvsbundet mot utanför kusten uppträ

dande fientliga fartyg utföras lämpligast i mindre förband och 

i samverkan med flygstridskrafter för spaning och din>bilcl

ning. :VItb intaga därvid dolt utgångsläge i y ttre havsbandet 

för att undandraga sig upptäckt f rån fientliga flygplan. Från 

samverkande spaningsflygphm mottager mlb-förbandcts chef 

per radio rapporter ang. fiendens läge, kurs , fart, gruppering 

och övriga förehav anden. ~!feel ledning härav bedömer han 

lämplig lidpunkt för anfallets igångsätt a nde. Om dimbild

ningsflygplan ej sl<l.r till förfogande bör tcrr~tngens skylande 

·egenskaper särskilt beaktas och anfallet insättas överraskande, 

med högsta fart, l. ex. i solstrimman. Om omständigheterna 

äro så gynnsamma a tt ::mfal!et kan insättas från lovart och i 

skydel av flygdimnw , kunna mtb stundom anpassa sin fart 

efter den mol målet driYandc Jimman och först på kort av-
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stånd sticka fram försläven tillräckligt mycket för att kumn 

skjuta torped, samt därefter åter minska farten , gira runt och 

börja reträtt under dimbildning innan flygdimman hinner dri

va över målet. Samverkan med flygplan för bäringsangivning 

till målet och för utläggande av reträttdimma m. m. är nv stor 

betydelse vid dylika djärva mtb-anfall. 

4) Mtb-anj'all mot j'ienclens kust ell er baser kräva fram

för allt alt mtb-cheferna äro väl förtrogna med de farvatten 

i vilka de skola uppträda. N og granna rekognoseringar böra 

därför föregå dylika anfall. Genom fly gspaning och flygfoto

grafering bör fiendens bevakningsanordningar och övriga för

svarsanstalter utrönas. Varje mtb tilldelas en bestämd anfalls

uppgift. Samtidigt insalta bombanfull äro ägnade att avleda 

fiendens uppmärksamhet från dc anfallande mtb och uneler · 

lätta för dessa att komma till skott. I övrigt blir anfallsmeto

elen beroende av de lokala förh~tllandena och utgången av 

anfallet kanuner främst att avgöras av mtb-lwsättningarna'; 

mod och framåtanda. 

Tilllwmsten av moderna motortorpedbåtar i svenska flot 

tan skulle otvivelaktigt innebära ett välbehövligt och värdeJiullt 

tillskott ur såväl offensiv som defensiv synpunkt. Dels skulle 

därigenom antalet torpedbärande enheter ökas, och dels skulle 

kustflottans behov av snaJ)bgåenclc och för ubåtsjakt lämpade 

närbevakningsfartyg kunna fyllas. Det är dä11för att hoppas 

att problemet om anskaffning av motortorpedbåtar snarast 

måtte bringas till en tillfredsställande lösning. Dc i det före

gågående anförda synpunkterna beträffande mtbs uppgifter. 

organisation och användning torde därvid eventuellt kunna 

bliva av värde. 
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Finland, Baltikum och Östers j ön. 

St'dan mer än: tva decennier tillbaka ha de flesta sjömili

tära arbeten om östersjöproblemen vidrört framliden med en 

viss lYckan inför möjligheten all de bojor, som sedan 1918 

fjällra l Sovjets flotta till Finska vikens innersta del, skulle 

kunna sprängas. Del man sålunda länge befarat är nu clt 

faktum. Utan svärdslag har Stalin genom »fredliga överens

kommelser » med Estland och Lettland tillskansat sig rättig

h eter atl utnyttja de viktigaste baserna på baltiska kusten för 

Sovjets sjö- och flygstridskra-fter. Redan dagarna efter dc i 

september och oktober träffade övercnskomtnelscrna befunno 

sig ryska flyg- och flatlavdelningar i sina nyförvärvade, fram

skjutna utgångslägen. Estland hade ställt baser till förfogande 

för flygstridskrafter på öarna Öset och Dagö samt för sjöstriels

krafter i Paldiski. Lcllland hade sett sig tvungen att öppna 

hamnarna Lib~.u och Windau, varjämt ryska kustbatterier 

skulle få anläggas på olika delar av elen baltiska kusten. Sam

tidigt härmed framställdes dc numera väl kända kraven pCt 

baser vid norra delen av finska vikens mynning. Om Fin

lands hjältemodiga motstånd skall länci a till Rysslands ute

stängande från denna kuststräcka är ännu osäkert. Ett är 

emellertid säkert: här som på den finsl.:-ryska Tantfronten 

gäller kampen ej blott Finlands vara utan iiven hela Nordens 

säkerhet. 

Stormakternas a\'Sikter ha dock sällan varit dunklare än 

nu i fråga om Ostersjöområclel. Kannstöperiet är i full 
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gang. De politiska framtidsperspektiven sträcka sig från 

småstaternas definitiva likvidering, i detta fall »Nordens del

ning », till status quo. Ifråga om dc militära målen når m an 

i anslutning härtill från en fullständig erövring till mera be

gränsade mål. Dunklet kring framtiden synes emelle rtid 

så kompakt, att man kn appast kan tilltro ens ledan1a i dc be

rörda stormakterna ett i förväg fixerat politiskt och militärt 

program. Norelen är trots allt ett sekundärt objekt och som 

s<telant beroende av utvecklingen kring problemen i händelser

nas centrum. Det Yore därrför lönlöst att fördjupa sig i spe

kulationer över en mer eller mindre oviss framtid. Det som 

nu måste klarläggas är: Vad hor Ryssland hittills vunnit i 

Ostersjön, och vad skulle det vinna, om Finland besegrades. 

Den ryska basframskjutningen har medfört, alt de röda 

sjöstridskrafternas väg från sina nya utgångspunkler till wlrt 
lands .kuster och sjöfartsvägar förkortats till mindre än hälf- · 

1en. Mot den tyska kusten har framryckningen skett i än 

högre grad. De hämmande isförhållandena i Finska vikens 

innersta delar ha med en gång Jämnats i bakgrunden. Flyg

s tridskrafternas räckvidd har samtidigt utsträckts att omfatta 

större delen av Skandinavien, och jaktförband kunna följa 

bombplanen till alla anfallsmål inom Östersjön och på dess 

kustområden. Den rvska flottan inser klart, säger »J{rasni 

Flot>>, alt studiet av östersjökrigsskådeplatsens nya omrftdcn 

innebär vissa svårigheter, men »den bereder sig dock att m.cd 

ära kunna lösa denna uppgift ». Med föredrag hedrives upp

lysning om elen gamla ryska flottans strider i Östersjön, sam

tidigt som studiet av den nya östersjöflottans framtida utnytt
jande har börjat. 

I den ryska fackpressen har man varit angelägen att un 

derstryka behovet av de nyförvärvade baserna liksom av dc 

eftertraktade positionerna på finska kusten för alt kunna 

åstadkomma ett fullgott försvar av Leningradområdet Del 

lär icke heller råda tvivel om, att detta är en av anledningarna 
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till aik tionen. Dess berättigande är dock m er än tvivelaktigt ; 

i varje fall kan Norelen knappast ha gett ens skenet av någon 

erövringslusta av vad slag det vara må. 
En klarare bild av syftena bakom den ryska aktiviteten 

e rhå ller man vid studiet av utvecklingen närmast före världs·

kriget. För sjömakt kräves icke blott sjös tyrkor utan: även 

baser. Dessa h ilda äro delar av ett helt och kunna icke verka 

Yar för sig. Basernas belägenhet, utrustn ing och förråd bc

stänuna gränserna för flottans operativa möjligheter. 
När Hyssland efter rysk-japanska kriget 1909 började åter

uppbyggnaden :w sin flotta , Lrädde också frågan om dess baser 

i förgrund en. Den ursprungliga planen att utbygga Libau 

som ryska flottans huvudbas uppgavs, och i stället inskränkte 

man sig till alt avse denna h:unn för lätta stridskrafter. Här

till bidrog såväl närheten till elen starka tyska flottans huvud 

baser som ock dc hitll·a erfarenheterna från Port Artur och 

Wlad i vostok. 
Orlogsbaser maste vara så belägna och utrustade, att de

ras förbindelser med h emla ndet eller ett med erforderliga för

nödenheter försett uppland icke utan vidare kunna avklippas. 

Dessa fordringar fyllde icke Libau vid denna tidpunkt och 

gör det än mindre i dag. Det är knappast troligt, att hamnen 

kommer att utny ltj::.s för mer än lätta över- och undervattens

stridskrafter. Dess värde som framskjuten bas är likväl myc

ket stor, då v~igarna till västra och södra Östersjön avsevärt 

förkortas från denna utgångsptllllkt. Karlskronas flankerande 

läge växer härvid i betydelse. Ä andra sidan innebär Libaus 

flankläge i förhållande till operationslinjerna från tyska kusten 

mot Finska viken betydande fördelar för Sovjetunionen. Det 

tyska amiralstabsverket från världskriget skriver härom: »Utan 

a lt binda dit förlagda sjöstridskrafter är varje framträngande 

av tyska skepp mot de norra delarna av Östersjön och mot 

Finska viken utsatt för uppenbar fara. » 
Betydelsen av Rigabukten och det basområde, som bildas 

innanför öarna Ösel och Dagö - ännu icke öppnat för ryska 

stridskrafter - är väsentligt större. Fn'\n detta område ut-

l 
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gingo flertalet av de ryska framstötarna unde r världskriget. 

Higas indragna läge utgör dock ett visst hinder för utbyg 
gande av ett förstklassigt basmnraclc. Härtill bidrar även 
mindre gynnsamma isförhållanden. Liksom ifråga om Libau 

Lillmäl:a lysk:trna ifrågavarande område dess slörsta värde ur 
defensiv synpunkt, i första hand med hänsyn till del flanke

rande lii.get. Områdets betydelse dokumenteras bäst av den 
synnerligen omfatt:1nde kombinerade operation, som tyskarna 
företog o för dess erövrande i oktober 1917 _ Det är dock g i v eL 

:ttl detta breda , framskjulna basområde även har slor bety -
delse som utgångspunkt för offensiva företag i :dia riktningar, 
~•ärskilt väst- och nordvart hän. 

l nära anslu lning Lill Öselonu~tdct ligger elen nyuppla Lna 
hamnen Paldiski. Som en vi.ilbC'fäs t, r~·mlig och praktiskt la

gel sl~indigl isfri hamn utgjorde den lills ~unmans med H.eval 
en synnnligcn värdefull hörnslen i del r:-·sk a ha ~s~r stemet. 

l~ådc som utgångspunk l l ör ofl'l'nsiva företa:,( och som stra
tegisk pelare i Finska vikens inloppsförsntr var denna del av 
Peter den stof-es fästning , särskill viktig. 

Under världskrigel ·kompletterades del ryska försY nrssy
s lemet vidare genom anläggningarna på Finska vikens norra 
kust, genom starka befästningar längre in i viken och slutli
gen genom Kronstadts grova batterier. I anslutn ing till dess ~1 

fasta anläggningar utlades omfallande minfält i Lvå olika po
sitioner i Finska vikens mynning. Man m ftstc härvid hålla i 
minnet, att Hyssland med dessa anordningar sk ulle försvarn 
icke blott Petersburg och flottbasen Kronstadt utan även 
Finska vikens kuster i norr och söder i hela deras Hingel saml 
Yidarc hela baltiska kusten . Det, som då krävdes för denna 
väldiga kuststräcka, kan icke nu rimligtvis krävas endast för 
anläggningarna i Finska vi k ens innersta del. 

Del ovan citerade tyska amiralstabsverket säger om de 
ryska baserna vid världskrigets utbrott: 

»Samtliga ryska stödjepunkter i Östersjön voro ifråga om 
belägenhet och anordningar planerade och inrättade för en 
defensiv krigföring. Med hänsyn till försvaret bildades clt 
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starkt bel'fistningssyslcm av baltericrna och försvarsanord
ningarna i dc tre zonerna Hclsingfors-Hcnl, inloppet till 
Kronstueilska viken och Kronstadt tillsammans med dc pla
ncraclc minsp~irrarna i Finslut vikens mynning mellan Hangö 

och Tachkonr.1. Ell forcerande av denna ställning skulle för 
angriparen betyda en insats av samlliga sjökrigsmedel och 

skulle ändock vara cll företag, vars genomförande mol en ak
tiv försvarare kunde betecknas s;'tsom mer än tvivelaktig!. 

Utbyggnaden n v Finska vikens försvar Ii Il ä l dess u tom den 
ryska flottan alt möla en fientlig blockad genom kraftiga , re

sultatrika framstöta r, gynnade av goda geografiska och mili 
tära förutsättningar. Även en fran Finska viken utgaende of

fensiv rysk sjökrigföring mol tyska kusten h ade dc bästa för
utsiitlningar all lyckas på grund av det flankstöd, som bcrecl
dcs alla dylika företag genom de från Finska vikens cenlral
stiillning framskjutna Al::llldsöa rnu , Ösel och Dagö, område t 
kring H.igaviken och krigshamnen Libau. ,, 

l det sista uttalande l torde sanningen i den nnvara nde 

ryska sjömilitära expnn~ioncn ligga. Försvaret :1 v Kron-

stadtska viken kan , som ovan nämnts, rimligen icke kräva 
anordningar i och omkring Finska viken av samma omfall

ning, som tidigare erfordrades för hela den ryska kustens för
svar. Däremot kan en offensiv rysk sjökrigföring icke genom
föras med m.indre än ett återställande av flertalet replipunkter 
och flankstöd från tiden 1914-1917 . Lyckas Hyssland -
och delvis har så redan skett - atl erh{tlla baser inom siÖrrl· 
delen av ö,;tersjöområdet, skapas hänned förutsättningarna 

för en långt gående aktivitet. Planerna på uppbyggandet av 
en rysk stormaktsflotta peka på a ll elylika syften ligga bak-

0111 den nuvarande aktionen . 
Ut::m att närmare forska i dc ryska avsikterna kan redan 

nu konstateras , att den hittills verkställda basfr::unskjutningcn 
innebär ökade möjligheter att behärska Östersjön och dess 
kuster. Helt naturligt måste denna utveckling väcka dc slörsta 
farhågor hos övriga strandägare i de t ta hav. Sovjetunionens 
»fredliga avsikter » äro icke längre höjda över alla tvive l. Dc 
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hittills vunna ryska resultaten i Baltikmn kunna icke heller 
förhig{ts såsom Sverige ovidkommande. Tvärtmn måste de 
omedelbart utlösa radikala åtgärder för ell snabbt stärkande 
av vårt sjöförsvar. 

Om elen ryska hasframskjutningen i Estland och Lettland 
likväl har en viss begränsad räckvidd ifråga om inflytandet 
på Sveriges försvarsproblem, innebära Sovjetunionens anspråk 
på Finland en omedelbar fara för vår säkerhet. Vad beträffar 
landgränsen i norr med dc närbelägna svenska malmrikedo
marna tövas inga särskilda utläggningar. Det är tydligt, att 
en makt, som utan vidare tränger in över det fattiga Finlands 
gränser, även kan befaras söka sig in i det rika Sverige. 

Det vore emellertid ett misstag att betrakta Finland som 
Nordens bålverk mot öster endast ifråga om landgränserna. 
Aven Sveriges försvarsmöjligheter till sjöss äro i hög gmd uv
hängiga tillvarc•n av ett fritt Finland. Sedan Sovjetunionen 
numera avslöjat sina verkliga avsikter - ett totalt unelerku
vande av Finland - är det lätt att härleda konsekvenserna 
för vår del. 

Bottniska vikens östra kust i ryska händer återkallar osökt 
i minnet ticlen före världskriget med dess oro för Rysslands 
strategiska järnvägar, vilka likt fingrar sträckte s,ig mot norra 
Skandinavien. I besittning av Alanelsöarna skulle Sovjetunio
nens sjöstridskrafter kunna bestrida den svenska flottan her
raväldet i Alandshav. Härmed vore inloppet till Bottniska 
viken helt eller delvis behärskat av ryska stridskrafter. Det 
ä r uppenbart, att dc svenska sjöstridskra fternas möjligheter 
att medverka vid försvaret av norrlandskusten och våra för
bindelser i Bottniska viken härigenom bleve avsevärt reduce
rade. Faran för överskeppnings- och härjningsföretag mot 
hela norrlandskusten skulle med andra ord bli överhängan
de. Efter tillkomsten av såväl dc moderna snabbgående ör
logsfartygstyperna som fl ygstridskrafterna gör sig detta i nu 
varande läge gäll::mcle långt mer än vid tiden för värld~ -
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kriget. Den snabbhet, varmed de nwtoriseracle armeförband
den kunna samlas till inskeppningshamnarna, innebär en yt
terligare skärpning av detta förhållande. 

För försvaret av vår långa norrlandskust utgör därför 
inloppen till Bottniska viken en utomordentligt viktig nyckel· 
ställning. Aland i fiendehänder vore en allvarlig bräcka i 
försvaret, liksom. fallet även vore, om sydvästra Finland och 
Ahaskärgården med dess genomgående leder skulle kunna ut
nyttjas av våra motståndare'. Det är med andra ord ett svenskt 
riksintresse av första ordningen, att Finland icke faller i hän
derna på en makt, som kan befaras utnyttja de utomordentligt 
gynsamma utgångslägena för anfall mot vårt eget land. Dc 
svenska sjöstridskrafterna hava ännn icke elen styrkan, at! 
de kunna skyelda hela vår långa norrlandskust samtidigt som 
andra betydelsefulla uppgifter måste lösas i Ostersjön. 

Tidigare har framhållits, att de ryska kraven på befästa 
stödjepunkter för sjöstyrkor längs finska kusten icke kumu 
anses berättigade enelast med hänsyn till försvaret av Lenin
grad och Kronstadt. Dc innebära utan tvivel ett led i åter
upprättandet av elen ryska hegemonin inom norra Ostersjön. 
Härmed skulle också elen ryska flottans historiska anfallsväg 
mot Stockholms skärgård hava återställts i brukbart skick. 
Det är få åtg,ärdcr, vilka med så relativt enkla medel minskat 
Sveriges nwtstånclskraft som elen ryska flottans härjningståg 
mot våra kuster uneler 1720-talet. Det är ett svenskt intresse, 
att den finska kustens värdefulla replipunkter bevaras i hän
derna på ett vänskapligt sinnat Finland. Än större är hety
delsen av att icke denna kust i dess h elhet faller i Sov jetunio

nens händer. 

* 

Redan under den krigiska konfliktens första dagar fick 
den finska marinens kustbatterier visa sin styrka och goda 
beredskap. Förgäves h a de ryska fartygen sökt Lysta de in 
nersta batte6erna. Än mindre ha dc lyckats att verksamt b e
kämpa de starka positionerna vid Finska vikens m.ynning. Det 
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har L v. s tannat vid ett första misslyckat försök, s-om lär h a 
stått angriparen dyrt. Någon annan mera akliv rysk verksam
het till sjöss har ännu icke försports , trols atl den finske mot
ståndaren är numeriskt avsevärt underlägsen. 

Den kände finske författaren och politikern Eirik I-Torn 
borg ägnar elen ryska flottan och dess hittillsvarande verk
samhet en amper krilik i Dagens Nyheter den 2 januari detta 
ar. Enligl hans uppfattning »vore den röda sjömaklen tolall 
hjälplös mot en flolla som elen svenska >> . 

Uneler ticlen hör man av lätl förklarliga skäl icke mycl->et 
talas om den finska flottan. Den är skapad som elt defensiv
vapen för avvärjande av anfall mot Finlands kuster, särskilt 
dc delar, ,,om icke kutmal e rhålla starka kustbatterier. Något 
sådant anfall har ännu icke kanunit till stånd, måhända jusl 
därför ull den finska flottan med sina två skärgardsskepp med 
grova kanoner ingalunda är en quantitec negligeable. l övrigt 
bidraga dessa fartyg till upprätthållandet av intakta sjöförbin
delser västerul. Hade Finland i nuvarande stund ägt en star
kare, sjögående flotta , skulle en för de ryska sjös tridskrafter
na yllerst hindersam spärr kunnat upprättas i Finska viken s 
mynning. 

Dr Eirik Hornborg sammanfaltar sina synpunk ler i ovan
nämnda artikel bl. a. med följande utta lande: >>- - -
för all kunna h~\lla ut praktiskt taget hur länge smn h elst äro 
vi i behov av tre olika slag av handräckning: l) leveranser av 
vapen, ammu nition och andra förnödenheter; 2) förstärkning 
av vår flotta och vårt flyg ; 3) en strategisk reserv av lämpli g 
styrka, för elen händelse vftra egna krafter på något frontav 
snitt i del langa loppet skulle svikta >> . 

~'lan torde icke göra sig skyldig till någon feltolkning a Y 

den finske författa ren, därest önskcm{tlct om flottans för
stärkning främst ses dikterat av kravel på största möjliga 
trygghet mot landstigningsföretag i den finska armens r ygg. 
Denna trygghet synes vara ctl villkor för att lantstridskrafter
na skola kunna genomföra sill försvar längs landgränsen. Li
ka vikligl ~ir det, all den finska flottan kan utföra sin del för 
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tryggandel av förbindelserna med det neutrala och vänskapli
ga u tian det . 

:j: 

Finlands ·militärgeografiska läge i Östersjöbäckenet är 
av utomordenlligt stor betydelse för h ela Korden och i första 
hand för Sverige. Delta är icke minst fallet ur sjö- och luft
stra tegisk synpunkt. Ett ryskl framträng~mde genom norra 
Finland sk ulle visserligen medföra att vår landgräns ble,·c ge
mensam med en expansiv stormakts gräns - förutsatt all dell 
icke omedelbart utsattes för kränkningsförsök. l\[cn ifråga
varand e storma kls sjögräns simlie samtidigt med flerclubbel 
längd rullas upp omedeU)art utnnför v[tra egna kuster. Havet , 
som tillsynes skiljer kusterna å t, är de tusen anfallsvägarnas 
område, därest det icke försvaras av starka stridskrafter. De 
utomordentligt goda baseringsmöjlighetcrna på finska kusten 
innebi:tra dessutom ett mycket allvarligt hot , därest de skulle 
komma i händerna på aggressiva stridskrafter. Behovet av 
svenska marinstridskrafter skulle med andra ord högst avse
värt ökas, om Finland underkuvades. Ett fritt och oberoende 
Finland utgör där för, även 11r marin synpunkt, en omistlig 
del i Nordens gemensumma siikerhetssystem. 

Stig J-1 :son-E;ricson. 
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sjökrigshändelser i de pågående krigen. 
15 dec. 19i39-15 jan. 1940. 

Den senaste 30-dagarsperioden har präglats av en ganska 

märkbar minskning av antalet offer för minkriget Någon 

motsvarighet till dc för handelssjöfarten katastrofala dagarna 

kring den 19 november förra året, då de okända offensiva 

lyskn mineringarna vid Englands ostkust krävde ett rekord

artat stort antal förluster, har icke förekommit under de se

naste veckorna. Till stor del torde detta förhållande få till

,;krivas den skyddsåtgärd, som engelska amiralitetet vidtog 

omkring årsskiftet, då ett otnfattande minhältc ullades längs 

engelska os tkusten, från Therusenmynningen till Skottlands 

nordligaste udde. 

Här följa de viktigaste sjökrigshändelserna i kronologisk 

ordning: 

Den 17 december förra året sänktes det tyska slagskeppet 

Admiral Graf Spce av sin egen besättning utanför Monlevidco, 

dit fartyget tvingats in, sedan det bli vi t svårt skadat a v dc 

engelska kryssarna Exeter, Ajax och Achillcs. Skadorna von) 

så omfatl::mde- bland annat hade stridstornet skadats -- att 

det icke Y ar möjligt, att på den korta frist man fått a v elen 

urw.rua,·ska reaerinaen (72 timmar) O"Öra fartyaet slridsdu()'-
u J (} (} b . u . t> 

l i g t. ~1an hade alltså två saker alt välja mellan: att efter 

fristens utgång internera fartyget i Montevieleo eller att sänk;t 

det. AU m~m till slut valda det sistnämnda alternativet, bc

l'Odde säkerligen i hög grad på att Aclmiral Graf Spcc hade åt

skilliga hemliga detaljer i sin utrustning och tyskarna ville n a

turligtvis inte riskera att dessa vid en ev. internering skulle 

komma till engelska amiralitetels kännedom. Siikcrligcn 
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stärktes man också i sitt beslut att sänka fartyget av ett med

deland e, att flera stora krigsfartyg - såväl -engelska som 

fransk a - hade samlats utanför La Platas mynning för alt 

hindra alla utbrytningsförsök. Bland dc fartyg, som enligt 

meddela ndet uppehöll sig där, nämndes främst llcnown, det 

nya franska slagskeppet Dunkcrquc och hangarfartyget Ark 

Hoyal. Emellertid var detta rykte åtskilligt överdrivet. I själ

va verket fanns inte clt enda av dessa fartyg utanför Monte

video. Där uppehöll sig endast Ajax och Achilles - Graf 

Spees motståndare från striden några dagar tidigare - medan 

Exeter, som på grund av synnerligen svåra skador måst söka 

nödhamn, hade ersatts av kryssaren Cumberland. Om fristen 

utsträckts några dagar till, så att de värsta skadorna hunnit 

repareras , hade ett utbrytningsförsök mycket väl kunnat 

lyckas. :\'len und er förhandenvarande omsländighcler ansåg 

tyska marinledningen utan lvivcl, att det var hätlre att sänka 

fartyget än att ge sig in i en strid, som inte gärna kunde slu

ta på mer än ett sätt. 
Engelska amiralitetet meddelade den 18 december, att en 

engelsk ubåt i Elbemynningen lyckals torpedera en tysk krys

sare av Kölnklassen. Uppgift-en elementerades av tyska över

kommandot, som samtidigt meddelade, att en undervattens

explosion inträffat på en lätt kryssare, och att det troligen var 

denna, som omnämnts i elen engelska kommtmiken. 

Uba lcn Salmon lär -- fortfarande enligt engelska uppgif

ter - ha torpeclcral tyska kryssaren Leipzig. 

Den 18 december blev lyska ångaren Pinnau, som var på 

väg till Gävle med kol och koks, i Ålands hav beskjuten av 

en ub~ll, troligen av rysk nationalitet. Då beskjutningen bör

jade befann sig Pinnau på omkring 18 sjömils avstånd frå!l 

svenslut kuslen. Sedan fartygel beskjutits i en halvtimme -· 

dock utan resultat - uppenbarade sig ett svenskt örlogsfartyt(, 

varvid den okände ubåten försvann. 
Den lyska a Ll ::mtå.ngarcn Columbus på 82 ,581 ton sänktes 

omkri n g den 20 december av den egna besättningen, sedan 

fartyget prejats av en engelsk kryssare. 
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Den Lredje veckan december blev katastrofal för den 
svenska sjöfarten, som noterade sina största förluster hittills 
u n der kriget. 

Angaren Ursus av Göteborg (1,-t99 ton) gick den 15 de
centber på en mina vid Themsenmynningen, varvid nio man 
omkommo.- Den l G december torpederad es Li sler (1 ,366 ton) 
på Nordsjön av en Lysk ubåt. Hela besä ttningen räddades. 
- Mars från Stockhotm minsprängdes den 20 december utan
för en gelsk a ostkusten, va rvid 7 m an av besättningen omkom
mo. !\Tars var på 1,877 Lon. - Redan följande dag kom budet 
om en ny uppskakande katastrof: Mars - från Hälsingborg 
- och Carl Henckel gingo nästan samtidigt på två minor i 
;\' ordsjön. Först minsp rängdes Mars, och sedan dess besätt
ning tagits ombord på Carl Henckel, blev även denna efter 
en kor t stund offer för en mina. Av Ylars ' besättning rädda
des endast en man, och sammanlagt omkommo 28 m an . -
Två ångare minsprängdes någon dag senare vid holländska 
kusten: Adolf Bratt och Vega . Fyra av besättningen på Adolf 
Bratt omkommo vid explosionen. 

1 940 inleddes med en ny svensk fartygsolycka. Det var 
Lars .~.1agnus Trozelli - 1,955 ton - som gick på en mina 
utanför engelska ostkusten. Troli gen föll fartyget offer för 
den engelska skyddsn1ineringen, 50111 utlagts vid årsskiftet. '7 

man omkommo. - Den 3 januari torpederades Grängesbergs
holagets Svartön (2 ,475 ton) av en tysk ubåt. Av den 30 man 
starka besä ttningen räddades 22. 

En tysk ubät lyckades den 29 december väster om Skott
Jand torpedera ett engelskt slagskepp av Queen Elizabethldas
sen. Det engelska amiralitete t meddelade i sin rapport om 
händelsen, att fartyget icke ·el'hållit :rllvarligarte' skador, än att 
det för egen maskin kunde ta sig i hamn. 

Den 4 januari meddelades från officiellt tyskt håll , att två 
tyska ubåtar oskadligg jorts av engelska ubåtsfällor eller av 
armerade handelsfartyg . 

Svenska ångaren Penris blev den 5 januari vid sydost
brottens fyrskepp beskjuten av en okänd ubåt , som avlossade 
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ett 100-tal granater. Besättningen var tvungen att rädda sig i 
livbåtarna från fartyget , som slutligen sköts i brand. Flera av 
granaterna föllo n ed i omedelbar närhet av fyrskeppet. 

Svenska regeringen har i Moskva gjort en hemställan om 
undersökning av det inträffade intermezzot. 

Enligt en uppgift från Rom skulle den brittiska jagaren 
Viscount ha sänkts av tyskarna. Några uppgifter om pla ts 
och tid meddelndes icke. 

Den stora engelska passagerarångaren Dunbar Castle på 
10,000 Lon gick elen 9 januari på en mina utanför Dunkerque. 
Samtliga ombordvarande räddades. 

Omkring den 10 januari gjorde tyskarna flera luftangrepp 
mot lätta sjöstridskrafter och h andelsfartyg utanför Englands 
kust, varvid bl. a. 8 engelska fartyg uppges ha sänkts. Bomber 
fälllies även mot: 4 danska ångare, av vilka två fingo svåra 
s kador. Enligt tyska uppgifter skulle de danska ångarna, då 
de angrepos, ha konvojerals av engelska örlogsfartyg. 

Brittiska amiralitetet m eddelade den 10 januari, att anta
let b1itliska, allierade och neutrala fartyg, som dittills konvo 
Jerats, utgjorde 5,911. Av dessa hade 12 förlorats genom an
grepp från fienlliga krigsfartyg och flygplan. 

Från Köpenhamn meddelades den· 12 januari , att man 
i Nordsjön gjort fynd , som tyda på, att ett tyskt minfartyg -
1\1. 132 - gått under. I början av januari fann man i farva tt-
1let utanför Jyllands västkust flera övningsminor, vilka varit 
fyllda m ed cement. Likaså har man hittat åtskilliga vrak
spillror märkta M. 132. 

Finska bevakningsfartyget Aura sänktes den 13 januari 
av en rysk ubåt i Östersjön . Aura gick vid tillfället sist i en 
konvoj av handelsfartyg, och från flera av dessa observerades, 
att en ubåt avlossade en torped, som tydligen riktades m ot 
.-hua. Den missade emellertid, och under det att kom·ojen 
satte full fart för att undgå ytterligare torpedanfall, vände 
Aura och fällde flera sjunkbomber. Efter en kort stund träf
fades fartyget av en andra torped och sjönk nästan omedel
bart. Omkring 20 man beriiknas ha omkommit. 

Tidslcri( t i Sjöväsendet. 4 
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Förlustlista 15 dec. 1939- 15 jan. 1940. 

Da
tum 

Namn 

William Hallett 
Amble 
Inverlane 

19/12 Carabineer 
City of Kobe 
Active 

20/12 Darine 
Pearl 
Plafi 

23/12 Compaganus 
Seremty 
Isabella Greig 

24/12 Trinity 
River ' Earn 

25/12 Stanhope 
26/12 Dixcove 
28/12 Dosinia 
31/12 Boxhill 

1940 

? Viscount 

l Tonnage l C e r t 

Engelska {a1·tyg. 

202 'frålare 
1,162 •Handelsfartyg 
9,141 Tankfartyg 

297 Trålare 
4,373 Handelsfartyg 

185 Trålare 
l ,351 Handelsfartyg 

198 Trålare 
198 
270 
487 
210 
203 
202 

2,337 Handelsfartyg 
3,790 Tankfartyg 
8,053 
5,677 Handelsfartyg 

1,120 J aga re 

6/1 Kingston Comelian 449 l Trålare 
Towneley 2,888 Handelsfartyg 

7/l Cedrington Court 5,160 
British Liberty 8,485 Tankfartyg 

9/1 Dunbar Castle 10,002 Pass.-fartyg 
10/1 Gowrie 698 Handelsfartyg 

Oakgrove 1,985 

Orsak 

Mina 

Flygbomb 
rorped? 

Flygbomb 
Torped 

Flygbomb 

Torped 

Mina 
? 

? 
enl. meddelande 

fr. Rom 
Mina 

Flygbomb 

Upminster 1,013 
13/ J Lurida ? Trålare Mina 

------~--~------~----, Summa: 28 fartyg på sammanlagt 67,667 ton 
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Da- Namn l Tonnage l tum C e r t O r s a k 

Tyska fm·tyg. 

14/12 Adolf Leonhardt 2,989 Handelsfartyg Sänkt av eg. 
besättn . 

D ci.sseldorf 4,930 Sänkt av britt. 
kryssare 

16/12 Tenerife 2,436 Sänkt av egen 
besättn . 

17/12 Admiral- Graf Spee 10,000 Slagskepp 
19/12 Columbus 32,581 Pass.-fartyg 

1/1 J o hann Schultze ? Handelsfatryg Strandning 
6/ 1 Frankenweld 5,062 > 

l 

lO/ l Ussukuma 7,834 Mina 
12/1 Dietrich Hasseldick ? 
?fl M_ 132 Minvaktfartyg 

Snmma: 10 fartyg på sammanlagt 65,832 + ? ton 

Da- Namn l Tonnage l tum Cert Orsak 

S venska fm·tyg. 

15/12 Ursus 1,499 1 Handelsfartyg Mina 
16/12 J~ ister 1,366 Torped 
20/12 Mars (Sthlm) 1,877 Mina 

Adolf Bratt 1,323 
21/12 Mars (Hälsingb.) ] ,475 

Carl Henckel 1,352 
22/ 12 Vega 1,294 

1/1 Carl Magn. Trozelli 1,955 
3/1 Svartön 2,475 Torped 
5/1 F enris 484 ISkjuten i brandl 

av okänd ubåt 

1 Summa: 10 fartyg på samm~nlagt 15,fl00 ton 



Da-l tum Namn 

15/12 1 Ragni 
16/12 1 Strindheim 

• H. C. Flood 
19i12 Glittre Fjell 
2lfl 2 Rudolf 
26/12 Lappen 
27 /12 Torwood 

1/1 Fyra norska skutor 
» Luna! 

?fl Manx 
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l Tonnage l Ce rt 

N01· slca fm·tyg . 

l 1,264 Haudelsfartyg 

l 3~1 » 

1,907 )) 

1,568 )) 

924 -

563 » 

254 . 
? l 

- l 
? 

l 
. 

l 1,345 ' 
Summa: 13 fartyg på sammanlagt 8,146 + ? ton 

Dansket f m·tyg. 

19/121 Jytte 
• Bogö 

28/121 Hanne _ 

I ,877 l Handelsfartyg l 
1,214 l • l 
1,080 » 

Summa: 3 fartyg på sammanlagt 4,161 ton 

Fin skt fm·tyg . 

13/1 l Aura 
l 

? l Bevaknings- l 
fartyg 

Estniska fo1·tyg . 

20/121 Uko 
1/1 Mina l 

? l Handelsfartyg l 
1,17B , 

Belgiska fartyg . 

?/ l l B 24 Adeline l 192 l Trålare 

Holländslet fcwtyg . 

9/1 l Truida l 176 l Handelsfartyg l 

Orsak 

Mina . 
>> 

Torped ? 
Mina 

Torped . 
Minor 
Mina 

» 

Mina 

Mina? 

'rorped från 
rysk ubåt 

F lygbomb 
Mina 

Mina 

Mina 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 1/40) 

hämtade' ur fack- och dagspress av Marinens pressdetalj 
under ticlen 16 december 1939- 15 januari 1940. 

Innehållet i här återgivna uppgifter stå•: heH för de som källa 
angi nut pressorganens räkning. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

Min kriget. 

Seclan börj an av scptembc h a m inf ält i Nodsjön utlagts av Stor
britannien, en del utanför vissa partier av enegelska kusten, andra 
vid m yn ningen av Pas dc Ca lais. Deras uppgift ä r fram[ör allt att 

tvin ga handelsfartygen att passera i närlwten av hamnarna, där 
kontrabandskontrol len befinner s-ig. Det är på grund härav fartygen 

fö-r att komm a :från kanalen till S kandinavion e lle r Nederländerna 
måste tätt följa enge lska elle r franska kusten och stanna vid Downs 
eller Dunl.;:cr quc för att deklarera las te-ns natur och s lutliga distina
t ionsort. 

Tyskland å sin sida har utlagt minfält, clols i farvattnC'n kr in g 
H elgoland, dels i Östers jön. Dessa senare, som ej avse n ågot mindre 

än att sätta Sve ri ges och do baltiska staternas kommunikationer m ed 
Västeuropa under tysk kontroll ha givit upphov till livliga diskussio
ner med svens ka re-geringen emedan de inkräkta på Sveriges tcn·i

toeial vatten, så om detta land definierar det, d. v. s . st räckande sig 
ända till fy ra s jömil frå n k usten. Dessutom ha de skapat en allvar
lig fara genom det antal m inor, som slita si g f rån sina fö rankrin gar, 
driva iväg och explode ra, dels till s jöss, dels på stränderna. 

Utläggandet av sådana min ·fält är tillåtet enligt elen internatio
nella rätten , på villkor att 0n li gt bestämmelserna i IIaag·konvC'ntio-
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nen av å r l9017, do som lägga ut dem, unclenätta s jöfarten därom . 
Detta är icke fallet med dc tyska minor, som vid mitten. av novem
ber visat sig kring Englands kuster, på den route, som alla nationer:> 
fartyg fö-lja. Detta minkrig har Tyskland redan fört på samma sätr 
l9l4-l9l8 och antalet minor, som Tyskland då lade ut, har uppskat 
tats till l3,000, fördelade på omkring ett tiotal grupper eller spä n· n J". 
För detta ändamål betjänade man sig under det förra kriget framför 
allt av ubåtar. Denna gång har Tyskland ej samma mecl.el till sin 
tlisposition. Största delen av dc ubåtar Tyskland hade vid krigsut
brottet voro nämligen alltför små för att lämpa sig hädör. :Man 
litade inte på detta i England och :Frankriko och minsve·vning har 
regclbundc·t skett i alla frekvent erade passager, utan att mnn Junnit 
några minor alls eller åtminstone mycket sällan. .Men elen l3 no
vember blev en brittisk jagaro sänkt av en minexplosion och den 
följeles av förlusten av ett stort antal fartyg iilll1örande alla natit• 
naliteter: det var två holl.ändska linjeångare, Simon Bolivar och 
Spaarndam på 8,000 och 9,000 ton, d0n japanska Tarokuni Maru p>t 
l2.,000 ton, den polska J:'ilsuclski på l4,000 ton, P·ngelsl.;:a ångan•, tre 
franska (Rhuys siinkt och ]~Jor i tlt' skadad) , italienska, 11orska, svenska , 
holländska, en finländsk. cu litauisk, l ' ll grekisk, t'n brittisk jagare 
och många minsvepare. l'å två veckor ha mer än 100,000. ton förstörts , 
varav omkrin13' 60,000 ton neutrala båtar, ty minan är blind och ex
ploderar, vilket fartyg det än är, som passerar ÖiVCr henne. 

Dmsa skeppsbro-tt orsakade naturligtvis störningar i sjöfarten 
på Nordsjön. Den holländska sjöfarten var t. o. m . fullkomligt stop
pad under flera dagar och det var ett slag ft-åga om att organisera 
den i form av eskorterade konvojer. Med denna lösning, som för öv
rigt icke skull e givit någon ö1kad säkerhet mot minorna, har icke till 
gripits, och vissa redare ha enelast Ö•verenskommit att sända sina far
tyg tillsammans, föregångna av en minsvepare, som rensar UPlJ fram 
för dem. 

Det förhållflndet att Tyskland plötsligt bar börjat lägga ut mi · 
nor, fastän de.t avstått härifrån under dc första tio krigsvcekorna , 
räckte inte för att förklara de talrika förlusterna. Man måste dess 
utom betänka, att dessa minor undgått minsveparna, som arbetet dag
ligen där skeppsbrotten ägt rum. Då minsvepningsteknikcn, utmärkt 
redan l9l8, har fullkomnats mellan krigen, synes det omöjligt att sit 
många minor ha stannat kvar i minsveparnas kölvatten. Man drog 
härav den slutsatsen att minorna voro av en annan typ än dem, som 
man var van att finna, och det dröjde inte länge förrän man funderat 
ut att de i stället för att flyta under vattenytan, fasthållna vid an · 
karet medelst en wire och exploderande vid stöten från ett fartygs
skrov, stanna på bottnen eller obetydligt Ö've r denna och bringas till 
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clctOJiation genom 0tt magnetiskt utslag, upvkommet g<'nom infly
tandet a v den stora motall m ass a, som ett f a rt:y gsskrov, som p a ssenll' 
i närheten, utgör. 

Det var länge sedan man framställde principen för magnetiska 
minor och expcrilllent gjordes inom skilda mariner. :Nicn det fraut
kom into någon modell, som kom till utförande·; varJör uppträdandet 
av tyskarnas magnetiska minor har varit en över raskning, så myeket 
större som i stället för att ha utlagts av ubåtar, man konstaterat, a i t 
de oftast utlagts av hydroplan, troligen om natten. l\!Ied hänsyn till 
minornas vikt - som synes vara omkring 400 kg Iör en laddning pii 
200 kg - kan ott l1ydroplan blott medföra ett mycket litet antal, sii
korligcn två clle·r tre. Man måst<' tillägga att utläggningsmanövern, 
som måstP ske på låg höjd, säkert into är lätt, i synnerhet på natten. 
Men enär minorna fällts på dc mest frekventerade färdvägarna och 
de hittilJ.;o,varanclc metoclerna för minsvepning icko räckt t i Il. för ai.t 
oskadliggöra dom, har deras verkan varit stor. 

Emellertid finnes det in tet cxcmpe·l på nägot nytt vapen eller 
något nytt krigssätt, som icke snabbt har förlorat i effc,ktivitet från 
det ögonblick, då hemligltetcn har genomskådats. Som \Vinsten Chur
chill i Lonelon oeh J\L Garnpinchi i Paris ha sagt, råeler det ingen 
tvekan om att denna fara skall avvärjas, liksom redan har skett med 
ubåtarna. Detta vill icke säga att man inte bör vhnta sig ännu fie~· 

förluster; men Tyskland ska ll inte lyckas träffa Storbritannicns och 
Frankrikes sjöl;:ommunikationer mera genom nuinorna än genom u-
båtarna. 

(Le Yacht, clecmnbcr 1939'.) 

Sex veckors sjiikrig. 

Und0r dc tio första krigsveckorna ha st riderna till lanels in
skränkts till aktioner av begränsad betydelse.. Do stora befästnings
linjer, som anlagts på båda sidor av fransk-tyska griinsrn, ha hinch·at 
varje olfensiv av någon omfattning. Luftbombardemangen, som :[ör
utsagts skola börja redan samma dag s-om krigsförkl aringe11, om inte 
t. o. m. på kvällen dagen före, ha uteblivit, och krigsflygc.t har knap
past gjort annat än rekognoscringsflygningar. I stället har till 
sjös.s rått en aktivitet utan mo•tsvarighet. Och vad man säkert inte 
hade, förutsett: sjökriget har uneler dessa första krigs,veckor krävt 
stön·e förluster av människoliv än striderna till lands och i luften 
tillsammans. 

örlog.sl'lottornas uppgift är, som alltid, att tillförsäkra sitt eget 
land fria s jökommunikationer och beröva motståndaren sådana. Dis-
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proportionen mell an s jöstridskrafternas styrka tvingade den tysk:-t 
flotta n att f rån krigets ·föt·sta dag försvinna från ocoancmas yta, un 
cl n det att Storbritannien och Frankrike clisponPradn n lla hav för 

s in tillf6rsc·l oclt sina transporter av alla s lag. Så ha l'C>.empC'lvis 
:1 08,000 so ldater, 23,000 militärfordon oc h cle oerhörda mängder pro

viant m. 111. , som. dessa behövn, passerat från England till Frankrik<· 
under sept(lntber och oktolwr utan n åg ra som helst olyckor eller hi n

dc·r, och transporterna ·rortsritta oavbrutet. Man kan int<· finna dt 
Jllcra påbtgligt bevis på dc••t herravälde övc•r havet, so m cle alliPrack 

i mwh a. 

T~·.:;kla nd ansträngn sig likYäl att ntotverka detta. "Men ubåtar
na göra inte längre lika stor nytta .so m för 25 år seda n. Trots dc 

to,lmi.ska :frmnstegon soclan dess riro do ej så myckot bättre än sina 
J'örcgånga r<' , och dr som Tyskland har höra ingaluncla till de star

kasto. Man vd. at-t mi11 st halva antalr·t. utgöres av myc krt sn tå bh
tar med dt deplacenwn 1 på 250 ton i övervattensläge och nwd blot t 

en m~'ckd begriinsacl aktionsradie: cll• aaclra - på 500 rller 750 ton 

. - mot 1·ara nätt och j;illlt df' Pngelska och franska !'lottornas kust
<·ller clP•fensiv ubi'ttar, nwn Jiirb0hål la.s åt uppgifter, so m egontligca 

kräva två ci iPr tre gång<' r så stora båtar. Om. de tyska Jlottiljcrnn 
Yo re sanunansat1a av l'lt nntal enhPter, motsvarancl<'' ubåtarna på 
1,500 e i!Pr :1.,800 ion av cll'll f ranska >>Agosta» - ellor de·n engelska 
»Thames»-klasscn, yorc dc· betydligt mera att frukta. J\{en Tysk lan d 

J,örjacle inte konstruera ubåtar Jörrän 19.S4 och har ve,]at snabbt skaffa 

sig ett så stort antal clärav som möj li gt, varfö,r rn ·an har tvingats 

minska varjl" båts kvalitet för att få rn större k.vanti tet. 
Donna brådska har ]taft andra, icke mindre lwsväran dc konse

kvenser, s ammanhängand<· med personalen. VE>rsail lest raktaten haclr· 

begränsat dc•n t y-·ka f lottans personalstyrka till 1,500 oHiccrarc och 
13,300 Jitan , alla anstri lida ]J å lång t i el. När Tysk! and som följd a v 
nvtaiPt 111\'cl England av år :1935 påbörjade ett omfattande krigsfar

tygsbyggnaclsprogram , började svårigl1C<ten att skaffa d<•n nödiga per 
~onalon i'ör lwntanning av· nya båtar v isa sig betydligt. stö·rre än att 
skaffa materi elen. Oclt cil>nn a svå rig·hrt har gjort s ig kännbar p:l 

l'tt särs kilt sritt :[ör ubå1arna , som kräva en väl specialiserad bcman

Hing. från :1.9':1.8 till :1.933, uneler 17 år, har Tyskland inte haft en 
<·ncla ttbå t ; besättningarna på dom, som man satt i tjänst sedan des,;;, 
lta va rit n>isbn imvroviso·rade och deras värde d~rigonom minskat. 

Om man tloss utom inr m<'d i räkningen , att motnwdlen mot u

l>:Harna undE"l' dP s ista 20 å rPn ha varit för01nål för grundliga studier, 
:förvånar Jnan sig int<· län~,:Te över att resultatet av ubåtskrigot så 

dåligt har motsvarat tyska amiralitetets Jörväntningar. Uneler dc 
tio :Cörsta krigsveckorna ha ubåtarna hlott sänkt 280,000 ton engelska 
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cc h f ranska handelsfartyg, varav mer än hä l f t<· n und<' r se ptemhcr 
innan m an hunnit :fullstä ndigt organisera förs va r et. H ä rti Il. böra 
l äggas två Pngolska krigsfartyg, hangarkryssaren Cour ag:oo us och 

s lagskeppet Royal Oak, cle,t sonare sänkt på anka rplatson i Scapa. 
Flow, und Pr oms tändigheter, som fordra en honnör åt ubåtschotcns 

m od. J\llen man måste• samtidigt taga i betraktande clc förluster, som 
ty.s karna lidit, och som säker t uppgå till trPcljc·dr lcn av cl oras flottil· 

jl'rs ursprungliga styrka om oj ännu me ra. D en snabba ersä tt.ningnn 
av förstörcia ubåtar är svå r och att Prsätta deras bc·sättningar ;i r än

nu svåral'l•. Man har orsak aFt tro att det tyska ubåts!G·iget har pas
sPrat sitt maximuw. 

Försök ha gjorts av tyska :f lyget att förstöra <'ngelska :fartyg, 
än på ankarplatserna, än till sjöss. Dc ha varit fö t· gävcs och angri.· 

parna h a varje gång liclit svåra för luster. Hittill s ha förutsägc•lserna , 
att övervatten.sfartyg<·n äro i f lygplanens våld, långt ifrån blivit be
kräftade. FJygplanc·t har clriwmot visat s in fruktansvärda <'ffoktivi.· 

t l't mot ubåtar. 
Vid siclan av sjötkrig i egentlig mening föra de allierados mari

Jl<'r ett t•konomiskt krig mot Tyskland, som. - Jas trin oblodigt - var
ken är mindro aktivt c-lle'r mi nclro offe.ktivt. Do h a i n t0 bara h t•jdat 
ett stort antal tys ka handelsiartyg - kapandet av ett av dem genom 

on av våra ubåtar :1.2,00() s jömil från land är en av d~ mora an märk
ningsvärda händelserna under detta krig - mon deras verks am het för 

att fö.rhindra Tysklands tillförsel gcmorn dc ne utralas förm edling ör 
mest bctydc•lseJul l. Under cle första tio krigsveckorna ha de be,u1äkti
gat sig mor än 600,000 ton råvaror, som utan deras ingripande skulle 

ha ökat :fiendens kra-f'tPr. 
(Le Yacht, december 1939.) 

Ko1nojering. 

Det britiiska anbuckt att sk~'dda do neutrala handelsfa rtygon 
mot dc tyska kaparna genom engelsk konvo j har hittills inte vunnit 

gPnklang· hos do neutrala. Skälcn härtiLL kunna vara olika. Säker· 
ligen ha minnen från vä rldskriget här spe-lat en viss roU, <~när många 

neutrala då ±ingo erfa ra, att brittisk konvoj ingalunda alJtid be
tydde säkerhet uneler resan, och kanske har man äve n enli gt gängsP 

internationo.ll a rät tsrE>glcr slutit sig til l att ett neutralt fartyg, som 

färdas u n der en krigförande makts konvoj, av fienden betraktas som 
i ndragit i krige.t. Denna ståndpunkt är även den tyska priskontrol
lons. Ännu viktigare torde Ctlll•llr·rtid vara, att konvojrraclo ·fartyg· 
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inte åtnj uta ubåtsprotokollets i Lonelon skydd, där det heter, att ubå

tar Jllåstc iakttaga samma regler när de närma sig ett handelsfartyg 

som ö verv a ttcnsJ art .r g skol a i a k t ta g a. 

När artikel 32 i den tyska prisordningen fastställer, att sådana 

fartyg äro utsatta :l'ör alla krigets faror, så betyder det ta, som cleu 

just utkomna kommentaren till den tyska prisordningen (Eckhardt

Graf Stauifcnberg, Berlin 1939, Franz Yahlons förlag) anmärker, 

ingenting annat än att man griprr till våld lik.som mot en fientli t< 

konvoj, d. v. S'. att inte ruelast do konvojerande krigsfartygen utan 

också de konvojerade handelsfartygen oavsett om do äro fientliga 

eller neutra la ha att räkn a med faran ;dt utsättas fö,r beskjutning. 

Att detta är tillåtet enligt folkrätten bekräftas into endast genom 

uppgiftn från andra hincl('r utan också av den internationella rät

tens paragrafer. 
Om man nu upplyse r om, att tyska regeringen i en not till dc 

neutrala har gjort dem uppmärksamma på faran för sänkning utan 

föregående varnin g av konvojmade fartyg, behö,ver man inte vänta 

länge innan man hån brittisk sida framkastar anklagelsen, att Tysk

land trots upprepade försäkringar har frångått ubåtsr cgeln. Denn8 

anklagelse kan emellertid vcdcrHiggas av texten i Londontraktaten 

den 6 november 1936. Enl igt dc10s bestämmolser är ett vålclsam t till 

vägagångssätt till å Lot mot liancleJs,fartyg ifall de inte' stanna vid 

anfordran eller mots titta sig undersökning. Hittills har man emel

lertid ansett det som dt fall av aktivt motstånd om ett neutral far

tyg fä rdas uneler fi entlig konvoj, oavsett om fartyget har för avsik L 

att göra motstånd e1ler inte. 

I varjcJ fall har det varit Storbritannicns strävan att söka 

åstadkomma oinskränkt g il tighet för reglerna i u båtsprotokoLJot a,. 

år 1936, vilket ersätter del lV i Lonelontraktaten av år 1930. Ett in

tressant men föga beakta t forsök i denna riktning utgöra dc uneler 

brittisk lcclniJlg tillkomna Nyon- och Genovebesluten av den 14 och 

17 scptem bor 1937. Dc beteckna Yarje sänkning a v ett handelsfa rtyg 

innan bcs~ittning och skeppspapper förts i säkerhet såsom stridande 

mot lmmanitctcn~s 0lcnwnt~iraste grundsatser, och dc anso cH sådant 

förfa ringssätt som kaperi oavsett om sänkningen föwtagit.s från n å

gon ubåt ell er från flygplan. 

Den brittiska tlppfattningon om ubåtsregelns allmängiltighet 

torde knappast delas av Storbritanniens allierade, Frankrike. Visser · 

ligcn har clc.tta land unclcdccknat ubåtsprotokollet och nämnda över

enskommelse', men så vitt man vet har Frankrike into funnit det nöd

vändigt att låta ändra fartygsbefälhavarnas instruktioner om den 

internationella rättens tilHimpning av den 8 mars 1934, fastän i upp· 

räkningen av fall, då fientliga eller neutrala hancleislartyg utan vi-
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dare fä angripas, även konYOj av fientligt fartyg finnes upptaget. 

(Art. 2, art. 112.) Uppenbarli gen anser Frankrike denna bestämmelse 

likvärdig med ubåtsrcgcln. Denna utläggning hårdnade genom elen 

ställning Briand som fransk ministerpres ident intog, då frågan år 

l92Z debatterades. Den franska regeringen företrädde då den ståml

punlctcn, att dc,t var självklart att man inte enelast måste skilja mol

Jan beväpnade och obcYäpnaclc hancl clsfar tyg, utan också mell an kon

vojer·aclo och ej konvojerade fartyg, och att enelast sådana handels

j'artyg kunde rtikna med särskilt skydd, vilka inte clcltogo i krigiska 

operationer av något slag. 
Denna elen franska roger.inge,ns hållning visar, att den brittiska 

uppfattningen av ubåtsregeln ännu inte har slagit igenom och att elen 

inte på n ågot sätt ändrat sjökrigsrättens erkända lago r om fient

lig konvoj. 
(\-ö lkischcr Beobachtcr den 7 dccPmber 1939.) 

Världens- örlogsflottor. 

Janc's Fighting visar i en jämförelse mellan dc' förnämsta flot

torna att Englands och Frankrikes sammanlagda styrka är fruktans

värd, n'ir elen jämföres med aktuella och möjliga ficnclc,rs. 

Den nya t enelensen i fari..J·gens .storlek återspeglas i det :faktum, 

att slagskepp äro uneler byggnad eller beställda i olika ländc'l· till 

ett antal av 34. Av denna totalsumma äro tio stycken, dc· fyra brit

t iska enheterna av Li011-klasscn inberäknade, avsedela att få ett de

placement på mellan 40-4G,OGO ton. Någon officiell upplysning tir 

ännu ej åtkomlig om de brittiska »Lions>> med mulantag av att de 

skola bl·styckas med 40 cm kanoner och ha en fart på öve r 30 knop, 

Liksom dc 5 nya slagskeppen av King George V-klassen. Två av 

dessa J'yra >>Lions >> skola hlnligbyg:gas 1943 och två 1944. Dcs~för

innan skall emellertid l~oyal ~ayy förstärkas med cle fem aY King 

George V-kla.,sen, vilka alla väntas bli färdiga l940L-194l. 

Hur är elen brit t iska styrkan av slagskepp i förhåliande t i li 

undra natiOJH'rs? I septembPr, cl å kriget bö'rjaclc, hade detta land 

femton fa rtyg av denna klass, inheräknaclo två uneler ombyggnad. 

Franhik<' ägcll' sj u, alltså rn totalsu!llma av 22 för dc allierade. Gcnt

r.mot detta uppvisade Tysk l and fem skepp, vilka kunde hänföras till 

kategorien slagskepp, Italien fyra (inberäknade 2 twder ombyggnad), 

J-apan 9 och l'l,yssland 3. Ame1·ika har samma antal som En gland, 

men cl0ssa äro utan brtyclcl sc med hänsyn till elen nuvarande konflik

ton i betraktande av USA:s >>välvilliga neutralitet >> . 
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Tyskland och de andra marina malderna äro emell ertid hän vi

sade att bygga snabbt, men det ~ir osannolikt att de bygga i samm a 

takt som England. Tyskarna p] aneracle fyra s l agskopp på 35,000 to u 

moLJan 1936-38. Två av dessa fartyg kunna omändras tilL 40,000 ton , 

lll Cll bokrä:ftclse på art så kommer att ske sakna.s. De andra två -

Bism ark och Tirpits-sjösattes på våren :1 939, men det är icke känt, 

när do bliva färdiga. Denna framtida och betydande ökning av fien 

dens flotta. uppväges a v den ö•lming Frankrike gör i fråga om slag

skepp. Englands alliPrado bygger 4 fartyg av Eioholieu-klassen p 5 

:::\.),000 ton, dt skall va ra färdigt HltJO, ett andra 1941 och de öv riga 

1942-43. Det är enwllertid känt, att omfattningen av skcr,psbyggan 

dut i Frankrike· ännu ligger otHrr Tysk lanels och Italiens. 

I fråga om hangarkryssare leeler England med sex, följd a\· 

}"örcnta Statl'rna cc h J apan med varel era fem och Hyss l an' l och Frank 

rike med varele ra en. Här fir åter det nya byggnadsprogrammet Pil 

hntydancle Jaktor. Storbritannien har sex ,f lyLancJ,. ac•rodromc•r, un

der byggnad eller Jörrslagna och ej mindre än fyra av dL>ssa skol a 

komma i tjänst nä ta år. Alla dessa fartyg skola ha ett doplacement 

på 23,000 ton . Frankrike !tar också två hangarfartyg på 18,000 ton 

under byggnad enligt 1938 års program, och Tysk land har s jösatt eld 

forsta av två hangarfartyg på j9,250 ton (Graf Zrppelin). 

St;ii lningen i fråga om kry.ssare är li ka belysand e. England ägL'i" 

15 tunga och 43 andra kryssare', Frankrike respektive 1 och 7, Tysk 

land 2 och 6, :Förenta staterna 18 och 17, Japan 12 och 27 sarnt Italirn 

7 och 14. ) .. terigen måsto nya byggnadsprogram tagas i bctr aktand•', 

speciellt bland cl f' krigfö,rand e länderna. Engla nd har s ju fartyg a\' 

Dielo-klassen på 5,450 t.on, som skall komma i tjänst uneler 1939~40 

och 5 st R,OOO-tonnarr av Fijiklassen avsedela att bli färdiga 1940. 

Dessa skola följas av ännu tre av Dielo-klassen 19-11 och ännu 4 av 
Fiji-klassen 1942. 

:Frankrike kommer troligen icko att öka sin kryssarstyrka förrän 

:1941, då dP GrassP, 8,000 ton, vilken planerades för ett år sedan, skall 

l>li färdig. 1110n T~· kl:mcl har gjort stö rre f ramsteg i fråga om byg

gamle av clL·nna Jartygsklass. Det har jösatt alla fem av Hipper

Idassen på :1 0,000 ton, och det första paret är i tjänst. Do and ra tn' 

kunna väntas vara färdiga nästa år. Tyskland har ocJ.;:så .[yra andra på 

t',OOO ton uJHler byggnad och två a v dessa kunna snart bli Ya färdigrt 
att s jösättas. 

Gemensamt ha England och Frankrik.c' :::.'38 jagare i tjänst med 

ut.sikt för vä rd efulla förstä rknin gar när dc 24 fartygen av .Javelin

klassPn och dc 16 av Lightning-klassen ha kommit f rån varven. Tysk

land ökar sina jagare- och torpedbåtsflottiljer och bygger ~lven ubä

tar, men stor osäkcrhrt råder både b0träffancl1· fö rlust e·rna av ubåta r 
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och an talot ubåta r, som äro umlcr byggnad. Enlig t 1939 å rs program 

s kall Tyskland bygga 11 ubåta r av oceangående t .Y P och 17 mindrL'. 

Vid fient li gheternas utbrott hade Tys kland 65 ubåtar, mrn Jane nu

tcrar: ,sj u av clo tyska ubåtarna törstördes uneler septemlw r :1939, . 

När kriget började var Englands ubåtssty rka 57; Frankrikes 78, 

[taliens 104. Ryssland ägde 150 ubåtar, men den m ar illa s ty rkan i 

Sovjet liksom i Japan är mycket problPmatisk. Det är SYå rt att er

hålla upplysningar från dessa båda l änder. 

(The Hamps hirP Tc•l cgraph & Pos t elen 24 novembN 1989.) 

Byggnadsprogram och budgeter-, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

1\.arnan i den brittiska f lottan, motsvarighctt'n till Jörra kriget~ 

Grand FIPct, ii r i dag, trots don sto ra t•DgeLska upprustningen uneler 

dP senask 3--5 årcJJ, blott ''n skugga av sin tidigare omfattning och 

s lagkraft. 
Mot 6.1 färdiga och 10 s lagskepp uneler byggnad 1914 finns nu 

12 till stö rsta delen J'örålclrado och nio änn u inte' färdiga fartyg. Mot 

lO slagkryssare och tre uneler byggnad räknar man nu <'•nclast tn' 

iörålclradL', som l\nappast fört jäna att räknas ti ll denna cNt. Do 34 

]lansar .kryssa rna från 1914, som gjor de en så god insats under vä rld s

kr iget, ha nu dåliga c•rsätt:uo i 15 kryssarE', av vi lka b lott två äw 

lämvacle för samvPrkan m eLl Hottans kärna. Bättre är det däwmot 

stäl lt med dc .lätta kryssarn a . Visserli gen förfogack man 1914 ÖVL'r 

7G Dircliga kryssare och 23 Dybygnaclct· mot 5G i tjänst och omkrin!!," 

17 under .fiirdigställancle f. n ., men do n uvarande äro· långt bättre· 

lämpadL~ för och vuxna sina s peciella uppgifter än de lätta kryssarwt 

J'ör tjugoi'<'tn år sedan, so m utgjorde en p roclukt av Öovl'rgångcn nwi

Jun två epo ker i krigsJartyg.shyggancll't. Dctsan1ma gällt'!" också dL' 

engelska jagarna nu och då. I dag Jinnas 150 fartyg i tj;in.st oci1 

c:a :26 under byggnad. Dc ~i ro fåtaligare än dc 280 jagarna år 19H 

mrn långt värde:(ulla ro gcno•m s törre indiviclucH slagkraft och ak

tions radie. Den enda verkligt iögonfallande förstärkningen ä r cmrl 

lerticl dr· s ju bangadartygen och dc sex under byggnad, dc förra nw rl 

iillsammans 250 flygplan oc lt dc senan ' beräknade för 60 vardera. 

Dotta är r·n maktfaktor, son1 icko kan unelerskattas och som inte h n

Lll' s in n1otsv arigllCt :1914. 
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Naturligtvis kan man inte på långt när räkna alla här uppr~ik
nadc enheter tilL slagClottan. Av dc tunga kryssarna måste en hel 
del avdelas för särskilda ändamål såsom lokal bevakningstjänst, pa
trullering utmed dc stora sjövägarna, tjänstgöring i a.vlägsna far
vatten o. s. v. Dc slagkraftigaste fartygen bli väl knappast riskera
de för vissa biuppgi[tcr - som konvojtjäns t under Jörra kriget! -
då de absolut behövas för sin egentliga uppgift att bok~lmpa elen fient
liga högsjörlottan och vara ett stöd för egna lättare sjöstridskrafter. 

Dc två l'licr möjligen fyra 40,000 tons slagskeppen av Lion
kla '"·en, som J, ölsträckts under innevarande år, kunna icke bli färcliga 
före 1942 och falla utom ramen för denna översikt. Betydelsefulla 
äro d~ircmot dC' fom nybyggnaderna av King George V-klassen, av 
vilka tre sjösattes före krigsutbrottet. Färdig tällandet torde nu på
skyndas t i Il hösten 1040. Fartygen mäta 35,000 ton och beräknas göra 
över 30 knop. Huvuclbc tyclmingen konuner troligen att bestå av tio 
35,6 cm kanoner i kvadruppcltorn för- och akterut samt ett dubbel
t orn förut och 16 st 13,3 cm kanoner för old såväl mot mål på vatt
net som i luitcn. starkaste pansaret uppges till 4013 mm, men det ror 
3ig då antagligen enelast om en smal vattenlinjegördel medan pansa
rc:t över och uneler samt i görclPlns ändar är tunnare. Omdömet om 
dessa fartyg är att de bli väl skyeldade men äro underarmeradc. Man 
kan också ifrågasätta v~irclct av kvadruppeltorn en under dessa för
hållanden. De tyska Bismarck-skeppen, som bli färdiga vid samma 
tid, ha 8 st 38 cm kanoner i dubbeltorn. .Missnöjet med den artille
ristiska divergensen speglas ideligen i c'ngclsk fackpress. Som mot
ståndare vore det dock farligt a t t underska t ta dessa nya brittiska 
:fartyg, t y kanonorn a äro bögvärdiga nykonstruk tioner med stor eld
hastighet och goda ballistiska egenskaper. 

De båda syster.>lagskeppcn Nelson och Rodney äro 14 år gamla 
Y i el det här lag·et. På dom användes all a världskrigets edarenehtcr, 
och dc lta hållit jämna steg med utvecklingen genom att ytterligare 
~ucccssivt erhålla nyn cldledningsanordningar, katapult och flygplan, 
sista typ av snabbsl.ijut anclc modern bestyckning etc. Svårigheterna 
till en början att uppn å den nödvändiga hastigheten i ammunitions · 
tillförseln till de tre trippeltornen med 40,6 cm kanonerna övervun
nes snart. Fartygen äro starkt bepansrade och äga en mycket långt 
ge,nomförd indelning i vatt(mtäta skott. Koncentreringen av det 
grova artilleriet tiLl fn rt,vgcts fränn-o dol har blivit fö remål för sta r], 
kritik f rån en del håll, men det ä r forhastat att draga några slut
satser i det fal let; först ett sjöslag kan visa Yad kanonplaceringen 
går för. 

Ett väsentligt fel hos klassen är den ringa fart en, 23 knop, som 
icke moi svarar mederna krav. Det spelar dock mindre roll så l ängCl 
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nästan samtliga av de i tjänst va rande engels·ka slagskeppen icke kun
na överskrida samma knoptal i någon avsevärd utsträckning. 

De övriga tio fartygen tillhöra Royal Oak- (1914-16) .och Queen 
Elisabeth-klasserna (1913-15), ehu ru flera av den sistnämnda under
gått sådan genomgripande förändring, att de nästan bilda en klass 
för sig. I flera avseenelen äro de nu mycket modernt utrustade. För 
de övriga gäller att de ha citadell-gördel-pansar med maximalt 330 
mm sidoskydd och 100 mm däckspansar. Här äro maskinerna ännu 
de gamla direktverkande turbin erna, som drivas av vanliga vatten
rö,rpannor. Tack vare utomordentlig materielvård r ep resentera dessa 
veteraner dock en maktfaktor, som förstärkes av att den engelska 
flottans svå ra ariilleri genomgående utgöres av 38,1 cm ell er grövre 
pJaSeL Ingen annan marin kan i det fallet uppvis>l samma en

hetlighet. 
Hood på 42,000 ion är alltjämt vä rldens största krigsfartyg och 

därtill med sina 32 knop och sitt fullvärdi ga pansarskydel det enda 
engelska slagfartyg från världskrigstiden, som nu kan uppta kam
pen med vilken som helst annat utländskt fartyg. Hoods utomordent
liga pansar (305 mm) beräknas kunna motstå va rj e träff vid stricl3-
avstånd på 15,000 m eller mera. Barbettpansaret mäter t. o. 111. 381 
mm. Reno·wn och Repulse, även de >>s lagkryssarc:», förbli dock trots 
moderniseringar en minelervärdig typ. Deplacementet är illa utnytt
jat, pansarskyddet ger ingen klar sii kerlietsmarginal, farten är e'j till
räcklig i jämförelse med moderna slagskepps. 

Av tyngre kryssare äro blott Ymk och Exete r på 8,300 ton full
goda för spanings- och elylika uppdrag i samverkan med slagilottan. 
De tretton 10,000'-tonnarna äro utlandstjänstenheter med bloH 76 mm. 
pansa rdäck s.om skydd, och det på de fem Cumberland-kryssarna senare 
inbyggda smala vatten linjepansaret har endast i ringa mån ökat far
tyge,ns defensivegenskape r. I fråga om luftvärn och flygplan om
bord motsvara de emellertid normen. Hur som helst kommer man 
inte ifrån att the Royal Navy sa knar goda kryssare av elen tyngre ty
pen. Dessa kryssares betydelse ä r visserligen som förr omstridcl, men 
bristen kanske blir uppenbarad när man kommer underfund med att 
motståndaren har något man sjä lv in te äger. 

Luckan har engelsmännen sökt täppa igen med lätta men starkt 
bestyckade kryssare. Här kunna nämnas åtta av Ncwcastlo-klassen, 
två BelJast och dc allra senaste Fiji- och Ceylon-klasserna, vilka 
samtli ga ha 12 s t 15,2 cm kanoner i trippeltorn och relativt starkt 
pansar. Hög motståndskraft, stor egen slagkraft och andra goda 
egenskaper göra dom till idealiska fartyg för fjärrs·paning och även 

strid i s lutna förband. 
Ty11en >>Uni vci·sa l kryssare » represente ras a v Leandcr- och Syd-

Tidslcri/t i Sjöväsendet. 5 
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ne'y-fartygen. Inom engelska marina kretsar ha de med orätt hållits 

för underarmcrade. slutligen finnas bland de nyare fartygen de 

båda klassci·na flo ttkryssare, som tro ligen främst avses för samopera

tion med s lagflottan och kamp mot jagare. De fyra av Are,thusa

klassen motsvara närmast det gamla beg reppet flottkryssare, medan 

de allra nyaste i Naiad-gruppen stå på gränsen till luftvärnskryssare. 

De till det sistnämnda slage,t o1nbyggda gamla kryssarna av C- och 

D-klasserna äro de enda av vderane,rna, som kunna tänkas få vikti

gare uppgifter i första linjen; övriga föråldrade enheter måste ute

slutande anvisas biuppgifte~r av olika slag. 
På gränsen tiLl j agarna stå de 16 torpedkryssarna a v Tribal

klassen (1,870 ton). Torpedtubm·na bestå bloH av en enda grupp om 

fyra på 58,3> cm, varav framgår att de artilleristiska e,genskaperna 

äro de utmärkande fö<r dessa fartyg. I verkligheten rör cl et sig allt

jämt mera om kryssare än jagare. 
A andra sidan är steget heller inte så långt tilL L-, J- och K

jagarna, vill..:a utvecklats ur världskrigsjagaren från 19'17-18. Efter 

en nybyggnadspaus meUan 19~:0 och 1926 belv nämligen denna typ 

pånyttfödd och i tämligen långsant takt gradvis utbyggd och för

bättrad. Av alla engelska jaga re' bli nu endast de nrodernaste klas

serna knutna till flottjänsten, medan de äldre få allehanda uppgifte~ 

av andra rangen. Några jagare av V- och \V-typerna ha ombyggts 

som speciell a ' luftvärnsfartyg. 
Av de hangarfartyg, som äro i tjänst f. n ., är praktiskt tage t 

endast Ark Royal Pn nybyggnad, och de sex av Illustrious-klassen . 

som byggas, äro i stort sett systerfartyg till detta. Av de äldre ä r 

enelast Hermes (10,850 ton, 20 fpl) från början konstruerad som han

garfartyg. Den sänkta Courageous skulle ursp rungligen b li någo t 

mellanting me.Uan kryssare och s lagkryssarc. 
I allmänhet har man tco.wtiskt tilldelat hangarfartygen dels 

operationer tillsammans med sJa.gflottan och dels självständiga rai 

der mot fientliga stö.cljepunktcr o. el. Numera använder engelsn1län

nen dem också till bevakning av handelsvägarna, och det var under 

fullgörandet av ett sådant uppdrag Courageous mötte sitt öde. Man 

l~ostar på sig ganska dyrbara vaktfartyg, förefaller do,t! 
(Die KTiegsmarina dPn 5 decembPr l939.) 

StapeUöpningar sedan 1 januari 1939. 

39 "h J agaren Kingston, 1,690 ton. 
18h Spärrvaktbåt Bownet, 530 ton. 
'"h Jagarna K elvin och Kipling, 1,690 ton, flodkanonbåt Grass

hopper~ 585 ton. 
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"/2 Kryssaren Naiacl, 5,450 ton. 
6/2 Jagaren Rhartoum , 1,690 ton. 
' /2 Minsveparen Sphinx, 875 ton. 

21
/ 2 Slagskeppet King George V, 35,000 ton. 

n/2 Spärrvaktbåt Plantagenet, 530 ton. 
8 /a Spärrvaktbåt Burgonct, 530' ton. 

21 /a Jagaren Kanclahar, l,690 ton. 
25f3 Kryssar<''ll Phoebe, 5,450 ton. 

4f, RPscarch, 770 ton. Omagnetiskt fa rtyg för ve tensl• apJign 
ändamål. 

' f• Jagaren Kashmir, l,690 ton. 
"f• Hangarfartyget Illustrious, 23,000 ton. 

18f, Patrullbåt Shcarwater, 580 ton. 
18f4 Eskortfartyget Flamingo, 1,250 ton. 
'"f• Kryssaren BonaventurP, 5,430 ton. 

2 /u Spärrvaktbåt Signet, 530 ton. 
3 /o Slagskeppet Prince; of W ales, 35,000 ton. 
5/.o Ubåtarna Triad och Truant, 1,090 ton. 

18 f, Kryssa ren HPrmioJJe, 5,450 ton. 
20

(; U båtPn Taku, 1,090 ton. 
" f., Kryssaren Fiji , 8,000 ton . 

6
/ " Kryssa ren E u rya lus, 5,450 ton. 

(l'\ i vista Ma rittima, december 1939.) 

Italien. 

Den på grund av dc dåliga tiderna försenade sjös~ittningen av 

35,000 tons S'iagskeppet Impcro har nyligen ägt rum i Genua. 

Impero är det trPdjo av fyra slagslw ppsbyggen, som Italien 

håller på att f ullborda. Två skepp, Vittorio Vencto och Littorio, ä ro 

redan sjösatta, men komma Pj att :färdigställas på åtskilli ga måna

der. Dot f järde Eoma, skall. snart s jösättas. 
Man ve•t att cle.ssa fartyg äro 2.30 n t långa, 31,60 m brccla, 8,55 m 

djupgående. Deras turbiner med en maskinstyrka på 150,000 häst

kraftm· ska ll gr- dem 011 fa r t av 30 knoJJ. J3 <'styckningen består av 

nio 38,1 cm kanonf'l" (i tre trippr ltorn , ett förut och två akterut), 

tolv 15,2 cm och tolv 90 mm kanoner samt ett 20-tal k ulsprutor. 
(L<' Yacht, november 1939.) 
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Holland. 

Artilleriskolfartyget van Kinsbcrgcn har lämnat Nicuwdicps 
hamn i bölrjan på oktober för att gå t ill Indien. Det är ett nybygge, 
påbö·rjat av llotterdamverkstäcl erna 1936 för att ersätta den utt·ange

rade kryssaren Gelderlancl. 

Van Kinsbe·rgen har ett depl ace ment på 1,760 ton, är 103 m 
lång, 11.,60 m bred och har ett djupgående på 3,30 m. Farten är 

25 knop. 

Den parlamentariska marinkommissionen har avgivit ett be
tänkande till förmån för byggandet av tre slagskepp. Rapporten för
klarar, att dessa fart:>·gsbyggen äro nödväneliga och att elen finansiell a 

siclan a v sa k en är lös t. 
(Le Yacht, december 1939.) 

Spanien. 

Arbe.ten pågå vid a rsenal en i FNTol med ut\'idgning av utan
verken rn. m. Aven i g ruvdistriktcn, där revolut ionens oreda varit 
kännbar, pågår livlig återuppbyggnadsvcrksamhet. Detta utgör en 
del av det projClkt som redan flera gånger bebådats av general Franco, 
vilken förklarat sig skola ge nord västr a delen a'(' halvön en högre 
industriell ställning än under den förcgåendo r egimen. Arsenalen 
i F errol stapelsatte nyligen det första fartyget. enligt de t nya flo tt
programmet. Detta upptar flera tunga kryssare och ett slagskopp 

på 35,000 ton. 
(Le Yacht, december 1939.) 

Förenta staterna. 

Uneler de sista veckorna av oktober ha örlogsvarven i Charles
town samma dag s jösatt fyra jagare om 1,300 ton. 

.T agaren Yarnall förliste elen 23 november i Lynha ven, vid my n
ningen till Cheaspcrakcvikcn. Man håller på att bärga den. Det är 
ett av de• förut desarmerade fartyg, som återinsatts i tjänst för att 

-69-

ombesörja de nu igångsatta patrulleringarna längs USA.:s kusi.er för 
att neutraliteten skall respekteras. 

Re,geringen skall vid öppnandet av kongressens session i ja
nuari framlägga ett lagförslag, som innebär stapelsättanclet av 126 
krigsskepp av olika typer. Nybyggnaderna, sammanlagt nära 400,000 
ton, bestå bl. a. av 3 hangarfartyg, 8 kryssare·, 52 jagare och 32 ubå
tar; därtill komJmer 31 hjälpfa rtyg, representerande nära 125,000 ton. 
Dc.tta program skall utföras på 4 år. Härtill kommer ~',400 flygplan 
och luftskepp. Alltsammans skulle kosta omkr. 1,300 milj. dollars. 

Vid e.tt samtal med pre!Ssen har Vinson, ordförande i marinlmm
missionen, framhållit nödvändigheten av att förstärka flottan. Det 
han sagt är tillräckligt fö·r att man skall kunna dra elen slutsatsen, 
att USA f. n. är i stånd att klara ett s jökrig antingen i Stilla havet 
eller i Atlanten, men att cl ess säkerhet kräve r möjlighet att lmnna 
föra sjökrig på bägge dessa hav samtidigt. 

öppnandet av )Jarlamentsscssionen kommer att betyda begäran
det av en kredit på 277,000 dollars för arbeten med Panamakanalens 
försvar. Det är f råga om arbete·n, som i princip redan äro beslutade 
undor föregående se~sion. Garnisonen i >>kanalzonen>> har fö rstärkts 
med 7,000 man och uppgår nu till 24,000 m an. Efter fientligheternas 
början i Europa har området satts direkt uneler krigsminis•t e•rns för
valtning. 

Upprättandet av en ubåtsbas på St. Thomas har börjat i sep
tember. Arbetena komma att kosta omkr. 350,000 doHars. Det är 
allt jämt fråga om nödvändigheten att stärka Alasims befästningar, 
men inga åtgärder ha hittilis vidtagits. 

(Le Yacht, december 1939.) 

Krigsfartyg under byggnad elen 1 oktober 1939: 

l 
Köl- l Sjösatt l 

Bygg-
Fartygsslag Namn sträckt n ad s tid 

mån. 

S!agskepp: N orth Carolina 127/10 37 49 
vV as hington 14/6 38 52 
South Dakota 5/7 39 52 
Indian a 52 
Massachusetts 20/7 39 55 
Alabern a 52 

1 

Iowa 49 
New Jersey 52 
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Fartygsslag 
l 

Namn 
l 

Köl-

l 
l Bygg-

sträckt Sjösatt nadstid 
mån. 

=--
Sjösatt \ 

Bygg-
Fartygsslag Namn Köl-

sträckt nadstid 
mån. 

Hangarfartyg : W asp 1/4 36 4/4 39 40 
Hornet 25j9 39 - 34 

Jagare: Ma dis on 19/12 38 34 
Lan :'id ale 19/12 38 36 

Lätta kryssare : Atlanta - - 36 
Juneau - - 38 

Hilary P . Jones 16fll 38 34 
Charles F . Hughes 3/1 39 34 

San Diego - - 39 
San Juan - - 41 

· Cleveland - - -

Columbia - - -

Ubåtar: seadragon 18/4 38 21/4 39 29 
Selion 20j6 38 25;5 39 31 
Seawolf 27/9 38 15/8 39 32 
Tambor 16/1 89 - 29 
'ra u tog 1/3 39 - 31 
Thresher 2714 39 -

l 
33 

Triton 5/7 391 - 30 
Tro ut 28/8 39 - 32 
Tun a 19/7 39 - 30 

- Mackerel - - 23 
Marlin - - 27 
G ar - - 25 

l 

Grampus - - 27 

l 
Grayback - - 29 
Grayling -- - 25 

l 
Grenadier l - - 29 

l Gudgeon l - - 27 

Livermore 6/3 39 28 
Eberle 12/4 39 30 
PJunkett 1/3 39 30 
Kearny 1j3 39 32 
Gwin 1/6 39 29 
Meredith 1/6 B9 31 
Grayson 17/7 39 30 
Monssen 12/7 39 29 
vVoolsey 9jl0 39 24 
Ludlow 26 
Ed i son 24 
Ericsson 26 
Wilkes 24 
Nieholson 26 
Swanson 26 
Ingrahamn 28 
Dixie 17/3 38 27/5 39 34 

Tender: Prairie 7j12 38 24 
Minsvepare. Ra ven 28/6 39 24 

l Osprey 28/6 39 26 
Verkstadsfartyg: Vu l can 32 

Jagare : Trippe 15/4 37 14/5 38 44 Moderfartyg för Fulton 19/7 39 36 
Rhind 22/9 37 27/7 38 42 ubåtar : 
Stack 25/6 37 5f5 38 44 Bogserbåtar: N a vaj o 12/12 38 17/8 39 18 
Russeli 20/12 37 8j12 38 34 Seminole 16/12 38 15/9 39 20 
O'Brien 31/5 38 - 33 
Walke 31/5 38 - 35 
Morris 7j6 38 1/6 39 33 

1 Roe 23/4 38 21/6 39 33 
Whinwright 7/6 38 1/6 39 34 
Bu ck 6/4 38 22/5 39 33 
Benson 16/5 38 - 32 
May o 16/5 38 - 34 
Gleaves 16/5 38 - 34 

Cherokee 23fl2 38 22 
Moderfartyg för Curtiss 25/4 38 38 

sjöflygplan: Aldemarle 12/6 39 32 
Barnegat 27 
Biscavne 30 
C ase() 24 
Mar.kinac 27 

Minutläggare Terror 36 

l Niblask 8/8 38 - 36 



Fartygsslag 
l 

Ubåtsjagare: 

Motortorpedbåtar: 
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l 
Köl-

Namn sträckt 

PC 449 10/7 39 
PC 450 9/8 39 
PC 451 25/9 39 
PC 452 -

PT 1-PT 8 1939 

l 
Sjösatt l 

Bygg-
nadstid 

mån. 

-
-

-
-

-

10 (- ) 
9 (-) 

12 (-) 
12 (-) 

Beräknad 
tid : 

-]Uh 1939 1 
lapril 1940 

(Proceeding:s, december 1939.) 
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Litteratur. 

>>Vår Neutra.litet,, av Fil. doktor Lage Stael 
you Holstein. Åström & C:o, Stockholm 1939. 

Till den långa r ad av skrifter, vari farfattaren tidigare behand
lat fackmässiga spö'rsmål, har han nyligen fogat ett nytt verk, om
fattande et t så aktuellt ämne sam vår nDutralitet. Enär vår fo,lk
rä ttsliga lit ter a tur är tämligen mager, måste detta nya tillskott till 
densamma hälsas med en viss tillfredsställelse, ä ven om innehållets 
ofta polemisrlm karaktär med väl stor skärpa framhäve r författarens 
politiska inställning, till förfång för arbetets vetenskapliga veder
häftighet. 

T bokens 10 kapitel bellandlas emellertid så aktueHa frågor 
som den statliga noutralitetens fixering, de nordiska neutralitetsreg
lerna, kustvattnens utsträckning - där författaren hävdar sin kända 
ståndpunkt gent emot elen svenska statsmaktens - frågan om kon
vojer, handerlsfartygs illegitima beväpning, kontraband m. m., var
vid handlingen föres fram till strax föi·e nyåret. Med intresse tager 
man del av födattarens betraktelser, även där de äro, ensidiga, vil
ket allt som oftast händer: den ena parten mätes skäppan full och 
misstänkli ggö res, medan kritiken tystnar iniärr den andres övergrepp 
såsom icke bevisade e~ll er dylikt. Sovjetregeringens protest elen 2t3 
oktober 1939 mot brittiska regeringens åtgärd att förklara livsmedel 
för kontrab:mcl hälsar födattaren såsom måhända ägnat att medverka 
till en allmän srjöåtts'l·eform; i belysningen av do ryska ubåtarnas 
uppträdande vid blockaden av Finland torde emellertid den saken kun 
na betvivlas. 

Det bestående i boken är dess framhävande av dc internationella 
ri:\ttsreglernas rasering och sjökrigets urartning. Helt och fullt kan 
man instämma i författarerus förhoppning, att erfarenheterna av det 
Jlågående krigets laglöshet inom skilda områden skall återuppväcka 
kraven på elen internationella r ättens kodifiering. Icke minst de 
neutrala staterna hava härvid en stor och ärofull uppgift att fylla. 

Ss. 

Jane's :Fighting Ships för [;r 19'39 har utkommit något tidigar te 
än vanligt för att vara fullt up to date vid krigsutbrottet. 

Det allmänna intrycket vid studium av det gedigna verket är 
att flottrustningarna i alla länder bedrivas med största intensitet, 
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även i länder diir det marina intresset tidigare varit svalt. För slag
skeppen synes en tenelens råda till stegring av tonnaget till förmån 
för bepansringen. Aven bland kryssal'na mär kes en strävan att öka 
skyddet. Flyghangarer placeras numera efter två linjer, antingen på 
akterkant av förliga bryggkomplexet eller längst akterut uneler halY
Lläck J agarna synas bli differentierade och bilda tro storleksklasser. 
Normaljagaren har ett deplacement av omkring 1,0'40 ton med en bo
styckning av 4 st 12 cJler 12,7 cm kanoner och 8 torpedtuber. Häri 
hån har s uperjagaren utvecldats, en verklig kryssare, på upp tilL 
3,500 ton. Vid sidan av normaljagaren uppträder en mindre typ p:\ 
()00 å 800 ton huvuclsakiigen avsedel som eskortfartyg, ubåtsjagar0. 
vedettbåt m . m ., varvid to.rpeclbestyckningen får en unde,rorclnacl be·· 
tyclelse. 

Bland mera intressanta bilder i den nya Fightin g Ships m~irkes 
utrn.ärkta bi lder av det engelska s lags·lwppot Renown dter orn.bygg
naden. Särskilt J:ramträclanclo är elen nya bryggkons truktioncm, som 
når över skorstenshöjd och från vars översta del JartygslPClningcn 
utövas mod god överblick horisonten runt. Man lägger även märke till 
att den brittiska flottan lrcl('r J' raml'ör andra marinn i avsot>nclo pi\ 
antalet hangarJartyg. Dl' t ill Lv-Jartyg ändrade gamla kryssama 
och jagama visa att eld brittiska imporie1t mecl al la JIW.del söker 
gardera sig mot l'tt kommrmclc hot frå n luftc·n. Nya Lv-fartyg byg
gas även och den mindre kryssar typ på 5,500 ton, som Englan d lan · 
cerar, får en stark Lv-bes tyckning i clot att lru vuclarti llcriot utgöres 
av 10 st 13,2 cm Lv-kanoner; härtill kontilta automatk.anoner. 

De övriga stormaktorna föl ja i stort sett i samma spår, som ti
digare utstakats. Den längsamma byggnadstakten i :Frankrike är 
särskilt anmärkningsvärd. Av ryslm :fartyg visas nya bilcle 1· bl. a. 
av jagaren Ta.schkent och vedettbåten Matros (500 ton, 16 knop, 
l st lO cm kanon).. De under år l!J-39 färdigställda tyska slagskeppen 
Scharnhorst och Gneiscnau avbildas nu i'ör första gängen. 

Nya bilder av dc rykiham spanska kryssarna visa dessa i krigs
('n lig stil, cl~ir masterna kapa.ts och stängerna strukits, så att masten 
i bland ej räcl.;:cr H: ng re än till skorstenens höj el. 

Bland dc mineho nationerna måste stirskilt nämnas Hollaiid , 
som visar ett OJidattancle nybyggnadsprogram. D(' i Norgf' och Dan
mark uneler byggnad varande jagarna visa ett tilltalande yttre. F'ör 
båda länderna betyder nybyggnaden ett stort steg [r,lmåt mot en 
dfektivare flotta. För Danmark angivas två pansarskepp (7,000 ton: 
4 st 25 cm kanoner; 18 knop) såsom planerade. 

Tillförlitl1ga uppgit:tor frän den svenska marinrn kompletteras 
av bl. a. en teckning av ck nya pansarskeppen samt fotografier av 
.Aran oJtcr ombyggnaden, Mnlmö, Arholma och Sjöbjörnen. 

A. K. 




