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J o han Törnströms galjonsbilder. 

För elt par år sedan sades och skrevs många bittra ord i 
Karlskrona m ed anledning av att två av de gamla galjonsbil
derna på örlogsvarvet överflyttades till de sjöhigshisto:riska 
samlingarna i Stockholm i samband med dessas inflyttning i 
den nya museibyggnaden vid Djurgårdsbrunnsviken. De över
flyttade (Dygdens och Euridices) tillhörde de tio under gemen
samt tak i galjonslunden uppställda helfigurerna. I samband 
därmed gjordes på Marinförvaltningens föranstaltande en om
flyttning av återstående åtla galjonsbilder samtidigt med att 
det gemensamma taket höjdes och de skymmande takpelarna 
och gaveln mot sjön borttogos. 

Härigenom stå nu figurerna ej längre så trångt med taket 
hängande ned över sig som förr. Nu kommer var enskild bild 
lill sin rätt. Och går blicken förbi den ståtliga raden svävande, 
vita galjonsbilder, fångas den nu av fj ärdens vågor. Siklen Illi)t 
h~vet har vidgats, och de gamla galjonsbilderna ha knutits 
n~nnare samman med vattnet. Vad man än må säga om flytt 
ningen av de båda galjonsbilderna till Stockholm, inte har gal
l~nslunden förlorat något i skönhetsvärde, sådan den nu ter 
IIg 1' .. · varLom. 
~. B:är nedan äro några an teckningar och reflexioner om 
~ssa galjonsbilder sammanförda. 

lt .. be äldsta av bilderna höggos på 1780-talet av Johan Törn
onl, som 1781 blev anställd som galjonsbildhuggare på ör

T·a 1 8 1~rift i Sjöväsendet. 32 
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I0',-5varvet. Samma år hade överskeppsbyggmästaren F. R. af 
c;apman kommil till Karlskrona. Af Chapman hade verksamt 
deltagit i ularbelandel av den stora planen att utbygga den 
svenska örlogsfiollan till elt effektivt vapen vid en kommande 
krwft.mälning med Ryssland. Efter af Chapmans ritningar 
]lade då lv[t stora skepp redan blivit byggda i Karlskrona, 70-
]\anonskeppen Adolf Fredrik och Gustaf III , ävensom 50-kanon
skeppen Fredrik A dalj" och ·w asa. Under byggnad vaJ." 60-lm
nonskeppet Hedvig Elisabelh Charlotla. Chapman fick på var
yet en allt vidsträcktare befogenhet och blev 1783 varvsamiraL 
Efter hans ritningar och under hans direkta ledning byggdes 
under de närmaste åren tio 60-kanonskepp och tio 40-kanon
fregatter. A v dessa sjösalles skeppet Kronprins Guslaf Adolf 

och fregatten B,ellona 1782 och under dc följande tre åren skep
pen Fäderneslanclel, Omhelen , Rättvisan, Dygden, Äran, För

siklighelen, Dristighelen, Manlighe len och Tapperheten samt 
.fregatterna Minerva, Venus, Diana, Fröja, Thetis, Cam illa, Ga

lalhe. Eu ridice och Zemire. (E1t skepp och en fregatt uppsaltes 
samtidigt på var sin skeppsstapel och sjösalles på en och sam
ma dag). 

Alla dessa nya fartyg slmlle prydas med skulptur på galjon 
och akterspegel. När delta uppdrag anförtroddes Johan Törn
ström, kom det i goda hfu1der. Törns.tr·öm var en betydande 
konstnär. Han hade fått sin utbildning i Stocl<holm, där han 
gått i lära hos ornamentbildhuggare Fast. Han var heH be
själad av nyantil<ens ideal. Han gick helt upp i sin konst och 
sitt arbete. Under veckans arbetsdagar lär han dessa år ha 
ott på varvet i elt lilet rum intill v,erl"s la,den, dit man bar till 
onom m aten hemifrån. 

Varvets gamlabildhuggarev-erks tad befanns olillräcklig, och 
dan på hösten 1781 var man i färd med all uppföra en ny, 
ensamma som ännu slår I;:vru: . På ena väggen i denna verk
act lär Törnström med krita och kol dragit upp konturerna av 
et blivande konstverket i dess rätta storlek och därefter for· 
at detsamma i en mindre modell av elt par decimeters höjd 
töct vax. Denna modell lär sedan förelagts varvsamiraler. 
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Johan Törnström. 

Efter teckning av E . Hallblad. 

för fas ts tällelse. Härpå tyder fö·lj ande av kaptenen Yid flol

lans konstruktionskår G. C. vVi lt anförda, för vansnmiratens 

och galjonsbildhuggarens karaktärer belysande anä d .L. 1 11 

>>En da15 kommer Törnström in till varvsamirak : mec. e 

röd vaxbild i handen nwdell till en prvdnad för n :Jo·ot fl Y s],ep-
~ } .., n 
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Bildhuggareverk staden. 

Pen. Ch .. . o 

1
• apman forebr:.tdde konstn ... 
ang tid på modeile s r·r ·d: aren, alt han använ t allt för 

Sotll J • . n O! ;:u Jgande och v Lt ·· d bl . 
II't lar ett stycke vax kan l;; t·t .·· OJ ra c . . a .. Dcll 

en . ' " gora en sad:m d ... b' l o 

full stund. Varvsamiralen satte s tor t .. ·d "ar I d pa en 
h • e konstnären och menade .:·l . o var . e p a den l a lang

taeJse, men Törnström som ; <~t eJ _sa allvarlig t med sin före-
' . a e sm konst mycket högt , träf-
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fades på sin öm.Låligas le punkt. I överm åtlet av sitt missnö· ,, 

kramade h an ih op bilden, som han höll i handen , räcl~te va~ ~ 
klumpen t ill arniralen och sade: »Där har herr amiralen vax 

var så god och gör bilden på en liten stund! Af Chapman Y ll~ 
rade genast några försonande ord. Törnström, lika frum som 

ömtålig om konstens anseende, var lätt blidkad och sl,yndade 

all omarbeta modellen >>. 
FLL antal ya:x modellcr av ovannämnda typ finnas i sjöhi

s toriska museets marinavdelning m en knappast n ågon <1\ Johan 

Törnström. Della skulle hero på att T., sparsam och hlygsal1l 

som h an var, använde sanuna vax från modell till modell. Ej 

h eller synas n åg ra skisser av hans h and till galj onslJi lderna 

vara bevarade. 
MoliYet till bilderna torde väl Törnström i allmänhel sjäh 

Yall, därvid - enligt nådig befallning - anknytande del till 

fartyge ls namn. Det Kungl. brev, enligt vilket dc mån~a skep

pen och fregallerna byggdes, angav nämligen fartygsnamnen 

med påbudet: »bärande emblem till galj oner och ak terspeglar 

därefter lämpas >> . 
T örnström h ar sannolikt varit syssdsall m ed den nya flol-

Lans dekora tiva utsmyckning ända tills fram emol krigsulbro ltel 

Galj onsbilderna synas under denna period i allmänl·el vari t 

h elfigurer, i ens laka fall bröstbilder. 1\'är af Chapman i sina 

senare fartygskonstruktioner minskar omfånget a Y galjonen 

för a ll få en 1ä llare byggnad, visar sig en tydlig tendens till 

mindre ornament, såson1 huvud eller ·sköldar. 
Om ornam en len på akterspeglar ger oss en på öriOgs,·ar

vc l i J(arlshona befintlig samlida modell av I\ronpr in<> Gu st~l { 
Adolf en pålitlig och god bild. Asen akterspegel son Jlncnl! 

kcn n edbringades efter h and. . 
P{t 1780-talel synas far tygsornam enten i allm i111 he l y arJl 

m~tladc m ed röd färg (ungefär ongelskl röll) , som stod Y~il Jll~ l 
de brungula skroYen med de SY?Tt3. herghullcn. Senare J11 fl~ 

l " 10' 

lade m::m emellertid ornament och ralm h orisontella ]Jand ::u 
0 

l 
. 'd ' d f l . l' lJllll ju

;:anonporlarna vtl a, samll tgl mc all arlygss .;r<)Yen ~'l.. dC 

des. De l var ?\elson-model, som därv id gjorde sig ~~Jl ] a n 
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Modell av 60-kanonskeppet Kronp?·,.ns • Gustaf Adolf, 

och sa tte sin prägel ä ven å de l . . 
fregatterna A tt d.. p .. c lapmansl<a linJ eskeppen och 
. . oma av har senare ber" ·d .. . 

gick man h os oss . 11 .. ,· . or a omslandighetcr 
svarta f " ·a, . :. r .ot !a.n av 1800-talet över till den vita och 

at"'en. Aven gra 1 sta lle t f" . · f" . ... . . 
fallt' Ild l . . or Vll aig forek.om l '''t1~La'· l ·-~ 

' er ;:nrtarc lid. · ·• ·'< 

Av gal jonsbild.;ma till d t. 60 1 'aracte . . . , l . . c to - <anonskeppen f,ro .km be-
. l mer e ler ll1111drc UrSj)l' l' l . .. . . 

l,esiand t I d ·.· . ung lgl suck, namlt<>en Fäder-
e s J p n ens trr o F .. 'J · "' 

B
. ' .}.'J • ' " tn_., 'orst ,· ttghetens och D .· ·ti J ,• . 
Ildern t 'J l F " / ll8 Jj U. !Cil.S 

li]J f a I - ac erneslandet (slopat 1864) Ä . (. b . . 
reaall lR'ia) ~ .. . . · , J an 0111 v0,gl 

he]f' "' . '-L och f ·or.qJ,.·flghelen (slOj)al lo25) . • J l", c. 
l a n , . o tn"a ) and 

}-'" 0 Iel'!l3. l den 11\'a >> haJJen >> i o· l ' . . t> 
Oc/ernesl l l " "'a JOnslunden I Karlskrona 

WH. e represenleras . , · · . . a\ en stall tg k\·innogcslall i an-
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Skeppet Ji'ö1·siktighetens galjonsbild. 

tik skrud. I kompositionen irv:rår ett lejon. Medan öFiga gal· 
" 1- · t ·· rimålad e. 

jonsbilder från denna period ursprun~ Ige~ ;an ro . , all 
har denna bild alltid varit vit. Det ar darfor sannohU, d
denna tillkommit efter kriget för att av en eller an m n a~l~ _ 

. 'ld I .. h Förstkltg 
ning ersätta den ursprungliga bl en. Arans oc . us-
hetens 4 m. höga bilder har Törnström framställt 111 d 

. .. l . l· C5 ·ar e me 
kulösa ynglingagestalter, den forre ~n o ymp1s'" se" r . en 

. .. l h.. l d ·de l s!'nare lagerkransen 1 den framstrac da ogra 1an en, r yiil 
~ 1 ·· d · o t h o l le h aft, väldig kämpe med alla musk e1· span a 1 a er a n ha' 9 

det förnämsta av Törnströms bevarade arbeten. B~ 1 d a 
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Skeppet Dygdens (Vladis laffs) 
galjonsbild. 

flera 1:öda fa .. 1·glager· ur1d e1· d ·t 1· c v1 a. 'Örsiklighelen har ett in-
nersta gult färglager. 

lll _ Dy~dens galjonsbild flyttades 1935 till Sjöhistoriska 

hö~see t 1 Sloc~d10lm. ~e1~ redovisades dessfö,rinnan så som till
slo ande V~ad!slaff, var1fran den nedtogs, när delta skepp 1804 
f .Pades pa Karlskrona varv. 74-kan. skeppet Vladislaff togs 
tan rvssar 'd H l d 1788 fl .. • na VI og an och inrangerades i svenska 
ottan D·· t 1 l l l o • I · 1 ficr · . ar_ s oc, a sa l ga JOnsunden den »ryska » galjons-

F'~llr:n. VId sidan av dc lika ståtliga ges talterna från Äran och 
orslkltghelen, och en uppmärl,sam besökare ,Tö·rundrar1 si(J 

t) 
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Ryska skeppet Wladislaffs ursprungliga 

gal j on s bild. 

över den märkliga överensstämmelsen i lwmposilic,n H'h ut

förande mellan den ol,ände ryske mästarens verk och hans 

l · · · j - l \'eld C 
wenska kollegas. En och annan s mrpsmmg w d lagarv . 

si o· dock Lvdliot spåra moskoviten i >>Vladislaffs>> an h tsdrag. 
"' . • .

0 
.. . . . . · rlen 

Förkb.nngen till den markl1ga l1khclcn var emelleJll cl a ll 
. J h 'l ' " . ·t. .. ]11Cil 

förmenta ryska skulp turen hugg1ts av o an OlnS l OJll. 

.. . . - l' N" . f) IJ{jc/efl 
för skeppet Dygden, och awn pry tt deltas ga JOn. I. a1 . ·. ·ul-

1793 aick förlorat I)å Karlskrona redd efter explo<>IOn 1 ],! . . 
' u 

•t] 

dmken, blev bland annal galjonsbilden bärgad och n.tgra ~-

• o 1'1 d' l fl' d ' r·· ,]. - ades or lt ]J 
senare (1796) u ppsall p a · o ts o , som a 01 v~ g t> · 
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Skeppet Dristighetens ursprungliga galjonsbild. 

hövde ny galjon och bild. I samband med bildens uppsällande 

har tydligen skölden tillkommit, som den oveväpnade yng

lingen bär på sin vänstra arm. Ursprungligen synes Vladi

slaff haft en kvinnofigur som galjonsbild, en härskarinna med 

krona, spira och äpple, om man får döma efter en Sjöofficers

sällskapet i Stockh olm tillhörande tavla över slaget vid Hog

land, som j us t återger det moment vid slulel av slaget, då 

Vladislaff bogserades in i den svenska linjen. 

l ett hörn av galjonslunden har man placerat Drislighel em 

energiska huvud och för delsanuna märln·ärdi at no!! Y alt ell 
l' . o . u 

agt sten-fundament. Della huvud svnes ernellerud vara en-

dast en del a v den urspmngliga galJonsfiguren. Hur denna 

sett ut framg{Jr av en ritning över Dristigh eten , Lillkommeu 

1
1~6 i samband med då förelagen ombyggnad av skeppet. Ett 

lattre och sannare uttryck för det dristiga kan mau väl knap 

~ast tänka sig än denne framålhöjde kämpe med varj e drag 

1.ch 111uskel vittnande om energi och kraft. ·var del en Lillfäl

;.ghet, alt när överstelöjtnanten Johan Puke 1790 som ledare 

)lek i tä ten av den svenska flottan såväl vid a nfalle t p tt IleYal 
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som några veckor senare vid utbrytningen ur Viborgska Yike 

han di förde befälet på Dristigheten med dess d j än n. sv1111
11

• 
o )Oj 

i stäven? 
Senare, sannolikt i slutet av 1820-talet, har bålen ti ll det 

mäktiga huvudet tagits bort och huvudet såsom galjonspryd

nad placerats på en stor hjärtformad sköld med tre kronor i 

fältet. På detta sätt är ,Dristigheten tedmaLl av m arinmålaren 

J. C. Berger vid dennes besök i Karlskrona 1848. Trrkningen 

är återgiven i en bekant litografi över örlogsvarvet i Ku·lskrona 

med Dristigheten liggande under sto-ra mastkranen. Skölden 

finnes på amian plats i galjonslunden. Den är så huggen, att 

den pass::tr ihop med huvudet. För övrigt återfinnes l·ompos i

tionen huvud och sköld på en ritning från 1825 benämn d »Pro

ject till Gallion och Ornament för skeppet Drislight ten '> , c·m 

ock skölden där har en annan form än å Bergers teclzn ing. 

Bör ej Dri:;lighetens energiska huvud få ett ståtl i are fun 

dament? Då det ej gärna går att återställa galj onsar wmen let 

i dess ursprungliga form, bör man åtminstone söb 1 fa fram 

det i dess senare skick. Därtill fordras egen tligen ej annat, än 

att man bvter ut den fullständigt omotiverade låga stensoc

keln mot sokölden med de tre kronorna. Då kommer huvudet 

crenast upp ett par meter över marken. .Och så en fömäm· 
v • b 
ligare placering i trädgården, även om detta n1åste sl\c pa e-

kostnad av den alltför täta vegeta tionen! 
Hur såg galjo-nshilderna till de andra fem Chapmansskep-

pen ut? 
Av dessa har endast Manligheten lidit sotdöden 1 :l varYet 

i Karlskrona. Skeppet slopades, så sent som 1864, Pten dess 
- · t esse 

galjonsbild är ej bevarad, om på grund av bristande _m_r . 
1 

o •• "d Jl o • d ll·tf .. I. 1>nstfalltg 
fran vederborandes s'1 a e er pa grun av a o 

Lillstand, är ej bekant. Ej heller hur bilden såg u t. .. d-

Skeppet Kronprins Gustaf Adolf synes ha haft :tl 5~'0~el 
OP1ament :l förstäven. Denna förmodan grundar s1g P·1 d 

• - - , en 
ganska säkra antagandet, att skeppet längst till hög('r pacus-

nvssnämnda tavlan över slaget vid Hogland är Kron J> ·rns .. 1. 
o 

. J' er a 
l af Adolf. Att tavlan med sina noggrannt utförda ch La J 

pålitlig i delta avseende är högst sannolikt. 
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0111 ömhetens galjonsbild ha vi genom ett nedan återgivet 

]Jrev från överamiralen C. A. Ehrensvärd till hans unga gre

vinna, skrivet 1785, fått veta, att Törnström i denna bild velat 

{ltergiva Gustaf III :s drag. 

Av Tapperheten·, som jämte fregatten af Chapman såldes 

till Columbia 1825 (den s. k. skeppshandeln), finnes en tackelrit

nmg daterad 28. 4. 1816. A denna för skeppet en sköld som 

galjonsornament A en tavla, som tillhör Sjöofficerssällskapet 

i J{arlskrona och föreställer Tapperhel en den 14 augusti 1825 

i en kritisk situation utanför Irlands nordkust under den olyck

liga färden till Colmnbia, synes en kvinnofigur i galjonen. Nå

got utbyte av galjonsbild i samband med skeppets försäljning kan 

knappast ha skett på grund av den brådska med vilken affären 

avslöts och avfärden från Karlskrona skedde. Nyssnämnda 

tavla, som torde ha tillkommit på föranstaltande av fartygs

chefen, sedermera amiralen C. A. Gyllengranat, kan förväntas 

vara tillförlitlig rörande en detalj som denna. Kvinnofiguren 

kan vara en valkyria, en fullt motiv·erad syntbol för tapper

heten. Skölden på nyssnämnda ritning kan sammanhänga med 

något vid det tillfället aktuellt förslag till ombyggnad (nedskär

ning av galjonen). 

Av ifrågavarande skepp gingo Kronprins Gustaf Adolf, 

Ombeten och Rällvisan födorade i kriget, Kronprins Gustaf 

Adolf utanför Hälsingfors l 788, ömheten och Rällvisan v,id ut

brytningen ur Viborgska viken. Rättvisan införlivades med 

ryska flott an, men togs i Lissabcn 1808 av en engelsk eskader 

1lch såldes 1813 i England. 

Att följa Tapperheten:; och af Chapmans olycksöden från 

avseglingen i Karlskrona på sommaren 1825, tills de några fn· 

senare bortslumpades föt· vrakpris i New York för att skaJfa dc 
lllarm d l .. . . 

a e )esallnmgarna respengar hem, hgger ulanför ramen 

av denn a redogörelse. »Slopades till ved i New York 1830» 
st' ' 
t ar det antecknat om Tapperheten i en fartygsliggare. V cm 

og då hand om galjonsbilden, skeppeLs s tolla symbol? Högg 

~an sönder ochå Törnströms mästerverk och staplade bitan1a 
1 

Vedtraven? Af Chapman, som befann sig i betydligt bällre 



- 528-

skick än Tapperheten, kom å ter u l på have.n. I d( l Port 
l l 

. U-

gis.isl'a inbördeskriget p ft 1330-talet 1nel an ex ~eJ SaJ_·en av Bra_ 

silien, dom Pedro, och dennes breder M1gu_el alerf111na vi den 

f. d. svenska tregallen såsom flaggskepp 1 den forn's flotta 

fregatten , som inköpts av dom Pedros agenler i ~lll •'ri ka , seg ~ 

lade nu under namnet "dom PedrO>>. Under befal a\ engels

mannen Charles Napier (1854 befälhavare för den cn~cl ~ka 

flottan i öslersjön) tillintetgjorde dom Pedros flolla lllols Utn

darens utanför Cap San Vincent 1833. 

De tio 40-k:::tn. fr ega tter, som efter samm.a r itninga r och 

m allar byggdes i Karlshona samtidigt m ed de tio skq •pe n voro 

Bellonn, 1\ll i ner va, Venus, Diana, Fröja, I'heiis, Cmnil/11. GnlnUu!, 

Eurudice och Z emire. Därjämte byggdes likaledes ef ter a[ 

Chapmans ritning den lilla 18-kan. fregallen Ulla Fc1scn 1789. 

Arbetades del intensivt ule på varvet för att f å de många 

nya skeppen och frega tterna färdiga efter konung Gustafs ön

skan , s ~t var arbetstakten icke mindre i bildhuggarewrksladen, 

där Törnström var oullröttlig. 
Liksom i fråga om skeppens galjonsbilder äro inp1 skisser 

eller modeliar av fregallornamenteu i behåll. De a\' ft·ega t

terna, som efler längre eller kortare >> liv ·gärning" Hevo slo

pade på varvet, ha emeller tid länmal sina galjonshi l der efter 

si<>. Hur de andra s.ågo ut, ve la vi ej mycket om. 
t> . 809 M. . brann 

I!.s l!onn föroh·ckades 1 öresundsgrepen l , 1 tneJ vn . 

upp å Karlskron~ redd 1789, Venus togs av ryssarna_ i I\: risll~-
. · l~Sr' Z · <5 • l flen " lO svensJ,a 

niafjorden den l JUJU l ;:t, - emu:e sprant> 1 u ' · 

flottans utbrytning u r Viborgska viken 1790 och Ulla Fersell 

strandade IJå pommerska kusten 1807. sin 
Ven'us fick tj äna nya herrar och gjorde dessa gcn.orn. an 

välseo·ling slora LJ. änster såsom vid uppbringandet av Hatluts t 
t> , . .. • . , •. le"an 

1790. A v Venus fmnes m arl<llgt nog 1 dansk ag o en ~ . "'un-

ulförd ritning, som ej p[tlräffats i svenska arkiv. Den al i 
·· b d vYll l Cl "nma n 

dertecknad av konslruklorens ro er v ' l 1e m 1
"t ns 

. . so ll o o l fl r erfalle 
S tockholm den 24 J um 17 "'' a lsa nagra vec <Or e er · o rit-

förlust, varav kan fönnodas, att man önskat få fr aiL' en 
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\~. . :.O»l'U) 
"TtT.U!OJOO_/ -

Fregatten Diana. 

Ritnin g å akterspegel. 

ning just över den förlorade fregatten. I övrigt finnes nämli

g~n endast en för de tio fregatterna gemensamt gä llande ril

nmg. l'enus' ritning är skönt laverad och visar även ornamen

t erii~gen å galjon och akterspegel. I galjonen svävar J.::ädei<s 

uuduma l · d 1 • 1 .. 
~ . n oc 1 J me 3iJOngen, som .< roner akterspegel u, ser nu1:·1 

t1t kvumohuvud i relief. 

~ek•Jr;drn på fregatten Tl lla Persen . iöj tn:tnt C. R. Sandell, 

har I en hverad pennteckning skildrat c:z,l F·:rsens unrlergång 

~ den pommerska vallen. På clenna tec:kning synes frcg~tten 

~;'m. .. _galJ<, ns~ild föra .. en o vapensköld. Ans~l.g Tö·mström det 

n ltfooJ va:Jskhgt att soka a terge dragen av .ien sköna greYin-

an, den vacLrasle av de tre gracerna, i den grova fm·un? 

f 
D. iana slopades redan 1802 (för att lämna. ])lats för den 

I'e o 

0 
ga tt, som da byggdes efter af Chapmans nya s. k. relaxati-

llsteori och fick namnet af Chapman). Ar 180:1 fick Töm

Sitöm i uppdrag all fö-rfärd iga ornamenten till den nya fre-
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Fregatten Götebo1·gs galjonsbild. 

l d . Diano.; 
l l (1 . 11 r i er emedan den s opa c 

<>attens aklerspege oc.l oa e ' . .., f e!:~ a l -

b · 1 d be<>agnas till den m L< r L, 
mo lsvarande ornament eJ ·mn e ". "'.. . . . . ", nell an 

tens behov i anseende till sådan mtraffad slulpkllglh·c~ ~bilden 

' 1 . H det förfors med ga J0 '1 

dessa bägge akterspeg ar"· ur . . . . f il den 

··11 A ]·ons truk lwnsnlnmgen 1 

har ej k unnat fasts ta as. ~ . ·1 Lel ]lLI · 

·d t ·l · t elt av vm<>ar oms u 
nva freoa tten är eme1lertJ ec ~n a b .. äc];ra 

·' 

0 
· . . d . , freg·allens lalla, stn . 

vnd och är det sannolikt, al l en n} a . 1 svncs 

•, · · L ' som mod et (:t " 

aalJ' on fick el t dylikt mmdre ornamen , sa 
o 

varit. . . Lilh·aral:! gen, 
Blev vid delta tillfälle Dianas ga1JOnsLrld 

får 
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111an en möjlig förklaring på varifrån den bild i galjonslunden 

j{O!DI11it, som enligt den annrag la skyllen ti llhart fregatten Gö

teborg. Denna frega tt erhölls 1839 genom ombyggnad av skep

pet )( m n. Därvid blev ..-1 mns jättelika galj·onsbild för stor och i 

stället uppsaltes den spjutbärande dam, som i vänstra handen 

baller en sköld med Göteborgs vapen. Denna skulptur har alla 

de drag, som utmärka Törnströms arbeten, och har ursprung

Iigen varit rödmålad med undantag av skölden, som alltid varit 

vit. Någon galjonsbild har ej, såvitt kunnat utrönas, tillver

kats i Karlskrona i samband med }(rans ombyggnad. Det är 

därför sannolik t, alt denna galjonsbild tidigare varit placerad 

på någon av de Chapmanska fregatterna, överlevt sitt fartyg 

och sedermera befunnits lämplig att pryda Göteborg. Av skep

naden a lt döma simlic del kunna vara Minerva eller Diana. 

Kanske helst den förra. Omständigheterna vid denna fregatts 

brand gör det dock föga troligt, att galjonsbilden, såsom för

hållandet var med Dygdens, blivit räddad. Det sannolika är 

därfö-r, a tt vi här ha Dianas ursprungliga galjonsbild framför 

oss. Alltså jaktens gudinna, som i stället för skölden, vilken 

synes ha tillkommiL i samband med bildens uppsättande på 

Göteborg, i sin vänstra hand Inöjligen bar eller ledde ett ville

bråd. 

Förutom denna finnes i Karlskrona galjonsbildema till 

Fröja. slopad 1834, Camillrt, slopad 1842 och Galathe, slopad 

1854 samt i Stockholm Thetis (?), slopad 1818 och sedan 1935 

Eur idice, slopad 1858 .. 

Fröjas hild är liksom Fädemeslandels ej den ursprungliga 

galj onsbilden. Den omständigheten, att bilden aldrig varil 

rödmålad, gav anledning till denna förmodan, som bekräfta

des vid anträffandet av det med Törnströms 1816 gjorda av

talet (betinget) om skulpturens utförande, som lydde: 

>>Med Kongl. Bildhuggaren Herr Ar tisten J. Törnström be

tingades, all han till nästkommande medio Oclober för örlogs

fregatten Fröja förfärdigar en gallionsfigur efler meddelad 

approberad ritning, för vilket arbete han i betalning erhåller 

trehundra femtio riksdaler banko, som anordnas och utbekom-

'l'idslr.ri{t i Sjöuäscndet. 03 



- 5-32-

mas, då nämnda gallionsfigur efter föregången besiklnincr 11. 

vit till alla delar godkänd, samt till höggunstlig fas l sl~ll~l~, 
ödmjukeligen överlämnas. A v förenämnda summ a konu11c~ 
Törnström nu genast att erhålla i förskott ett hundrade r 1·l·o 

1 

\ ."} -

daler banko i Amiralilets Cassan. 

Carlsl,rona och örlogsflottans Konstruktions- samt Vans, 

och Artillerikontoren den 4 juli 1816. 

G. Urlin 

öfvers t el ö jtnant. 

A. C. Frid: .» 

Cami /las bild, som att döma av många röda färglagt'r »Var 

med år 88 ren», bryter med sin mycket knubbiga och runda 

gestalt så av från Tö,rnströms andra kvinnogestalter, d l man 

vill betvivla släktskapen. Hon har ej heller plaet'J als vid 

sidan av de andra fregattornamenten. I ett lummigt hörn av 

galjonslunden stöter hon nu föirtvivlad pilen i sin rundJ. barm. 

Hos den n11tida betraktaren, inställd efter m.odets krav p:t kvin

namidjans slankhet, väcker hon knappast något av den tjus

ning, som Creutz' Camilla en gång väckt i alla unga sinnen i 

vårt land. Ty det är dock en bild, sådan bildhuggaren 'iag och 

formade den, av Atis' sköna och ljuva äls~'ade, Diann~ jung

fruliga prästinna, vi här ha fram.för oss. 

Av de bevarade fregattornamenten har Galathes bild av 

kännare salts i främsta rummel i konstnärligt avseende. Vi se 

den sköna nvmfen framför oss med förfäran tecknad i anle!s

dragen, med. håret fladdrande för vinden, flyende ö' ·r havel 

för att undkomma den ohygglige cyklopen Polyfenw,s, ..,Jnl just 

dödat hennes själs älskade. 
Bland fartygsskulp lurer, som tidigare överflytUtts från 

Karlskrona till Stockholm, finnes ell stävornament krönt av 

ett klassiskt kvinnohuvud, som tydligt vittnar om TörnsLrörnslJ 

ursprung. Ornamentet h ar ursprungligen varit röH och sena~ ·e 
blivit vilm ~\lat. De t är sannolikt att bilden tillhört T]!e lt~ · 
Havsnymfen har av konstnären fått en snäcka som lJ< kg ,·un 11· 

J 
.. ]· l l 

Redan 1734 gick generalamiralen af Trolle bort ocl t lC ' 
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Galjonsb ild 

som sannolikt tillhört fregatten T' . . ttet~8 . 

efterträd . .. . 
. ar c overamn-alen crreve C A El . .. 
Intressen sammanförde as ·t .d. . u ensvard. Gemensamma 

a . nar en unge I· t''l l 
nuralen och d d ,on s a s <ande över-

l en un erorduade bildh r:w 

edning förmoda atl . L~l . .. u<'t:>aren. Man har an-
Vet .. ' greve .l:, uensvard vid . b .. o 

garn a litlade l· n . l 'l dl s ma esok p a var-
a b • l )l mggareve + t d o 

r eten och bvtle n·olara or·d d d l ,s a en, besag Tö'l·nslröms 
. • o me en blv·g I· .. 

.[\:" . . .. .. .. , samme ,onstnaren. 

v , .. ar fornslrom skulle taga ilu . . . . 
at overamirale· r·· ·l d med sl,ulp luren till Eunclice 
s f' n or ova och stod · b ' 

S~ le Lousi Sparre, vars bekanlska r h egrep? att goifta sig med 

korn väl den tanken fram ~- an g_~ort pa Sveaborg. 
' att vannen Tornström skulle för 
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Freo·atten b'uriclices galjonsbild . 
o 

. b'ld ' 'I> l·oi1Ull"C'll borde 
E 'd' l .. . der1 unga crre\'Jnnans l . n en ' ,.., . 

un tce s mr a o . ~s- nO'ol 
. 't höga bifall därtill, och det kom r olzlober l'', a l • b l l 

ge Slt . . , d . bdalll a 

halvår efter bröllopet: » Son~ H~ns Ma~ :t. 1 n~. ,el , . ~d Gre-

Fru Grevinnan och överamrralmnan E hr ens' m d s,. f~ . 'i r 
o .. . o f, tt Furdrce. s,t ' 

'innan Sparre, byst skall pasallas a. r ega e_~, ..• . L er . nödig 

I·"'ar1s MaJ· ·t s vilJ. a att Herr överamiralen ha rom fo"' :.ll , 'err 
:l< • ' • ' ll . o· cil l n 
anstalt, Vilket jag fått Hans Maj :Ls nådiga befa n m,., ' . 

Greven och öfveramiralen tillkännagiva - - ·-- ». . on 
. .. . l t'll '>111 un,., 

Pao sitt oricrinella sätt sknver overamrra en l l· Il ,,:·, 
" 

0 1 · dr L s ,a 0 

maka och berättar härom: ,Jag har grubblat llll 
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iii att bildhuggaren skall få Dig lik p {t den bysten, som blir 

:ramme på fregatten Euridice; blir det intet likare än ömheleJr 

är Jik konungen, så gör ditt ansikte oss en stor förargelse till 

sjöss, ~edan det charmerat oss iland. Din fregall skall jag ta' 

till chefsfartyg, och som du sitter främst i skeppet, skall jag 

följa dig trogeL Men du skall silta stilla en gång och låta bild

huggaren ta af dig, att det blir likt, och sedan har kungen sagt, 

att det :Kostar ingenting, utan går ditt porträtt på nybyggnads

summan som alla andra delar af rikels försvar». 

Eurid ices galjonsbild är en typiskt klassisk gestalL Den 

föreställer Orfeus' maka i det ögonblick hon i sin makes säll

skap stiger upp ur Hades, varifrån Orfeus tack vare trollmak

ten hos sin lyra återhämtat henne. Skuggande mot solljuset 

för hon upp annen mot ansiktet. 

Det förefaller J.;:nappast troligt, alt Törnström i denna bild 

med de traditionella grekiska dragen sökt få fram någon por

trättlikhet. Sannolikare är, att man har alt söka grevinnans 

bild i omament på fregattens akterspegel. Bland tillvarata 

gen fartygsskulptur finnes - nu i Stockholm å Sjöhisto

riska museets marinavdelning -- en medaljong visande ett 

kvinnahuvud i relief, som med all sannolikhet ingått i någol 

av Chapmansiartygens akterornamenterin g. Medaljongens 

översta v ila färglager äro nu borttagna, och huvudet framträder 

i sin ursprungliga röda färg mot ljusblå botten. Har medal

jongen tillhört Euriclice, och har Törnström å denna velat åter

ge överamiralinnan EhrensYärds bild? I Karl \Varburgs lev

Haelsteckning av C. A. Ehrensvärd, ur vilken deL nyssnämnd.;, 

brevet till grcYinm.n Ehrensvärd är hämtat, finnes {rtergiven 

en skiss (bläcUeckning) av ä>veramiralens fästmö. Jämför man 

skissen och medaljongen med varandra, finner man onekligen 

Vissa gemensamm:1 drag. H~1ruppsättningen Lan möjligen bli 

avgörande för svaret p [t frågan. Därvid överlämnas åt saklmn

skapen alt avgöra. om den ~~ medaljongen skurna koafyren 
1
:
1
era ansiuler sig till modet i 1780-lalels Sverige eller till ldas

s~sk standard. Lekmannen förmodar, att han h är har framför 

ltg Euridices akterspegelsornamen t med grevinnan Ehren

svärds bild. 
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Akterspegelsornament. 

Av galjonsbilderna till ovannänmda 10 skepp och 11 f regat 

ter syn~s alltså 11 vara bevarade, 6 gingo n1.ed sina far tyg för

lorade under kriget, 2 fö·rlorades vid resp. fartygs fö rl isning 

efter kriget och 2 blevo antagligen nedhuggna, då fari.' gen slo

pades. 
Under de n ärmaste åren efler kriget, medan Törns Lrö]ll 

ännu var i tj änst, byggdes på örlogsyarvet endast lYa s Lör~~ 
fartyg, nämligen den ovannämnda fregatten af Clwp n_wn (1 ~0: 
~03) och linj eskeppet Carl XIII (ursprungligen Freclnl~a Dol re 

thea Vilhe lmina, 1805~18 1 9). Galjonsbilden till detta sena, 
1 .... sLroi11· 

fartyg (en segergudinna), som höggs 1818, blev oJ n 

sista större m·bete. )·1 
LiYel1 l' 

Säkerligen har Törnström utfört ornamenteringen 
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Sofie Louise Sparre. 

andra, mindre fartyg, som byggdes i Karlskrona under denna 
tid s o d l o d l l" . . , asom e ):l a ' ung rga jakterna A madts och Esplandian 

(1782), de båda » lu sliar tygen för H. Maj :t att brukas vid Haga" 

(17R7) och kullerbriggen Dmgon (1790) samt möjligen de i Li.i

~eck_ under påg:\cnde byggnad_ 1814 . inköpta och i Karlskrona 

ardigbyggda franska kutterbnggarna La Badin•e och La C o 

quette. De båda lustbålarna med sina förgyllda ornament, en 

forgylld Amadis (?) samt galjonsbilderna och ak terspegelsor

~a.tnenten till de franska briggarna finnas bland Sjöhistoriska 

· llseets samlin a ar 
t'> ' 
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Kommer en gång en forskare aH ir)lressera sig för J 1 
T·· . .. o la,\ 

ornstrom och hans verk, bör han underkas ta även dessa 

nare slm1~lure~· en närmare granskning, och kanske 1wmn~~~ 
han att fraga sig, om det var en tillfällighe t att Tön

1
ström l· 1 

L"l1 K 1 1 . . , ' 0111 
l. ar s {rona samtidigt med af Chapman eller om Törnstr·· 

e ,e ·t .. t . l . Oil] 
J I n av anvan sm ta ang och sma hug<>verhyg _ ··' 

.. . . .. . "' ~ s,tsonl 
mastare eller gesall - vid utsmy·cknina· av de många f · . 

t> <l t l yu 

som af Chapman byggde på Djurgårdsvarvet i SlockhollJl : ~, 
n~n han förflyttades till Karlskrona, såsom de finska :k~~1 : 
gardsfregatterna, Gustaf III:s Amfion och kungsslupen 1' 

d ~ or en. 

G. Halld in. 
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Flyg mot flotta. 

Under ovansl:\cnde rubrik fördes under åren närmast iöre 

r:1r nuvarande försvarsanordnings tilllwn1sl en livlig diskussion 

fö r all icke s~1ga inbördesfejd bland försvarets m~tn. De båda 

fö rsvarsgrenamas representanter ansågo sig - under trycket 

ar en yllerligl beskuren lola l budgelram för hela försvaret -

rara tvungna all använda ganska grova tillh yggen för a ll vin

na gehör för <>in ståndpunkt, d. v. s. den egna försvarsgrenens 

fö rträfflighet och företräden, gärna på den andres bekostnad. 

!H man numera ser tillbaka på dessa strider, m ås te man nog er

känna att munnen stundom togs väl full i'l ömse h{dl. Orsaken 

ti ll all divergenserna i uppfattning blevo S~L stora, ligger nog 

mycket däri all bedömandet av flygva1meLs verkningsförmåga 

och flottans sårbarhel m åste grundas ulan stöd av andra krigs

erfarenheter itn världskrigets. Med fredsförsö·k och fred~diskus·

lioner kan man visserligen närma sig ~.anningen någo t, men 

det mesta förblir fördolt intill dess verkligheten lyfter slöjan 

he lt eller delvis. 

Det krigs[tr, som nu gått har i icl<e ringa grad visat oss 

ljälvst ändi ga flygstric!skrafler i Yerksamhel över havet och där

illed börjat belysa problemet flyg--flolla, även om många 

dllnkla punkler ·återstå . Operationer av särskilt intresse där

''d äro flygvapnens anfallsförsök mol flottorna i Nordsjön un

~Pr förra . vi~leru ,. l\:orgeockupationen, ly~ka flygvapn et~ s~ö
l andelskng. mvas10nsplanern a gentemot England sam l f01·hal-· 

andena i :Medelhavet. 
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Flyganfallen mot sjöstridskrafter i Nordsjön börj alie t 

dan den 4 september 1939, då två eng"elska bombdivisioner a t 
föll(• Lyska örlogsfartyg i Wilhelmshafen och Hrunnshu 11~; 
Skadllrna torde ha varit obetydliga, medan ungefär hä lfLen 
de engelska planen skötos ned av jaktflyg och luftvärn unct:' 
anfallet, som insattes under dager och på låg höjd, delvis : 
sk~dd av moln. ~fter den betan ~pphörde a~.b eng.el~kt flyg. 
anfall mot tyska orlogsbaser praktiskt taget anda till ~<lmn1a. 
reri 1940. Däremot förekommo under vintern sporadi ~k a an. 
fall mot till sjöss upptäckta tyska sjöstridskrafter. F iirelaget 
mot vVilhelmshafen får hetraktas som ett taktiskt försök, U[. 

fört med alltför ringa styrka för att kunna vinna någon son1 
helst framgång och ~pm. gav engelsmännen ett initi ali ntryck 
ay a lt de tyska baserna voro mycket väl försvarade. E xemplet 
manade icke till efterföljd. Av allt att döma ansågs ul !J~· lel ay 

ett större anfallsföretag icke vara värt insatsen. Måhiinda an. 
såg man sig vid denna tid ha föga att frukta av den under. 
lägsna tyska flottan med dess ogynnsamma stralegi ska ul· 
gångs1äge och beräknade alt kunna fullföl j a blockaden a' Tysk· 
land ändå på samma sätt s.orn förra gången. Norgeopera tionen 
JJör ha varit ett kraftigt uppvaknande från denna vill farelse. 
Mei:l en energisk bekämpning av den tyska flottan J ran del 
engelska flygvapnets sida kanske Norgeoperatione!l aldrig 
kunnat komma till stånd. Det förefaller som om dc lJri llisl'a 
strategerna varit altför traditionsbundna - icke bl<)ll i della 
avseende utan även i många andra - och utgått ifr8n ~1l i clclla 
krig skulle utspelas efter samma regler smn det förra. 

Den tyska krigsledningen Mer hade satt sig i sinne ::~ ll ra· 
tionellt utnyttja de möjligheter, som erbjödos att med. ;·J )·gyajl 

nets hj ä lp utjämna nackdelarna av underlägsenhel pa sjön· 
Hedan tidigt organiserades en kontinuerlig, systematisk fly~
spaning över Nordsjön, åsyftande upptäckt av engelsJ;a sjo· 
stridskrafter. Med spaningsplanen samverkade en luftflotlU· 
som med delar stod i beredskap i baser innanför Ty,ka ~~~~; 
ten och som anföll upptäckta fientliga fartyg, så snar ' LiJJlal

11 
.erbjöd sig. Till en hörjan var rayonen för anfallsverksalnhele 
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eoränsad till Kordsjöns centrum, men så smanmgom, alltef
]Je1~0111 flygvapnet tillfördes flygp lan med stöne räckvidd, ut
~ träcktes företagen ända till Orkneyöarna, Shellandsöarna och 
]3erge~1 . . Med flygstridskrafterna samverkade även sjöstrids
J;rafter, dels för all fö·rstärka spaningen, dels för atl, om gynn
sarnt tillfälle erbjöd sig, även komrna till anfall mot fientliga 
fartyg. Tyngden i anfallen har emellertid olvelydigt varit lagd 
på flygvapn~t. Avsikle11 synes ha varit a. l l med. ~lygyapnel 
J;raftigl bestnda engelsmannen herravaldet 1 NordsJon och att 
så småningom reducera engelska fiollans slyrka. 

Den 27 september 1939 kornmo de tyska bombförhanden 
för försla gången till slag mot en engelsk sjös Lyrka. Slriden 
stod vid Stora Fiskebanken, ulanför Skagcrack, -100 km. fdn 
de tyska flygbaserna. Tyskarna uppgho ell slagskepp träffa t 
Dch ett hangarfartyg sänkt, vilket engelsmännen bes lredo. Den 
8 oktober inträffade en ny strid, denna gCmg längre norrul . 
ulanför norska kusten, där en engelsk sjöstyrka bombades i 
flera tirmuar av bom.hförband, som avlöste varandra. Tys
karna ansågo sig ha erhållit åtskilliga träffa1· i kryssare, me
dan engelsmännen förneka några skador. Tyskarnas förlu<;
lcr hade emellertid varil obetydliga, fartygsluflvä.rnet hade va
rit föga verksamt, varför djärvheten ökade. Den 16 oktober 
anföllos för försla gången fartyg i hamn. Tv{t kryssare och 
en jagare i H.osylh, 800 km från tyska baserna, crhöllo smärre 
skador och personalförlusler. Förutom luftvärnet mötte även 
jaktplan upp med resultat att 25% av dc lv ~t anfallande divi
sionerna nedskölos. Dagen därpå anföllos fartyg i Scapa Flow, 
också av en mindre slvrka sannolikt mest för a lt demonstrera 
bombplanens räckvidd~ D ~n 25 novem.ber förekom en ny slrid 
ln.ellan tysl\a bombplan och en engelsk sjöstyrka i norra T\ord·
SJön med de vanliga m olstridande uppgiftern a om resullal. 
Den tyska aggressivilelen synes ha haft Lill följd alt de engcl
:ka flygstridskraftcruas »respekt för fiendens kusl» avseYärt 
okades; n ågra vidare s törre strider mellan tyskl flyg och eng
~lska sjöstyrl.;.or - - med undanlag av k01woj er - förekommo 
leke förrän i samband med Norgeoperationen , sannolikt hero
ellde på alt inga engelska framstötar av betydelse gjorls. 
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Från och med den 20 okLober började lj:ska:·na llppsöta 

och anfalla konvojer på engelska ostkusten, LillS\'Idare dock i 

mycken liten skala. 

· Den 21 november hörjade en helt ny anfallsmetod a ll lill. 

lämpas: minfällning från flygplan. Magnetiska minor u llades 

under mörker i hamninlopp och trånga lmstleder, en Yerksalll

het, som: sedan pågått så goU som kontinuerligt och siikerligen 

förorsakat både förluster och betydande svårigheter för sjö

far ten. 
Den 18 december började ytterligare en ny sorls företag: 

anfall på bevaknings- och fiskefartyg vid England-; os tkust. 

Tnkarna förklarade dessa förelag Jned alt sam.tliga fartyg be

dbmcles vara luflbevakningss lationer. Det gällde all lsa. a lt så

som ett led i luftkriget undanrödja den frä1m;ta ls-linjc11. Eng

elsmännen däremot uppge, a lt anfallen i flertalet fall drabbat 

oskvldi a a fiskare. Anfallen fortsatte under hela vin lem. Des

sa före~ag jämte anfallen på konvojer ledde till, atl atniralite

tel den 9 december beordrade, all alla handelsfart ~·g skulle 

I u fl värnsbest v el< as. Gränsen mellan örlogs- och h amlelsfar · 

tyg blev clär~not utsuddad (i den mån så icke redan skci.l Licti

crare genom bestyckning med annat artilleri). 

t> I(riaföringen över N'orclsjön under vintern får l>clrakt~s 
"' ' . · . ... d ··g fr·1m tdl 

som en försökspenod under VIlken man prova e SJ , ' 

lämpli(f taklik vid uppträdande över hav och utbildade per~o-

"' . . .. crelsman· 
nalen hilrför. Tvskarna voro v1cla aggressrvare an ent> , '. 

nen, men även vele tyska företagen voro av ringa omfallnmg 

f"l'cl G "·lt med kraft 
jämförda med vad som o J e senare. ·enom "' 

11 
o-ripa och behålla initiativet synes tyska flygvapnet, trots _a 
'=' 

J a m· 
de faktiska anfaJlsresultalen voro ganska blygsamma 1 d 

• o d o • .. l •>ocl an a 
gjutit respekt hos sm motstan are p a SJon oc 1 Cl~- ,.., ·t-

hos sin eaen personal, som därjämte erhöll den for de fota-
0 . .el. t grun 

satta operationerna erforderliga sjöiVanan. Samti 1g n· ledes 

lades elen förmåga till samverkan flyg--flolta, som 1 ~a och 

erfordrades för fortsättningen. F. ö. fingo bå de engelsman "ver 
t "el d · ·id eller 0 

tyskar göra elen erfarenheten, att upp ~~a an e n~' . . rt jcJ{e 

fiendens kust under dager med bombforband ulan esl,o 

:ir möjligt utan förlusler till följd av fiendens jaklförl>and. 
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Den militärt sett utomordentligt skicklig t upplagda och 

. censatla Norgeoperalianen byggde p ~t all elen tyska flottan 
15 

inledningsskedet icke fick störas för al l sjölransportema 
1

1,ulle kunna fullföljas. (De lika vikliga lufttransporterna falla 
s' . o l fl 
utom ramen för denna gransknmg). Det blev da tys 'a yg-

vapnets uppgift, att i möjlig mån hindra, fördröj~ och enga

aera den överlägsna engelska flottan och att darnd samverka 

~1ed de tyska sjöstridskrafter, som hade molsvarande uppgif!. 

Redan elen 16 mars insattes ett första anfall mol Scapa Flo\\", 

ett nytt företogs elen 2 april och ett sista i större skala än cle 

tidigare den 7 april. Träffresultaten äro svi1rbcdömbara, d~t 

uppgifterna smn vanligt äro motsägande. 1\ågot h in der av be

tydelse för en engelsk framstöt torde anfallet dock icke ha in

neburit. 
Den 7 april inrapporterade deL engelska spaningsflyget, aH 

tyska sjöslyrkor voro igång norrut, varpft följde Home Fleets 

~tlöpaucle och striderna den 8- 11 april. De engelska sjöstrids

kraflerna och med dem samwrkande flygstridskrafle•· hwde 

;ckl hindra tyskarna fr[m att besätta hamnarna enligt plan 

•Jch därmed var, ~om del senare skulie visa sig, N'orgcs öde 

besegla t. Under de avgörande dagarna, särskilt dc~n S och 9, 

ntsalles dc engelska farty15en för sländiga bomhanfall fr ~m myc

ket starka ty ska krafter. Engelsmännen erkänna, aU Rodney och 

två kryssar~ träffa des samt alt en jagare sänktes. Samtidigt pa

trullc:-rade tyska jaktförhand över Skagerack för all hindra flyg

anfall mot trupptransporterna i Kattegatt - Oslofjorden samt 

hlot Oslo flygplatser, som voro oun1bärliga för lufttransporterna. 

Spaningsplan beclrevo ubä tsjakt inom samma farvatten . Del 

engelska flyget hanclicappades av de långa avstånden fr ån ba 

St>rna Under dagarna närmst efter landstigningen gjordes n åg

ra flyganfall mot tyska örlogsfart,vg i Trondheim, Bergen och 

Stavanger, vanid en tysk kryssare uppgives ha sänkts av flyg-

bomber. Härvid användes både bombplan från hemlandet och 

torpedplan fr:"m h ang::trfar l_yg. Den 11 uppge tyskama, alt ett 

hangarfartyg bomblräffa ls. 

Inledningsskedel hl e, allls ~t en ulomdentlig framg~mg för 
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l.):skarna tack vare god samverkan flyg mecl IloLLa och god Ye
1
_
4 nmgsiörmåga flyg mot flotta. , 

De av~evärda tyska fartygsförlusterna torde ha medfört 
d l l .. l.. l l ·11 · bl · ' att en enge s <a over agsen 1e en ti SJ6ss ev ytterligare accen, 
tuerad, aven om man betraktar dc skador, som tillfoga ls cno 
elska fartyg. Man skulle därför kunnat tro, aU en engelsk 11~: 
blockad av de ockuperade norska h amnarna inom kort skull 
försälla tyskarna i Norge i en mycket prekär situation. Dära~ 
blev em_ellertid intet. Inför hotet från de tyska bombförba l] , 

elen, som nu anlitade baser i Danmark och ]\;arge, kunde n:la
01 

närblockad icke etableras. Icke ens någon framstöt n1.ed l;ll ~ 
fartyg mot Oslofjorden ansåg m an sig kunna vedervåga, utali 

elen erforderliga trafiken fick pulsera. De ubåtar, som a' •de
lats för denna uppgift blevo så sm :Jnringom, under flygels med
verkan, bortjagade, sänkta eller tagna. Churchill förklarade i 
sin resmne den 8 maj: '' Vår nuvarande överlägsenhel till sjöss 
borde ju ha gjort det m6jligt för oss, all behärska Simgerack med 
Yåra övcrv:1 ttensfartyg och på s:J. sält redan från börj aP och i 
forlsi:ittrfingen avskära förbindelserna n1ed Oslo. Men den oer
hörda fientliga styrkan i luften, som kan sättas in m ol våra 
patrullerande fartyg, har gjort denna metod alldeles för c]yr 
a tt tillä~pas . Stora sturkor skulle behöva användns fi! r ~~~ 
upprätthålla en ständig övervattenspatrulzering, och d,?- {i!r lus

ler, som från luften skulle hava ti ll foga ts en elylik patmllering 

skulle otuivelakligt muclcet snar/ ulgöra en katastrof för flol

/wp Tydligare kan tyska flygvapnets betydelse för ~arge
operationen icke beskrivas. 

Forls:itlningen blev början lik. Engelska sjöstrid s]; rafter' 
framstötar möttes m ed tvska bomhanfall vanlicren av relativt " , o 
sm[t styrkor. Tyska fartyg i hamn, särskilt i Trondheim, an-
fölloo;; av bomb- och torpedplan från hangarfartyg. Om lräif· 
resultaten äro meningarna som alllid starkt divergerande och 
n :':gon detaljgranskning är knappast möj lig eller n örldncM 
Landsligning::J.rna i Andalsnes och Namsos lyckades emeilert id, 
viikel vi~~a r , att flyget il~ke kan vara :1llerstädes ni:irvar::m de r.rb 

att de tyska flygförbandens styrka i Norge icke var övcrdil· 
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·c~ande stor, kanske på grund ay bri s t på flygp latser. Bely
dJ~1de skador torde emeller tid tillfogats expeditionskåre.n, både 

1-are och efter landstigningen till följd av sänkta transporlfar
o :Medan de alLierade trupperna - ulan samverkande spa,,,g. 
-. c~s- och jaktflyg -- kaslades tillbaka, fortsalle bomhanfal-

)lJllr>· d .. d. d ... l l D l l , d ]en 111ot de un ers lo J~n _e s~os· yr zorna. eJa:· <ermg~n en 
J~2 maj kunde dock Icke hmdras. Under sLndcrna 1 delta 
skede rapporterade tyskarna en rad träffade fartyg främst krys
sare, jagare och trupplransportfartyg, m en även s1lagskepp och 

hangarfartyg. 
Tyskarna resumera, all flygvapnet under ~orgekrigel sänkt 

28 krigs- och hj älpfartyg om 90 000 ton samt 71 handelsfartyg 
om 280 000 ton, ävensom skadat 80 krigs- och hjälpfartyg samt 
39 handelsfartyg. Härtill kmm11a 87 försLärda fientliga flyg

plan gentemot 117 tysl\a . 
Engelsmännen erkänna, att Norgekriget i fartyg kostat l 

hangarfartyg, 3 kryssare (varav l luftvärnskryssare), 8 jagare, 
3 ubåtar och 6 trftlare. Hangarfartyget Glorius, eU par jagare 
och två ubåtar komma med säkerhet på flottans kon~o, medan 
återstoden ö·vervägande förorsakats av det tyska flygvapnet. 
Härtill komma de fartyg, som skadats. Om m an bortser fr ån 
de ytterligare verkningar, som tyskarna göra anspråk på, n äm
ligen bl. a. l slagskepp, l hangarfartyg, 13 kryssare och 10 ja
gare sänkta, samt 12 slagskepp, 4 slagkryssare, 3 hangarfartyg, 
33 kryssare och 17 jagare skadade, som får anses som en stark 
överdr.ift, så äro de faktiska träffresultaten från det lyska flyg
vapnet icke särskilt imponerande. Desto m era överväldigande 
är det infly tande, som flygvapnet haft på krigels förlopp. Det 
skall erkännas, aU denna betydelse till stor del beror av osed
:anligt gynnsamma strategiska förhållanden, seelan väl den 
Inledande kuppen genomförts. Icke desto mindre måste 
som krigels kanske s lörsta lärdom noteras den omvär
dering, som herraväldet till sjöss undergått, så snart det stäl
les emot herravä Ldet i luften. Haven och kus terna behärskas 
Icke - oavsett förhållandena på havet - så länge de kunna 
ovetfl _vgas av fi endens operativa flygstridskrafter. Det hör i 
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della sammanhang nämnas, all de tyska bom.hförh~nd, so1n at), 
vants i Norge torde varit av föga slörre omfattnltlg iin den

1 
som vid en förstärkning av del svenska flygvapnet torde kunn~ 
ingå i detta. 

Nä r förutsättningarna för en framgångsrik tysk uwnsion i 
England är en hetryggande garanti mot stora förl uster undet 
de ed orderliga luft- och sjötransporterna. På Filip H:s, Lud. 
vig XIV :s och Napoleons tid var det herraväldet Lill SJöss s0111 
aldrig kunde uppnås och sålunda den engelska fiollans till. 
varo, som hindrade invasionen. Numera är det kanskP frätnst 
h erraväldet i luften, som erfordras, i1man en överskeppning 
kan vedenågas. Alla försök att medelst flyg- eller SJÖSlrids
krafler åstadkonuna en verklig styrkculj ämning pa sjön ha 
misslyckats. Engelska flottans huvudkrafter synas bida sin tid 
i avskildhet på Skottlands väs tkust. Så länge de äro oslagna, 
utgöra de helt naturligt ell utomordentligt hol mol vm·Je över
skeppningsförsök Expeditionskårens räddning fra n l >unker
que visar att engelsmännen icke dra sig för att, da del gäller. 
sälla in sina fartyg, även då faran från luften är sto r. Vid 
Dunkerque rörde det sig dock blott om lä tta fartyg. Siil les en 

överskeppning igång, måste likväl alla risker tagas. Då, ~m 
ej förr, kommer det verkliga provel på _flygets verkn mgsfor
måga mot fartyg. Det är emellertid troligt, att tysb rna lagt 
upp det hela så, att riskerna från den engelska fiollan avsells 
slwla tagas, varvid man antar, all flygets motverkan genlcm~l 
fartyrren skulle vara tillräcklig för att hindra katastrof fö r SJO· 

tr m~s~Jor lerna. Det är omöjligt a lt avgöra om. detla hedö1nand~ 
ä r berättigat eller icke. Frågan sanunanh änger ocks ~t med vat 
överskepp~1ingen tänkts skola äga rum. Huvudkraftet,1a torde 
väija den kortas le vägen, å. v. s. öYer Kanalen, där fal\ aLl!~~~ 
beskaffenhet underlätta samtidi g användning av de un clcrla,s 

· · l f \ T.. .. N d · ·· är r isl<ah· n::t tyska SJÖSlnds ua terna. ' agen oYer or SJon 
lare, och de lta mera ju längre norrut den tages. d 

o l l ' . era en Fråcran om det tvska flygvapnet salunda zan e mnn , " , dell 
tvska floHans underlägsenh el och från luften ge tyskrna . J•e 
e.rforderliga övcrläosenhelen till s'1öss avgör emelkrt id 

1

1C.~ , · o · · . )J ot· 
ensam pr'Jblemet. Så länge del engelska flygvapnets lJom 
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lJand ha krafter nog för att allvarligt hota invasionsfartygen 
och -båtarna innebär ett överskeppningsförsök ett stort våg
spel. Härtill kommer att det engelska jaktflygets existens in
nebär ett alltför farligt hot genteront luftlandsättningar. Kam
pen under augusti-september gick också i hög grad ut på att 
nöta ut det engelska flygvapnet och på så sätt emå ett tyskt 
herravälde i luften såsom nödvändig grundbetingelse fö.r inva
sionen. Man torde ha trott, att avgö-randet skulle talla ganska 
snart, men det visade sig vara en felkalkyl - den tyska krigs
ledningens fö-rsta. Invasionens uteblivande får till stor del till
skrivas detta faktum. Det sannolilm är, att invasionsplanerna 
- med hänsyn till att den meteorologiskt och klimatiskt bästa 
tiden redan är förbi - skrinlagts tills.v.idare. En bidragande 
orsak kan vara det engelska bombflygets regelbundna attacker 
mot km1alhamnarna samt den överskeppningsmateriel, som 
samlats där och i flodmynningarna. Ä ven de stora tyska ör
Iogshamnarna, främ st vVilhelmshafen och Kiel, anfallas nu
mera regelbundet, sannolikt i syfte att träffa därvarande ö-rlogs
fartyg. I vad m ån försöken rönt framgång är icke känt. Träif
sannolikheten är emellertid liten, då företagen endast göras 
under mörker. 

Flottans och flygvapnets förmåga att undandraga sig av
görande och likväl icke vara everksam1111a - med andra ord att 
verkligen fungera som »fleet in being» - har sålunda tillsvidare 
räddat England från invasion. Huruvida tyskarna avsett att 
nöja sig med att slå ut endast den ena av dessa fö-rsva:rsfaktorer, 
innan fö rsöket vedervågades är svårt att veta. Det förefaller 
elllellertid som sagt troligast, alt man tänkt sätta igång det hela 
sedan herraväldet i luften vunnits och att först i samhand med 
överskeppningen , då engelska floHan äntligen måst blotta sig, 
s~tta in stöten mot denna. I nuvarande läge torde man emeller
hd söka närma sig avgörandet på annat sätt, vilket icke hindrar 
att invasionsplanerna kunna återupptagas nästa år, varvid pro
blemställningen Mir densamma. 

Som ovan nämnts började tyska sjöhandelskrigel från luf
ten rr:rl ::111 i oktober Hl39. Under hela v·intern påginga anfall 

'/';,z_~Jrr; r t i Sjöväsendet. 34 
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mot konvojer på Englands ostkust, dock i ganska ringa 
0 

fattning och av föga betydelse för Englm~ds försör_jning. I ~h 
med att bassystemet sköts fram och VIdgades t1ll kus llin · 

från Norge till Pyreneerna blevo förutsättningarna för en ve;·~~ 
. sam bekämpning av Englands sjöhandel helt andra. Det blev 

nu i förs·ta hand Kanaltrakten, som kom under tyska flygvap. 

nets kontroll. Betydande styrl"OT av störtbombförband torde 

under dager ha stått i beredskap särskilt under jul i augusti 

i år för att anfalla varje konvoj, som försö-kte ta s1ig fra111 ge. 

nom Dover Strait eller endast fram till Isle of Wight. Trots att 

engelska jaktförband i stort antal användas till kon Yojerna~ 

skydd, torde förlusterna ha varit betydande. Det vill synas 

som om trafiken numera lagts om, så a:tt Kanalen icte längre 

användes som farled. I och med att dygnels ljusa del blir allt 

kortare, ökar emellertid den period, under vilken sjöfarten kan 

drivas utan fara för bombanfall och möjligheterna alt dirigera 

trafiken så, att den undgår förluster till sjöss, bli större. 

Det .var emellertid icke blott Kanalen, som kom i farozo

nen efter den tyska våroffensiven. Från Norge n~1s b{1de Shet

lands- och Orlmeyöarna smnt trafiken i PenHand Fi rlh, det 

hörn, som måste rundas, om man norrifrån vill nå os tkusten. 

· Från franska baser nås Bristolkanalen och Irländska sjön samt 

Nordkanalen. Även här gäller givetvis att vinlem erbjuder 

' ökade möjligheter till ostörd trafik, men eftersom intensiteten 

· är mycket hög, är det omöjligt att helt undvika de t~·ska fl~

·,garna. På den kanten kunna dessa också uppsöka ~i na mal 

längre ut till sjös<;, där faran från engelskt jaktflyg icke finns . 

De geografiska förhållandena äro sålunda mycket gynn

, samma för elt tyskt sjöhandelskrig från luften. Situa tionen 

har också utnyttjats, men någon vederhäftig uppgift om verl(: 

· liga resultat i fråg·a om sänkt tonnage kan icke åstadkomma>· 

Då det gäller verkan av flyganfall mot fartyg, synes en s torb;~ 

nägenhet till överdrifter förefinnas, på annat sätt kunna de s l~n 

divergenserna i uppgifterna om resultatet icke fö rklfn·as. Y 

·_tysk sammanfattning -den l augusti rörande sånkt tonnag: u~:f

gav, att under juli sänkts 679 000 ton, därav 215 000 ton fran 1 
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ten. och att totalsiffran sedan krigets början var 3,7 milj ton, 

därav 1,3 milj från luften. A ven om siffrorna innebära en slarh 

överdrift - man frågar s'ig huru tonnagebeslämningen kunnat 

göras -- så visa de dock relationerna mellan flygvapnets och 

sjöstridskrafternas verkan mot sjöfarten. Man bör i detta sam

manhang erinra sig de mineringar, som utlagts med flygplan, 

och vilkas verlmingm- knappast kunnat kontrolleras. Att 

flygplan visat sig mycket lämpade för utläggning av offensiv

mineringar - både mol sjöfarten och mot ödogsfartycr _ är 

emellertid uppenbmt. 
0 

Under september- okLober kan en viss avmaltning skön

jas i fö[·etagen mot fartyg till sjöss. Måhända ha tyskarna, 

som ju radikalt tillämpa den taktiska grundregeln om krafl

s~mling, ?aH. _i1: hela det opera liva flygel i henwrtsbekämp

nmgen, dar SJolarlens ändpunkter, hamnarna, höra till de van

ligaste målen. Själva sjö.farten torde ha överlåtits till marin

flyg~t. Rappor ler om sänkt tonnage förekomma dock alltjämt 

da.ghgen, huvudsakligen fr5n trakterna kring Irland och Skotl

land. Verkan av anfallen mot de sLor importhamnarna, främst 

London, Liverpool och Bristol, kan så småningom bli liktv

dig med en avspärrning, men denna fråga faller utom ram~n 

för ämnet. Del må endast framhållas, att anfallen mot mål 

~v dess~ slag tml,igen ge mera, men också kosta mera, i varje 

foretag an anfallen mol handelsfartygen. 

· Axelstaternas möjligheter att i Medelhavet och Frtimre 

Ori enten vinna ett avgörande beror i hög grad på förhållan

~e t fl otta--flyg. Det italienska flygvapnet, har odisputabelt 

~veri_äg_senheten i luften inom detta område. Dess uppträdan-

e luttJlls har emellertid Yarit lamt och några verkliga försök 

- som borde legat nära till hands - alt vinna hermvälde i 

luften eller på sjön med flygvapnets hjälp kunna icke Iwn-

~tateras l\11·0 l ·· d l d ·· · 
. a 1an a zornmer en nannasle framtlden alt visa 

en .. d . 
an nng härvidlag, even tuellt sedan italienarna tillförts 

~~ka flygförband. Eljest är det mest engelska flygvapnet i 

.-;:,Ypten samt engelska flottans fl ygvapen . som haft ini tiativet. 

Maltas läge är sådant - en halvtimmes flygväg från flyg-
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· It 1· at• 0·· 11 icke O"ärna är användbar som flollba 
baser r a ren - L o . . s. 

Engelska flollan använder i stället Al~xm:clna och Gtbraltar. 

A vsl:'mdsförhållandena äro sådana, a lt Ilalienska. bombförhand 

från Libyen och Tolvöarna kunna nå Alex~~dn.a, dock först 

ft . l ' O" flyonincrar Ju mer fronten kan forskj utas clt öster 
e er ant>a . o o · . "" . , 

ju farligare blir läget för Alexandna. ! 1llsvrda1:e har I;olet 

icke vari t besvärande; högst 20 anfall ha forekon_mu t o~h nagon 

· l · flo·ttans operationsduglighet har 1cke formärkts 1nver zan pa . 

B i Gibraltar kan icke nås av regelbundna anfall; de en-
asen d ·· 

1 
· 

t l f. 11 ~ 0n1 fo··r·elwmmit torde ha gjorts me sar· ~ 1lt in-
s· a za an a , " · , . 

rättade flygplan. A andra sidan kunn.a engelska fly~för~and 

· 1 o · t l'er1sl'a flottan i dess baser 1 hemlandet oc.r vastra 
rc ze na 1 a 1 ~ . .. . 

Libyen annat än från hangarfartyg. Baserna 1 ~slra ~rbyen 

däremot kunna nås från Egypten och anfallas aven sa gott 

som dagligen. . .. . . 
Endast vid de tillfällen, då de engelska SJ05'lndsl,,.aflerna 

· f t ··t . ot 0··rlogsbaserna i Libven och T alviiu rna el-
gJort ·rams o ar m · J • . 

ler mot ~Iedelhavets centrum, ha stön·e stnder _fl.) g-flo tta 

kornmit till stånd. Den 8- 13 juli förekorn en sel1! e Lombm~

fall mot två sjöstyrkor, den ena l<comn1ande från Alexandna 

mot Joni&ka havet, den andra från Gibraltar mot BaL:arern~. 

l o •• r·a 1'sar·· · än vad som vant 
Uppgifterna om resu tatet ga annu me . . ·~ 

vanlig.t i Nordsjön. Italienarna säga sig ha utfört :JO ~nfall , 
fl · ·· ·· h avet I Grbral-

tidvis efter 500-600 km ygnmg over oppna · . h 

tarstyrkan uppges 2 slagskepp, 4 krys~are, l hangarfa~l~g oc 
1 

2 J·agare ha tråffats samt i Alexandnas lyrkan l slagsl,ep_r, 
l .. · . d'"'l sHlan 

hanO"arfartva och 2 kryssare. Enge srnannen a an ,. . 
1 o .. o . 19 . ·ltens<a 

besll-1.da alla skador av betydelse samt uppge a tt Ju 
· < •• • • -lottan~ 

flyaplan nedskjutits, därav 15 med .Iuftvarnsartlllen. ' . ,·c] 

· t> · · 1· l f r l Y'' y an 1 
flvgva1)en insattes t1ll motanfall mot 1ta Jens m a . c.' . ,d. 

" , t •• f C t fh <' [)l pt: 
p 11crelsmännen förklara, att en kryssare ra 1•a s av . "' Jet 
- o - .. t f] erta 
Italienarna förneka varje sådan skad~ och meddel~, al . . lan-

engelska torpedplan nedskjutits. Ilahenarna bestrida flygp 

förlnster av betydelse. ]·on-

Den 28 juli- l auO"usti förekomma nya strider med "11 ' ett 
o 'd . t l" ppgiva a ll 

voj i östra Medelhavet, varv1 r a 1enan1a u < • 
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Jagskepp träffats och en jagare sänkts. Den 23 augus ti träf-

;ades en italiensk ubå•t i hamnen Bomba av en engelsk flyg

torped .och sjönk. Ett par dagar senare uppge italienarna, att 

de träffat en engelsk kryssare med flygtorped och den 19 sep

tember ytterligare en. 

J övrigt ha engelska flottfö,retag mot Tolvöarna och Li

byen kombinerade med anfall av flygplan från hangarfartyg 

Jett till skärmytslingar m ed italienska bomhförhand utan 

större resultat. 

Den 11 september uppgåva italienarna som faoit av s.tr·i

derna hittills, att de sänkt 31 och skadat 58 fartyg, en säker

ligen mycket hög värdering. 

Den 12- 14 oktober förekomma nya strider mellan itali

enskt flyg och en engelsk sjöstyrka vid Sicilien, varvid italie

narna uppge, alt de träffat ett hangarfar tyg och ett transport

fartyg med flygbomber och en kryssare med flygtorped. Eng

elsmännen förneka ana skador. 

Den engelska flottan synes ha betydligt rnind1;e respekt för 

Mussolinis bombflygare än för Hitlers. 

I Röda havet pågår en för det engelska fö·rsvaret i Egyp

ten oumbärlig sjötrafik. Engelska floHan skyddar denna och 

kan därvid icke hindras annat än av italienska flygförband. 

Något verkligt försök från i'taliensk sida att från luften sä tta 

stopp för denna trafik, som ligger väl inom räckhåll, har icke 

gjorts. Konvojer anfallas dock då och då. 

Från och med september börj ade italienarna använda 

tyska »Stuka»-plan av typen Ju 87, som visat &ig synnerligen 

lämpliga för anfall på far tygsmåL Därmed aktualiseras frå ·

gan om vad som är att föredraga vid flyganfall nwt öd ogs

fanyg, bombanfall eller torpedanfall . Bombfällning i plan

Oykt har visat sig föga verksam, särskilt ha dc anfall i fö•r·· 

?and, som gjorts av tunga italienska bombplan icke motsvarat 

ll!satsen. A andra sidan ha även förlusterna i flygplan varit 

:llJ.å. Störthombtaktiken däremot har visat sin överlägsenhet 
1 

.. Nordsjön och Kanalen och är säkerligen framtidsmusik i vad 

tor anfall mot fartyg. Den tillämpas nu av tyskarna så gott 
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->Dm genomgående, a v vissa engelska förband på h an,;arkry 

-;are och av de italienska förband, som erhållit flygplan fr~-

Tyskland. Det är därmed icke bevisat, a lt s:tör,tbomhpl"· 
11 

<u1e11 

komma aH sla ut torpedplanen, som onekligen kunn at notera 

en del framgångar, såväl de engelska i Nordsjön som de eno .. 

elsl.::a och italienska i Medelhavet. De förband, som nu ä~o 

utrustade med torpedplan å ömse h åll, d. v. s. hangm h r tygs

förb:md i England och sjöflygförband i Italien, torde fortsätta 

att använda sina vapen, men i övrigt är det troligast, alt stört

bombningen tar överhand. Del är att märka, att störtbomb

anfall icke kan utföras med sjöflygplm1. I Tyskland forek0111_ 

ma veterligen inga torpedflygförband. 

Ytterligare en ofta diskuterad fråga må slutligen beröras: 

lufluärnets uer/..:cm. Förlusterna på grund av luftvärne ls eld 

ha under hela kriget varit vida lägre än på grund av lnflstrid. 

Den tyska flo .ttans luftvärn har bitit tämligen väl ifran sig, 

medan tyska flygplan haft ringa respekt för det engel<ka far

tygsluftvärnet I Medelhavet äro resultaten på bårl.a sidor 

blygsamma utom vid ett tillfälle. Sanningen är här lika svår

funnen som vid bombfällning. Händelserna ge dock ett mycket 

starkt intryck av alt fö.rlusterna varit långt mindre än enligt 

de teoretiska berälmjngar, som tillämpaLs ·i Sve1~ige. '\Iåhän

da kan detta i ~iss mån även gälla beträffande bomJJfällning. 

Här konslateras dock den betydande sl~illnaden, att flottornas 

uppträdande rönt vida störPe inflytande av flyghotet iin flyg

förbandens uppträdande av luftvärnshotel. 

S:l.som inledningsvis framhölls är det ännu så länse svårt 

att se klart i frågan om flyg- flotta, de båda vapnens verk

ningsförmåga och inbördes värde. Tillsvidare kan del kansl(C 

vara berättignt att dTa följande lärdmnar: 

Att från luften helt sätta en större sjöstyrka w spelc: 

genom direkt skada på fartygen har ännu icke lyä aLs. ? e 

torde i varje fall vara en tidsödande och kostJsam operatJOll· 

~ 553 -

50111 måste genomföras som en serie av upprepade anfall, vart 

och ett med avsevärda krafter. (Nordsjön, Medelhavet). 

Blotta hotet från fientli ga flygstridskrafter, särskilt om 

dessa äro störlbombförband, är ett kraftigt återhållancie mo

ment på varje framsl.öt .~v sjöstyrkor med dyrbara fartyg mot 

fiendens k~st. .. En .. t1dsodande överskeppnings- och landstig

ning~operatJOn ar otankhar gentemot oslagna sådana flygstrids

krafter. (Norge, England). 

Flygs.~ridskrafter, som hållas i beredskap för aLt avvärja 

invaswn over havet, kunna väl ledda ha utsikt aH undandracra 

s i~ avgörandet, intill des<; s tunden är inne att avslå fö>reta§~t. 
(E.ngland). 

Bombföretag under 

kunna ha viss framgång 

hanrnarna) .. 

möd<er mot inskeppningshamnar 

utan stora föll'luster. (Ty,gka kanal-

Sjöfarten inom områden, som ligga nära fiendens flyg

baser, kan enelast ~1ed svårighet och förluster hållas igång 

under dager. Trafikomläggningar äro lämpliga, om hanmar 

med .. undandraget läge finnas. (England). ' 

Okad verkan kan ernås av båda vapnen, om flyg och flotta 

samverka gentemot fienHiga str,idskrafter. (Norge, Medel

havet) . 

Alltså: ökad betydelse både av flyg m ed flotta och flyg 

mot flotta. 

G. A. Weslring. 
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Förteckning 

å 

under tid en 1 augusli-30 sep tember 1940 nyinkomna böcker 

i marins tabens bibliotek. 

l 

Förf:ns namn Bokens titel 

]go .2735/19140 l Ravalleri regle.menk {KavR) l 

Tigersteclrt, ö . & Wiu-1 Fi~la~~
2

· Landet som kämpade.\ 

ter, R. (red.) l Den fönsta sammanfattandel 

Glaclisc:h, Walter & 
Schulze-I-Iinrichs, Al

fred 
Paul, J.ohannes l(utg.) 

Blomgren, Axel i(utg.) 

Gröner, Erich 

Reventlow, E. 

lgo 3231/1>9410 

Lantförs,varets kom-

mandoexped,itioon utg.) 

skildTingen i or<d och blld a v 

det finska k riget l\139~19•-lO. 

Seem anschaft. I-Iand,buch Hi r 

Unterricht und P r axis. 
2 cl!urchge.s. und erw. Aufl. 

Deutsch-.9cwedi.sches 1J a.l111buch 

19139•. 
Nautisk ånsbok 1940. 
Taschenbuch der Hanclels[J.oHen 

1'940. 
Wir erinnern U11l • . • Britten-

politik vor .25 J a·h ren. 

Tjämstehunclinstruktion för ar

men. .(Huml I) 

l 
J u.stitied·epartementet 

(utg.) 

För:fattningar rörande krigsav

löning och social försvarsbe

redskap. (Författningar ut

komna t. o. m. juli 1940) 

Författningar och anvis11ingar 

angåen{le val till riksetagens 

andra kammare. 

1938 års skärgår<d.sut- Betänkancle med, förslag rörande 

redning skärgård1arnas behov av fö r

bättrade komrnuni,kati.oner. 
D 1_j.2. 

Anm. 
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~ 

Förf:ns namn Bokens t itel An m. 

----·--------~-----------------+----
:Montgomerie, J . 
]3artsch, Max 

Buach, Otto 

Hoeppener"Flatow, IV. 

Oberk.omm an do der 

Kriegsm arine '(utg.) 

Bleiber, Fritz 
Getz, O. B. 

Degli U berti, Uba·lc~o 

Ro,th, Arrnin 

Hiljding, C. O. & Ri.pe, 
A. J. E . (utg.) 

Albrech t, Karl I. 

Haerberger, Axel 

Shipbuilcliing practice abr,o.ad. 

~~as j eder vou deut&che 11 U
Boot wissen muss. 

Das war die Oouragcuous! Die 

Verserrkun.g des er.sten' eng
li.sdlen I<'lu gzeugträgens.. 

Der Kampf mit der l\Iine. Die 

Kriegsfahrt zweicr Jung.cn auf 
der O.s t.see. 

\Vie komlllle ich zur Kriegsmari

ne? Ein Merkheft f i.ir Frei
willige. {Kriegs aus.gabe} 

Blockade unclJ Ko·nterbancle. 

l 
Fra krigen i ~OI'd-Tronde,lag 

19,4·0. Fektmng:s,napport. l 
La marina cla guerra. 

W.ehmnaeht unfl \Veltanschauung. 

G rundf ragen fi.ir ,die Erzie

hungsarb.eit in clJerWehrmacht. · 

,Sjölta.gen och ejöman.s,Jagen 
:1:940. 

Den förråclta sociali.smen. 

år som .statstjäns teman 
j et unionen. 

Tioo 
So·v-

scoutlaogen i psykologisk, peda-

Lindström, Rickard 
l gogisk och ~tisk belysni~g. 

Om lvompr·omJs s'. 1Reflekt10nerl 

om männilskan och sa,mhällct. 
Törnblom, Victor 

:Reibisch Pa,uL 
' 

Utrike.spo1itisk pas1sivitet .eller 

aktiv freclispoHtik. En analys 

av Sverige,s· utrikespolitisl'ia lä

ge, clte risker och dess möjlig
heter. 

Föreningen Srverigoo sjöfartsmu

seum i ,stockholm under 25 år. 

Die clteutsche Kriegsflotte. 
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U p p gifter angående främmande mariner 

{U F M n:r 10/40) 
hämtade ur fack- och d<ag~Spre.s.s av Marinens pr.easde tal j 

under tiden :1<13 september-1'5 oktober :1:9140. 

Innehållet i här återgivna uppgifter står helt för de som källa 
angivna pressorganens rälmiug. 

I. Aktuella S'PÖrsmål, översikter, jämförelser m. m. 

Moderna motortorpedbåtar. 

l•'rankrike. 

Undler de fönsta efterkrig;såren f.ortsaite enelast tv.å ,stater 

att bygga motortorpcrl:båtar, nänv1igen Frankrike och Italien. Liksom 

många andra stater köpte Frankrike i början några Tlwrnycroft

båtar m en kom snart med sådana båtar av egen kons.t ruktion. 

Två moderna frans•ka typer äro av intresse - VTB-W saw t 

Aeromarine. l3raeseys »Naval Annual» (19,35, s. 5·8) med delar föl

j ande: »VTB-1·0, .som h ade gjm·t 55 kn·op vid konstruktören,s pr.ov, 

tillryggala·de sommaren 1934 i gropig sjö d.en över 2100 sjöm il långa 

distansen mellan St. Nazaire och Brest på 3 1 / 2 timmar, vilket ger 

en medelfart av mer än 40 knop. Den ,kontrakter~a<de max imdarten 

var 47 knop. Båtar av denna typ (tre till antalet) avfyra .sina wr

peder akteröver. Till skrovformen äro de V-botterubåta1; av »hard· 

chine»-typ, enkels t.egiga ·och »hycl roplanes», varför de sa.kn a Tho r1lY

cwHskr·ovets fjädrande (»cnshioning>>) egenskaper. 

Aer·o,marinebåtarna, varav 12' äro fär.cliga eller under h.' ggnad. 

är·o nya för i år och ha skrov med V-hotten. De är.o försctl•la n,ed 

fyra Lorrain<emot.orer på ,1390 hkr, vilrka driva 2i propellrar, O('h koll· 

- 557 

Jetörerna fasts•tällde, att den ena uppn,åcl<de en fart av J6,3:ill knop 

str~ full las t . I likhet mecl andra moderna båtar äro de utrustade 
1118 d två minclt·e motorer, vilka .skola möjliggöra j ä.mför·el.sevis lugn 
111~ tyst gång. Dessa båtar .synas vara mycket effektiva, men d1e ha 

oc nl. igt hög pr·o·fil. Som vanligt äl'O de byggda av trä. 
0va· 

Italien. 

Italiens fl.otta av M. A . • s. (motoseafi anti-s•ommergibili) , 6'0JTJ 

fortfarande ·omfattar några av båta.rna frå~ f~rra k:_iget. ha stad•ig t 

växt. Nya båtar ha reg·elbunclet tlllkotn.m1t, 1cke for att s1kapa en 

stor flotta utan för att möjliggöra övningar och befrämja en fort 

löpande utveckling. Ett större antal• båtar sk·ola byggas föns.t i krigs

t.id'; f. ö. är antalet mtb i fredstid av mindre intresse, eftersom de 

kunna byggas på ungefär •6 vcct:or och n·ästan varje land har små 

båtvarv, som ä ro i .stånd till detta a11bete. Det ä r viktigare att kunn a 

skaffa fram de kraftiga motor,erna . 
En modernare- italiensk typ beskrives något så när utförligt i 

Baldwin1~ »The Caiooon.s Rolh (l93b, s. 186 ff.). M. A. S. 5.:l6 är u t

rustad med två 1:000 hkr Iso t ta Fraschini-flygmot,orer. Dess. båda 

t7,7-tu.ms torpeder är•o upplagda å små tvärgående vag n.ar ('katapul

ter) .och skjuta1s med kol iSyrebomber ut tvärskepp' (Baldwin). Den 

har även 6 s junkbomber s amt ly.s.snarappa.ratet' för ubåts,jakt; säkert 

äro d'eesa båtar mycket l1ä.mpliga som ubåtsjagare. De operera i grup

per om fyra under befäl a.v en äldre löjtnant. 

Som fram går vid j ämförelse med' bri tti.ska typer, ha aktionsradie 

och bestyckning offrats i utbyte mot fart. I ·de trånga farvattnen 

kring Italien böra de utgöra ett v;erkligt effektivt vapen. för plöts

liga: torpecl:anfall ,samt för ubåt.sja·kt. För blockadis tyrkar må<Stte de 

va ra mycket irritera.ncl e och ital'ienarnas mångåriga träning med 

detta vapen bör ha gjort .sitt till för att ytterliga1•e höja effektivi
teten. 

Tyskland. 

På s•enare år har Tysklanc~ byggt ett antal mycket stora mtb. 

De uppge~ skola .deplaeera 62 ton, vara 93 fot långa, ha motorer på 

2.400 hkr samt göra en fart av 30-.3<13 knop, vilket snarast syne1s 

högre än vad som vore ntt vänta med· denna .drivkraft. Det är iS<Vårt 

att dra n ågon sl ut.sats angåen·cle deras effektivitet, ehuru cLe före

fa lla alltför stora och långsamma. F. ö. har produktionen av snabba 

båtar i TyLSklancl länge lyst med sin frånvar·o. Frankrike, Storbri

~annien, Italien och framför allt Förenta .Staterna ha hållit på att 

Ygga racermqtorbåtar, s.nabba rnotol'lkryssre eller rnarinmo·torhåtar 
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i n ärma re 210 å r eHer mera uch äga en f.ond av kunskap och erfaren. 
het, som Tyskland t ycks sakna. 

I å r tillkännagåvas .detaljer om en ny Mercedes Benz Diesel På 
7{)0 hkr (vikt 6.000 kg) ,*} avsedd· för mtb. 

Andra makter 

R ysslan d uppgoo ha umkring 1130 mtb (några av i tal iPn'>k kon. 
struldian om 11 ton och med en fart av 40 knop), av vitbt 50 sta. 
tioe.erat.s i F j ärra n ö.stern. Enligt uppgifter i december 1 \)39 sökte 
.dess d1åvarande mot.stånd,are Finland inköpa mtb i :Förenta Staterna. 

Det h ar fasts täLl ts, att för närvarande 12 länder hålh på att 
bygga mtb efter engelska ritningar. Bland dessa äro llollnnd med 
20, snarl ika Power-typen, om 70 fot, N·orge med fyra, Grek' ·mcl, Est. 
land, Sverige, Australien och Si am. Turkiet ·OCh J ugo.slavien ha köpt 
storn båtar av elen tyska firman Li.in en. 

Tva Thornvcroftbåtar av vanlig mocldl leverera,des n~ l igen till 
Filippinerna. På cloosa båtar tyckas Thornycr.ofts ej längre• till ämpa 
s in unsprungliga metod att avfyra to·rpederna akteröver och ha i 
stället satt dit fällningsapparater av något s.lag. 

Unc~er clo fönsta efterkrigsåren köpte många mindt·p makter 
Thornycr01f_t bå tar lilmande C. :M:. B. (coastal motorho·ats). 

Den snabb g motorbåten förefaller vara ett klealiskt \a pen för 
mindre stater: billig i inköp, bruk och underhåll samt eko nomisk ur 
militär synpunkt och väl lärrnpad för kustför.svar. 

Förenta Staterna. 

Strax efter förra kriget köpte marindepartementet två Thorny
('r.oftbåtar på prov (40 fot och ·(}5 fot}, men s·edan gjordes· ingen~ing, 
förrän en fond på 1.5.000:00(; dtollar fö r experimentellt arbete nyh~en 
beviljacle.s i ett flottanslag. .Sedan kapital sålunda erhåliit.s, ~10_IIs 
en konstruktionstävling för mtb och ubåtsjagare, i vilken alla Clv!la 
båtkon,struktörer fingo· deltaga. Trots en del missnöj e med tav: 
l . b .. J (f " t · · ·· · · F 0()() dollar , mgs e.stam:me serna 1 ors a pns. 1 vaiJO grupp var J. . . 

mindre andra ·och tredje priser utdeladoo också), mottogos 11 bJdrag. 
Tävlin.,.en indelades i fy ra klasser efter båtarnas län.!., i: 54, 70, 

HO och jJ)5"' fot . Enligt uppgift avser marin,departementcl att upP· 
muntra till privat koiJJStruktion efter vinnarnas ritningar. 

Atta mtb (PT1-8) samt fyra ubåt.sjaga re är·o nu uneler bygg; 
nad. Den första av .de.._<;Sa båtar (81-fotstypen) gj ord•e sin provtur 
april 1940. 

*) Torde vara betydligt l ättare. 
Gve1·s. amn. 
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E,fter att ha studerat pro·ven med Scott-Paines 70-fotstbåt ~be-
. en under rubriken Storbritannien), som föreles över till :Förenta 

s~:~:rna i september, gjorde marindepatemen.tet i dece.mhe 1'9.39 upp 
S tal med Electric Boat Oo. om bygge av 11 m tb -och 12 ubåtsjagare 
afv Scot t-Pain oo ritningar. Här må tilläggas, att ame rikanGka e ter . " 
onst rukt ör.er protooterat kraftigt mot att c~essa batar skola. byggas 

:fter uHän dsk för,ebild. 
])et blir synnerligen intl'eooan t att se, hur tävlingsri.tning.arna 

komrna att ta sig ut och hur clie stå sig i jämförel.se med Scott
painebåt en, s.om säJkert är av hög kLass. Båda böra var a bra båtar : 
aroerika iJJSkt arbete på småbåtsområdet har alltid, varit framstående, 
och Amerikas produktionskapacitet är sannolikt större än någ·ot an
na t lands . Motorfrågan ligger anno rlunda til l. En mtb kräver 
1.500-3.'001(} h.kr, ·Och enär våra flygplan näst•an u tCIS!utan,de ha för
setts med luftkylel-a motor·er, så är det e j många amerikaooka moto
rer, som hålla måttet. Ol yckligtvis lovar marknadten för såcliana 
kraftiga marinmotor·er ej någon förbättring. ,E,n möjlighet ligger i 
en marinupplaga av Allisonmotorn, men bästa nyheten utgör cJ e,n 
nya Kormath på 1.000-1 .. 2i00' hkr avsedd för m arint bruk. Den väger 
knappt mer än RoBs -Royce Merlin och något mindre än de italienr 
ska moto rerna. Fackarcl hå ll-er nu på att pr·o·clucera sin marinmotor 
modell 251(}(} {med marinflygmotorerna som förebild), som ska,]] an
vändas i de av Elco byggda Scott-P ainebåtarna. Det finns också en 
ny Halls-Scott AOF-mo.tor, som läm]Yar , ig för mtb. 

Andra amefi.kan.ska båtar mecl marina möjligheter må cliskute
fM här. Den första av d a är hydr-od wmbåten, som konstrueradoo 
före och under förra kriget. 

Hyd·rocl romen (HD) utgår frå n det förh åLLandet, att om ett me
tallblad, som liknar en flygplansving-e till fo rmen men kan göras 
mindre (på gruiJJCl av vattnets ,s törre tätthet än Luften), helt s änkes 
ned i vat t net ooh föres f ramåt, Bå k ommer det att M en viss bärkraft 
Precis· som en f lygplansvinge. HD :n har ett båtliknande t9krov för
·'•tt m.e c\ tr'e anorKlningar, som likna en stege och sticka ut utanfö r 
båten, två på varel era •S·ici'an om fören väl bo r elvarts från mittlinjen 
·'~mt en i aktern, vill.;:t>n iiven tjänstgör .som ro-d,er (vrides vi cli E.tyr-
111U!t) . >> P inna rna » i cle.s.s a »stegar>> bestå av uppåtböjdia >>vatten
:.; nQ;~n>, av vi lka cle nodersta äro små och de övre '-' törre. Det kan 
·~nas Qmb·ing ,5 ,såd ana kniYliknande metallblad på varj e stege. 

När H D :n .startar, flyte r d>en först på skrovet och bäres sedan 
''"n av meta llbl aden niir fa rten ökar Det blir wlltBå samma för
: :

1
" nnrJ•e som med ct't flygp lan : ju f~·rtal"e elen går, cles;to, mindJre 

..'''·ta beh öv,s men desto mer uppåtcl·rivande kraft. Därför klättrar 
-. l:n · vi cl full fart uppför stegarna och hålles helt upp e av de ne-
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dersta blad~n, e:Eter.s<Jm de andra blad·en jämte skrovet ly l b ·o v 
för vattnet. Sålunda finns absolut intet vattenmotstånd, ,qom fr an. 

. . . . a,ll\. 
kall as• a v a t t sk ro·vet ltg ger 1 lu tmngsvmJ\<e l. 

ÅPen 1917-1918 byggd·e Bdl och Bald•win .sin märkl ig-n nn4 . 

){.ova Scotia (upp.finningen hade tidigare e1:?!udits ame_rika •1.-ka OcJ~ 
brittiska marinerna), e.om med två. låg:k·~J-llpnmeracle Libert.'motorer 
uppnådde en fart av ung. 113 km/hm. v1d ·denna fart bars den up 

av en blad•yta på enelast 4 kvadmtfot. Denna båt prövadC\':i noga å~ 
192Ql av en amerikanska flott lwmmiO'sion med konteramiral '-l tr.othe 
Smith &om orMärande .samt även av en brittisk amiralitet.-kommu,~ 
sion, och det finn.s inget tvivel om att den var en häpnatk \ (lekande 
kon-s truktion. Den gick säkert i 2 1 /2-3 fot höga vågo r .s;1 mt bar 
uban .svårighet två la.ster om vard~ra 1.500 pund, en på va rje sida ö 
J'ot från mittlinjen och :fick ej ellls sl,agsida, när blott d1cn ena 15()(). 

pund1sclasten var omborel (·Om fallet skul .le varit, om elen ena av h!. 

torpeder h.acle avfyrats) . Det är vidare klart, att de små bl,Hlen inte 
alls äro bräckliga utan tvärtom myck.et kraftiga., vilke t pavi.sades, 
när HD stötte emot flytaJude föremål. Den amerikan"k a llottkom
miss,ionen avgav i Gin red1ogörelse följ anclle ut l å t.ande: 

>>D et är de ]committeracle.s. åsikt, att båten i fråga vid. l1 ög fart 
i grov sjö ä r överlägsen varje hittills känd racermotorbåt •'Her sjö

släde. Det allmänna intryck, som erhållits vicL färd med denna båt, 
är, att den är stadig, s jösäker och effektiv.>> Det har Q(·k.-å Yarit 
tal om att atwänd!a I-ID-principen beträffand•e artill erimttl. vilka 

sålunda ,s.kulle kunna hog.s era.~ med mycket hög f•art. 
Mycket lit.e t har ,skrivits om hydrodrombåten, om m n n bortiSet 

från u!;clrag ur cJ,en amerikan,ska flottredo görelisen s·amt ytt ·anden av 

dem, .som haft att göra med d~s konstrukti·on; diet är chi r! ör svårt 

att clr•a .s.l ut.sat.s.er enbart av des1sa vittnesbörd. UD :n t'örefaller i .stort 
sett vara elen effektivaste t ypen. av alla hittills kons.trupra rle tonabb· 

gående båtar; likväl har intet av d1e nyare exper1mente·n ,.n rit helt 

-!'ramgång,s rikt, och marindepartementet hålle r nu på att ,ygga bå~ 
l.. t l 

tar av mera konventionell modell, trot,s det gynnsamm a nmL ome ~ 
1920 år.s red·ogörel.se. En uppenhar invändning mot HD :n den 

111
' 

vara aYgörand.e eller ej - är, att blladen vid 19tark sjöhävning kunn~ 
komma i sådant läge att de skulle draga ned HD :n i r:;.bi l ,,t för at 
hålla ·den uppe. Me'cl be.stämdhet kan blott sägas, att H D-frågan 

ännu ej kommit till sin .slutgiltiga lö.;ming. W 
. En anman möjlighet erbjuder skrovet av Ventnor t~·p. som u] ra 

fanns av Apels i Atlantic City. Dessa båtar, , om haft Jll~Tket ~to de 

.framgångar vid tävlingar cue sena•ste åren, utmärkas gena i ~l~aner 
kotv>tmktion: Den främre bärytan är i stället för att uf!:;o ra r~ d 
omedelbar fortsättning på .skro·vet delad på längd•en .sa111 P1ace 
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tanför och nedanför sj älva &kro•vet. Vid gång bäres Ventn<Or.skrovet 
u p blott av en yta i aktern samt två .skicllika pontoner framtill 
upedJ brett mellanrum. Liksom HD ha des1a båtar trepun,ktstöd, s<Om 
]J'l b'l" aer god sta 1 1tet. 
o Ett antal .sådana båtar bootälldes av kinesiska rege ringen år 

1937. De skulle få en fart av 80 krn itim. med en last av 600 pund 

sprängämn1e på fördäck, och man tänkte låta dem kollidera med 
japanska fartyg i full fart - båt, förar.e smnt, troddes det1 d•et ja
panska fartyg·et skulle gå förJ.orade på kuppen. Dess•a båtars öde· 

är okänt. 
Ventnorskrovet utmärkes av sto-r effektivitet, men vid sjögång 

har ,clet en nackdel, som är gemens•am för nästan alla stegbåtar, näm
]jgen att de endast kunna intaga två lägen i vattnet: ytläg·e eller 
d,j upläge (,stegen göra, att dessa båtar vid låg fart gå mycket tungt 
{)Ch långsamt) . :När stegbåten möter en våg, studsar elen upp och 
faller sedan ner i vattnet. Den mås te förbli kvar i vattnet, tills 
den åter kan komma upp i ytläge. Sålunda arbetar stegbåten an
tingen synnerligen effektiv t eller plöjer sig fram, medan V -skrovet 
ger go·tt resultat även vid lägre fa rt. Emellertid är Vcntnorid•cn 
mycket lyck·acl, och med vissa .smärre ändiJ.·ingar kan den få vielisträckt 
marin använ•dning. 

Den välkände båtkons truktören W. Starling Burgess bebåctad·e 
. i januar i 1940 en an.nan utveckling av skrovformen och påstodb att 
han hade u tlovats patent på en ny typ .av underc'>kr·OV för höga farter, 
som kunde användas på .så &tora krigsfartyg so m jagare eller t. o. m. 
lätta k ryssare. Så vitt man vet, hra inga båtar av denna modell 
byggts. 

AnväEdbRrt för marina än.damål är också det patenteradie Eel· 
dy.s"k rovet (>>bp.s.trake>>), eom ii r en >>hard-chir,e»-kons truktion med bot
tenytan förseeld meel ett f ler bal tvärslcepps,sieg, viLka äw placerade 
diag·Onl\lt. D et~.s::~. små s teg konvergera akterut., och cl'et•as vertikala 
kante.r vätta utåt samt aktel'ut Denna lmn.sJt ruktion är sanno·likt av 
lika .stor användning som nftg.o~ annan amerikansk s·kro•vtyp på grund 
av -~iE n.v -Bvärt rNluc-ern.de aJhesionsförmåga. 

Storbritannien. 

. Efter värJelskriget trädde C. M. 13. (coastal motorboats) så små
nlng.o m ur tj2inst, och inga nya .småbåtar byggcl,es förrän 1905, men 
Under ti rlen hu el e R _\. F (Ro.v al Air Borce) blivit allt me11a mi.sooö.it 
nJer] de typer, ,gom funno.s. 

l' . . Til l följ~l hä:av kon-struerades eHer ritningar av Hubert Soo.tt-
81ne, som J-o re,strrr »BrJitoh Power l3oat Go ., Ltth, båtar, s.om voro 
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k ra-ftiga, sj ödugliga samt rätt snabba. Det frmngår tydligt av ha 
brev, att T. E. Shaw <(Lawre!1ce .of Arabia) l~ad? en del att gör~ 111~ 
detta a rbete. D=a båtar an vandas .<>om hvbatar och tenuer J arty 
till RAF:s sjöflygplan, ~.om mål för RAF:s bombplarr o. B. v. Der g 
skr.ov vom av V-typen med l>hardrchiues>> för at.t motverka rull ninil< 
L ikn•ancle båtar byggde.s av and•r1a firmo1· {-särskilt Vosper L tr:), oc~ 
på de sista S åren ha de funnit vidsträckt användning ia·om RA~ 
brittilska armen samt trafikflygbol ag. De ha också inköpts i stor· ska]; 
av brittiska flott·an för att t jänstgöra som amir;aloolupar, hevak. 
nings-fartyg, ba•rka.sser och ha i stor utsträckning sålts som lustbåtar. 

I ·oktober 1934 lämnade sedan Scott-P aine amiralitetet ritningar 
till en 60 fots mtb m ec!J utgångsp unkt från de av RAF använda sk r~. 
ven, -och 2 beställdes (tsenare ökade tilll 6). De första båtarn a blev~ 
färdiga 19361 och 1 l't. äro nu i tjänst. 

Dessa båtar, .som voro olika C. :NI. B., avsågo.s kunna Ldinna 
~.ig till s jöss ut•an att V•M·je dag behöva återvända tiLl en b a.~ samt 
få :omsenlig a•ktiomr::>.clie. Ar 1:1-}37 g j.orde för.sta fl.ottiljen (6) m lyc. 
krud färd från P·ortsmouth till Malta fö r egen maskin med tankning 
på havet uneler vägen och genom en svår s.torm. Ticl~gare pnivailes 
en av dem i hål't väder med en vinclistyri"a av S Baufort, den kunde 
göra 20-~30 knop i en sjö, som tvingacle ett handelsfartyg att ankra, 
och kunde knappast urskilj as på kortare avstå n<! än 4 sjömil från d1ln 
leeklagande j agaren. På tal om dera.s sjöegenskaper säger kommen· 
·dör G. B. Sayer, R. N., som fö rde hefäl över dea t ill Malta sända 
flnttiljen: >>Sjödl!gligheten ho.<; mtb än munärlmings.värd med hfinsyn 
till deras .sto·rl·ek. Deras speciella skro·vLo•rm med dB.ss höga fribord, 
goda bärf(;rmågu samt ringa djupgående (ll 'fot 11 t um i viloläge) 
sätter dem i .s Hind att rid :J. på vågor !la i stället f ö r n t t gå igenom 
r1em, och me el förnuftig m an övrering är det ytters1t osn.nn·olikt. ~. tt 
man tar i!l vatten, även vict ganska hög fart. När båtarn a ~~.oppas, 
ligga dc hi i gr.ov &jö, gå upp mot vind och våg·or myc·ket p]egant 
.samt flyta på tsjör,rna som en ko·rk och sl>å vattnet väl ifrå n ,o.ig. 

Under manöv rer i Medell1avet utförde dessa båtar ett fr aJll· 
gångsrikt r-ngrepp på fLottr.n, i det att de osedda och ohörda ldingde 
igenom jagarkecljRn. . 

De~~a båtar återvän,de till Nordsjön genom franska k ,,naler 1 

vintras med unelantag av en, som gick förlorad i dåligt väde r t.it: 
sj&IS. När Duff Ooo.per v•ar fö rste amiralitetslord år 1938, fraJllho 
han i unde rhuset, att de,ssa båtar visat sig v·ara i bes.ittning uv aw 
märkningtsvär cl sjöduglighet, samt förklarade, att de mera k onstru;; 
rats med detta i tankarna än för s tom fartprest~.ti.oner. H n satb 
även , att inånga flottbaser V·ore mycket angelägna om att få Jllu; 

Nästa steg föl jde år 1938, då finman V·os1per på eget be" " 

\ 
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O' cr,de M. T. B. 102, vilken ooclerme:·a ,köptes a v amiralitetet. Denna 
bYo"är större än cle första - 168 fot - sa mt är utrwtad med 3 Isotta 
båt chinimo.tor,er av elen typ, som användes i Italien. Fem likn:and:e 
Fr!!S .. f .. d' V l Th åtPS på 70 f.ot komma snart att goras ar 1Iga av osper oo 1 . or-
b ·oft åt brittiska flottan. Dessa båtar äro ocks1å utru,stacle med nye r· 
9 hj älprooto·rer. 
- E.n annan provbåt, M. T. B. 101, har byggts av J. Samuel White 
& Co, men inga detaljer ha publiicer'a,ts. 

En av cl!e märkligaste hittill-s byggda mtb är elen 70 fot långa 
,,P.ower>>-båten, vilken provades i början av år 1939. Over 50 av 
de.osa båtar äro nu under byggnad för Storbritannien.s räkning (en
ligt en uppgift) förutom uiJMnclska beställningar. Denna båt är utnus
tacl med tre fJygmo•torer (Rolls-·R·oyce Merlin) av den typ, BO\Ill an
yfincl es i cl10 .s.enaste brittis·ka stridsplanen, på 1.000 hkr vancLera, av 
vilka elen mellensta är s ärskilt ljucl•dämpad för marschfart. Utom 
t0 r']Jecltuber (två 2.1 tums eller fyra 18 tums) eller fäl:lruingsapparater 
]1ar den tre kanoner, två 2,() mm lvk och en 2.5 rom, alla i mekaniskt 
manövreracl•e torn, samt lika.~.å s junkbomber. Den har maskinstyr
ning. Denn1a båt har tillräckligt högt fribnrcb men mycket låg pro. 
fil - t. o. m. ltägre än 6()Lfntsbåtarna. Lvk äro inbyggda\ och däc
ket är n ästan jämnt. Plywo.dcl har i stor utsträckning använts. 

Vid pl'OV förra året (d!enna båt byggdes av P.ower Company pri
vat; den ursprungliga modelLen förelies över till Förenta Staterna för 
att prövas av Electric Boat Co.) gjorde båten verkligt fö11bluffan,de 
prestationer. Den accelererar från 10 till 40 knop på mindre än 10 
.sekunder samt stoppar upp ig.en på 2-3 sekunder. Vid sin1a förarta 
turer uppnådde de!l en f·art av 20-40 knop i december.kultje med 
en vindha-'ltighet av 30 m/i<ek:. , varav den ej tog någon skada. Vid 
marschfa r t kan den hönas cnd·ast ett kort stycke. I maj fördffi den 
iiver Engel.-lka leoa!lalen och tillbaka fullt s.triclsutrustad samt med 
7.200 liter hen~in ombord i gott vicler. Utan att elen använ,cle full 
ma~kinkraft ,(LWO hkr), blev dess medelfart 412 knop under färden, 
Dch så j ämnt gick den, att inte en droppe vatten föll framför ror
gängar.en. 

AHa b~.skrivoingar på båten stämma överens, när diet gäller att 
fram hålla elen lätta gången och manövreringen ~Samt den smidiga 
kraften. Det kan icke rå!da något tvivel om att elen är ett fruk
t ~.niSv är t vapen. 

Femtio av cle,o,su båtar ha n u beställt1s (icke alla för Storbri
lanni., n,s räkninQ:). men samtliga äro ej nv 3-motortypen. Några för
~f:.s med 2 Mcrii~, ha e.n.cl!>:.st två 18 tum,s torpedtuber snmt något 
agre f 2.rt , 

Föru tom reclo2.n nä.mnda båtar har Storbrita;::nien. 7 Dncl•ra av 

Tidskrift i Sjöväsendet. 35 
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b crdes av Scott-P.ain.e orh likn?.. ;Jty,•ke t 60_ 

obekanft moclel_l. A~ Ty~, medan 5 andra kallas ::-.1. A. S. Il. (motor 

fotstyp en; e~ ar en · · t., 1 D C B. ~c~epth ch a r ge ho-a l'! l. 
t . b rme boat~) sam · · o 

an 1-ISU mR . : k t ... >Tarret» en försöksbåt pa 110 fot, soa
1 

En an1lan bnttlS YP ar ' ' . . . D , . 1 .• 
,-,~ d nratt.s ntn1naar. GILl a •·l l, Ya~· 

ii 1938 fter F. U"Ul' ·On .l. · "' • " 

byggts r e_ ä·· 30 knop med två Dieselmotorer pa va :· Irr a l()Qo 

)mntrakteracle fart - k h~lt .okilJ'er 10ig från anll ra ~ nabb 
tt l ·vatteoo no•:, son-J. " Q 

-

hkr, har e unc~attenmotstånd•et mimskas mycket, enär . krcv<' t bii

gåcncl>e båtai\S. . l l . l :· crd ·och ej har n-i'tgon upplyft ~la iran,, 
~.~~ av vattnet 1 1e a sm an, o . . . .. 
"'~ å l t att denna pnnc1p <t!.!'l' r my(;. 
tl'll som kan tynga. Det är v. r asH ' 

1större än V-typen) :-<::u nt att 
ket stona möjligheter (kaooke t. o. m. 

·len kommer att tala om sig. . .. 
' 1 t len for en engebk 1n lb Jllt 

Enligt publicera'1e s iffror är ;;:os na.c 
·- h 30 GOO pund medan elen större W::- typen 

{}0 f.ot mellan 2.3.000 oc • ., ' 

ko.star '51.40() pund. l " b 'ttiJske båtar ha dä llt,; m1 br ett 
KonstruktörernR-av mo.: l'rnc. n ~ . .. . . . . 

l. t .. mer eller mmdre omoJhgt ,., 01 an-
å t Proble·I1 Ste.,,o. ,r.ov.e ar ' · · 

1 
.. 1· 

sv r - · o· " l .. . " 'mna V-skrov av ]am or 1g 
.. d k"l och likväl rnås·e c•e gara Ja • 

Jlafl.1l1 •p, iS .a . ;.. cLt kontraJlera ndheSi•Oll C'n \'1'1'0 llÖd-

ff kt. 'tet »H orcl chlnes» LO !' "" . . . • f 

e . e. lVI . ~ . d t.. Jio-cn flata bottnar ick<' l >i ga ör 
.. d' ch likv<il fmo-o 'eras am . o , ' • 

van 1ga, o · " ... 
0 d ·l· De främPEl linj e m a maste 

mycket uta!l ha fJadran_ e l~~l ,a_n·, ... Icl'"e cle.sto min•lre s~·nas 
f" "å ott båten e) p OJCr l ~"JOD. .

1 r·esr . . oren, "' ,, • . h l .. t dM a problem framg ång,,;·J ;:t -

båcLe Vaspor och Sco.tt-Par~_e a_ oob·' t .. 'J'abba Drh <SJ·ö.s>ik>'a. Scott-
'd' t el lycka• - gara Sllla el a. " ' 

samtr •rg som e · !...:.J . 1 .. säi"=>kilt i en före-

Paine har sagt en dt10Jl• inotressa~ta IS·~''":r ~~l'>D~~to•r Boat aml Yach-

l .. . av snabbgående batar -(mterw. l " e . C ne 

asmng . 13 . . 19~9) och kommenuörkaptCJl d.u ·a . 
t.inv.», London den . Janu.an ' 

~ l o o-· rt liknande uttal::mden · 
hos Vospel\s l,.r " JO • - • . ? ikten att cLenna ,,krov-

Scott-Paine har t. D. m. framkastat a.s . ' h viklea 
.. f t t ex Jagare oc om 

f-oran k uncle tillläm p a.~ på storr·e •rJ._r y g, '11" :. ·kl' _,_ 'för t:' h l ler detta 
k . .· t k·ail nedbnnmas t1 "rae 1g ,, 

av propellerma,s . • 1nene . · "' 

ej vara omöjligt. . . _ förvä n•.a1 en fl.otta 
De sena""te åren har eål.ecl:e bntbsl,a flottan , J·ts sä r-

. ff kt' . :· nåO'Dll annan n; a' '. 
ntb som förefaller vara e e !Vale an " 1 o 1cke 

av I ' . N dis"· Dessa båtar 1" 

,skilt med tanke pa fö~hålla_~de~ta l .. _or_ ' J~n. .. kså I'Jöt1ugliga 

blott tl'llräcklio- fart för plotsltga raclle i utan aro D~ l. t rånga 

' "' .. kt b·ots Ja o-arP , 
De skulle också kunma tjänstgöm som utmar a u ·a o 

farvatten. 

och 
m· a 

Kanada. 
båtar, 

. . t . t. . för snnhba 
Kanada har på senaste tJd Vlsat stor m resse . ta l kOln-

enligt vad som nyligen tillldinnagive1s kan e~t _visst I:~~~e ringeJJB 

att byggas i Kanad-a för cle.:os egen och bnttJska 

\ 
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:·kuing. Deooa avses att auväntd!a•s både inom fl.ottan och flyget. 

; et är möjligt att man arbetar efter brittiska modelJ.er, men det för

·uaes. att vissa kana.den.siska firmor ha egna planer - en bland 

:iessa ~kulle vara att göra VentnoqHincipen lämplig för marint bruk. 

I rege l byggaG snabba rnotorbåtar helt i trä, o.fta med tliagonal

bycrcrcla dubbl·a bottnar. Små b å tsproduktio·nen har allrti cJt m e ra va

rit";tt hantverk än en industri, Dch vissa tecken tyda på, att cLP äld·re 

]lletoderna i .d·ag ej längre är•o hei t till fy Hest för 4.5-knop.sfarten.s på. 

frestningar. Många ideer från flygtekniken kunna med fördel an

vändlas vid båtbygge. S.krov av lätt legering och metall~1låt äro san

nolikt bi:i ttr.c, &tarkare och lättare 1) än av trä; me-d en så uppdl'iven 

f] ygpl an.spro.cluktiDn som elen nuvaran.cJe förefaller det emellertid tvi

velaktigt, om m~ teri-el kan uncl·varas., s·ärskilt av en krigfömndie stat. 

De förbluffande J.ätta och starka elas•ti.s.Jca materialen - ,s,åsom Du

rHmoold: och vVeldwoocl - ha sannolikt mera aktuel.J.t. intresw. 

:Nästan alla de båta11, som äro i bruk nu, ha byggt efter lwnven

tionell a linj er me.cl smärre ändringar här och där. Man får hoppas, 

att Förenta St·atern!!IS f,J,ottg ej Jc,ommer att för umma tillfälle till 

experiment med dc;;:sa nya ideer, då ·dien bygger sina nya båtar. 

Vissa svåra pr-oblem uppstå förmodlig-en, när snabba båt.ar an

Yänd.a.s mycket i krig. Ett blir att sörja för tillgång på mekaniker, 

rom är-o vr,na vid ·.len speciella topp restatim1.strimning, Gom motDrer 

av flygpJ,anstyp måste ha, i en tid, då flygmekaniker bli synnerligen 

eftensökta. 

N a t urligtvis ha sna.bbgåend0 båtar sina nackdelar l iksom all a 

andra v•apen. 

1) I en båt bullrar en motor på 3.00()1 hkr lika mycket som eller 

Iller än i ett flygplnn . Sannolikt };jomma snabbgåen.cl:e båtar att 

kunna J.okalist>ras genom ljudpejling i luften lika väl som i vattnet. 

2.) Far tyget självt är litet och svårt att lokuli.5•era, men deas 

breda vi ta kölvatten kr.n lätt ses och spåras, .sär.s·kil av flygp],an. 

3) Skro•;er.. måste vara lätta ooh bli d·är.för utsatta för skadior 

gen.om de tungrr sjöarnas sJ ag. Små reder och .snabbt rDten:mde ax

lar och propellrar (2.{}01()-3.01)1) varv/min.) kunna ock,så skadas. 

4) Se!ahbgåencle båtar ha hittills varit osJ<~·clclt:cude (med u udan

tag av lätt pans?.r.sl;:yckl! för utsatta eldar}, och tilJ.föl.icl av sin in....____ 
') De äro min.st 10 Ofo lättare, s:vmt, förutom sta rkare, mera fjädL 

tarvc!e. De iiro clte~SSutom lättare att rep-arena. 

övers. anm. 
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vecklade kon~.truktion äro de mycket sårbara. En. enda 1 r ä if från 
en arrtornatkanon kan försätta dem. ur str1dsbart sklck. 

Den sieta punkten är emelLertid' ej så viktig ~·om. de t t(ire Ealler. 
Ett litet föremål, som befinner sig helt nära •'>kJnhapnPt och rör 
sig så hastigt som en mtb, är .~anno likt ganska ,c;vårt. a;t t i r ä [f a från 

de.'>S egen nivå. . 
Å andra sidan .skulle l•ågt gåencle :f'lygplan vara tlll ,,to rt av. 

b .. k· de göra höo-re fart kunna spåra upp båtarna med le-l•1ing 8_y rac , . ~ ' ... o . 

denas kölvatten och lätt förstöra clem. Lv-pJa.ser pa en ru lLmcl e mtb 

.s-kulle få svårt att träffa flygplanet. 
Häremot måste man väga den nl·ångsid•iga an:.värccl ningen av 

snabba ·båtar som minläggare, ubåts.jag1are, torpedfarty_g,_ patrullbå. 
tar o. s. v. (förutom som hjälpfartyg) samt deras- stora snud_rg liPt. Man 
bör komma ihåg, att hög fart i vi.ss mån är_ en er3ättm~1g för ak
ti-onsradie _ en snabb båt, som ka.n nå en given punkt fortare, be
höver inte ha en låJlgsammare båts akt1ousraclie. Om det nä gons.in 
blir möjligt att hygga en .s•n,abbgåenc1e båt, som är minst 100 fot 
lång·, kon"Lma många av patrulltjänstens problem att lösas. 

FramtidsperspektiY. 

I börj ån voro moto-rtorpedbåtarna endast av sedCia för cive rru.mp
laude företag; nu byggas båtar för såväl .strid som sna·hhgåug. :Med 
f. n. tillgängliga motorer o c~- skrov kunde, en hå t byggaiS, ''\~m v o~~ 
mera lik ett to-rp.edflygplan an en torpec1!ba-t. T. o. m. en rten 3J 
fot.~båt me.d: en enda 1.100 hkr motor kunde bära omkring 1 350 kg. 
nyttig- last med ett deplacement om kanske 4,5 ton. D::C"' aktion,,_ 
rac~ie bleve liten, och dess ·besättning komme inte att utgoras av mer 
än två man; emel10rtid skulLe -die n få en fart av 601 knop eller mera 
i ~>tället för 45. Vicli sjögång vore .s.ådlaua båtar o'brukbar a, men un· 
der pa

1
;::.sande förhå1liande kunde de bli ett fruktansvärt va pr Il. l'. 

Om större antal ,cmabba båtar insättas från en en".!D hali, b u 
· 1 nder· 

ett clepåf,artyg nödvändigt - en 1stor del av reparahon,s- o• 1 u_ . 
hållsarbetet på ,sådana båtar är av mycket speciell art och ,;;nnrnn~-

1 l 1 "ts l .. ·b t l ,'a" l,· vei"l·et .,;kola s mera om f ygp anss w e an varvsar e e. ~SJ 'a ' , r · 
, l l h o t ··h h.ll1a 

dan a fart va- hy go-as tiLli de i. v ska och enge s 'a a amr a. ,u 
• ' " ': o • . . , · . · l1 n inne..'\ 

har även hlmande planer. Emellei1hc1 drager man S•lg tl l ·t rg 

att brittllika flottan för omkring 50 år sedan hade ett JILode rftrr J 't 
o db o tar .saJJl 

för torpedbåtar i ståncl: .:JJtt me~föra .. ~tt antal sn1a torpe ~ a necl sär· 
att sätta ut och tag.a m cliem till S:JO.SS. Ett dyhkt far.t ;yp: 1

.. . stil 
skilda kmnar för mth kunde komma till auvän,d.n,in.g unp:r' l nr 

1 

med ett hangar:liartyg. 
Det har nyligen förekommit mycken 

eliostyrda mth - t. o. m. T. E. Shaw har 

. . onr ra· 
le1onannadr.:JkU•S"' 1 on .< rra-

• o 1 l n fr U o 
varit rnne pa .cur nt '" 
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~aturligtvis äro ,c;ådana tänkbara; i verkl-igheten är iden därtill åt
ninstone 50 år ganurtal och leder sitt ursprung till.haka tiLl! tiden för 
~reunan- och Sims Ecli-sontorpederna, vilka bådla voro kontro-llerbara 

111
ec1el.st kablar eller ~:tållin-or, som sliäpiacLe efter dem. Då den eng

elska monitorn ,,,E.rehum> år 1917 besköt elen belgiska kusten, augreps 
den av en tysk motorbåt, vilken gjorde c:a 25 knop oclr styrdes av 
en ka·bel, s•om rull a,cles ut allt efter som den gick fr.amåt. Båten- trä.f
fade monitorns sJ1ag och expl·od-errude men sänkte ej far.tyget. John 
Hay.s Hammon1ds d. y, rad,iostyrda torped' är åtminsto·ne 210 år gam
ru::tl. På .s·enare ti.cl, år 19,3.5, uppgavs det, att brittiska f!iotta'l håller 
på att experimentera med en gammal C. M. B. (ooa.stal mo-torho-at}, 
utrustad m ed Dieselmotore-r, vilken skulle användas .s.om yttertorped. 

Ra-diostyrning av en mtb är fullt möjlig, men man är böjc1! för 
att fråga: varför? Bortsett från möjligheten av racl~ostörniu.ga.r 

skulle den ganska ömtåliga apparat, som behövdes för att styr.a och 
kontl'ollera båten .samt avfyra de~JG torpeder vara ut&att för en hel 
del .stötar och på-frestningar vid sjögång och kunde trots .skyctic1mycket 
väl sättas ur funktion. 8äkerligen har en båt med besättning om
bord vida .större utsikter ti.U fmmgång. 

Beträffande yttertorpedicMn, .så förefaller elen vicli första påse
ende synnerligen tiUtalan;de. :Nian tänker .sig ungefär ett huudra
tal 601-knop.slbåtar utrootade som yttertorpeder -och radio.styrda, vilka 
anfalla en flotta. Dessa båtar skuHe me,cLföra tunga laster av spräng. 
äimne i förskeppet, vilket expLoderar vid heröring med en fartygs
sida. N ackeleven (helt bortsett från svårigheten att kunna kontrol
lera ett så s~tort antal båtar med radio utan störningar) är, att clie.ssa 
båtar skul.lle träffa fiendens fartyg just i vattenlinjen, där det tjoc
kaste pansaret brukar finnas. Slcada kan anställa,s på J ätt a fartyg, 
men på det hela, taget synes denna tanke ej vara värcl a11vadigt be
aktande. Torpe.clen, som exploderar mot mindre skyddade ställen med 
explo.siolk.c:.styrkan "lwmprimerad>> av vattnet, måste vara ett myckiet 
effektivare vapen. 

En annan möjliglwt, som måhända förtjänar omnämnande är 
luftframdrivningsmetoden. Under några år ha nu snahha båtar 
byggt.-,, vilka varit utrustadie med flyg- i .stäJl.et för vattenpropellrar. 
D

1
et Vol'le fullt möjlligt att förse sto-ra mo-torbåtar medl flygpropelJrar. 

S~dan a båtar '"kulle bullra mer än ancura samt ha liten effektivitet 
"1d låg fart !(såvida de ej ha marschmotorer) men var.a mycket svåra 
~:t .;,.kad~ med ~lytande före~rål. De. s'!mlle kun~a nedbringa vat
lu~1:~tstan.det VHl f_uLl ~art .. tiLl_ ett mrmmum. Vrdlare äro kraftiga 
){a!L:) l_d a 1:10to-rer l att trllg~angh~a, medan vatten-kylda icke äro det. 
fl ~urhgtns skulle dessa batar latt kunna stoppas genom skador på 
·Y ,prop e.l ·l ra r111a. 
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Slutonl. 

Det ii r klart, att den snabbgående båten har två möj lig'1 uty . . 

lingslinjer: stora, snabba och sjödugliga typer, lämpade .för 1 n iu]·e~k. 
ning 6amt ub åtsj.akt .såväl s.om to rpedianfall., och en m y('],,•t l~,g. 
och mvcket &nabb typ, avseeLd för plötsliga ("hit-an,d-run») n 11 ~ ten 

" " ~rep 

under gynnsamrna föl'h ållanclen. " Il 

Vi tro, gtt gränserna 1ör skrovets effektivitet ännu ".i nåt , 

samt att många förbättringar k unna väntas, särskilt mrrl hän<:< 

tiH el e sell!aste årens hastiga föränd•ringar. Xär de olika ko 11 ot .~JID 
, 

o 1U,. 
twn~ r, so.m m~ an~ändas, tagas i betraktande, är det upp enba rt, att 

det Hl e a h ska 1 fmg.a om skrovform ännu ej uppnåtts. Hi ( (i Ils har 

vetenskaplig behandling .av denna fråga varit ganska sälb·nt vid 

s må·båtslc.on.struktion, huvuch;;aJdig~en emedan man inte kunw1 t läg·g· 
~ a 

nedi sto ra s ummor på experiment. Mycket fo rsknings- och iö rbätt. 

ring-.~arbe te återstår rtlltså, innan .man lyck.as åstaclkom mn h'per 

vilrka motsvara omständigheternas krav så v Hl vid hyc1rost ai '.'-k ~·ån~ 
som hyclr·o•namisk uppbärni~g. 

Det kan mycket väl tänkms, att 'len marina an.vänclnin"<'n .kom. 

mer att ge impulser till nya f r amsteg och förbättringar i i ,.,1 g· a om 

driv lll edlen. Alldele.s bortsett från propellereffektiviteten u1 ,rö r un

rlervattensskrovet ett ofantligt hinder för cle snabbgående !>:Harna. 

Såsom vi frå:mhållit, erb j uder Luftframdrivning vi1ss1a fö nh•ln r och 

kan förtjäna bef!.ldande. Hickmalll9 ytpl'opcller, som använd.•.; i sjö

.~Li dr:n, kan od::så vara av väNl.e . Den moderna Voith,S('hneitler· 

propellern o·ch Hotchhi&3 konic;kia växel anordning visa, att l ''1mdriY. 

ningstekni.ken.s utveckling fortgår antingen cleSJS:;t upp fin n i l"la r äro 

lämpliga för s•nabbgående båtar eller ej , Andra nu okända 1 ,·inciper 

k unn a också k omma till - och vi mena icke rakete r! 

.Snabbgående båtar hH utve0klats längre och använts mera i 

Förenta Staterna än någon annalll9taniS, och likväl ha vi hiJti Ils för· 

.summat att utnyttja vår skicklighet för marina ändw.mål. Vi ha nu 

än.tlig·en börjat ; det är vår övertygelse och vår allvarli g<! iirhopp· 

ning, att Fiirenta staternas flotta skall fortsätta arlH'•''t ]l1ed 

detta p11oblem, tiJ.Ls vi till fullo kunnat utny t tja denn a ,~YPilrrligen 

cffektiv11 båttyp. 
(Av Gordon Adamsson och Douglas von Potten, ProceeclinQ\S .. inli 1940.) 

Den tyslm marinen och Yärnpliktslagen. 

Tyc3kland finp,d e i börfan av april fem1rsdagen av den ,, lnl iillil;l 

väne pliktena återinförande och i samband därmed hylla r]<' l• re.ssen 

djärvheten i detta politiska be&lut. 1\fan skildrade genet !."t abell~ 
:lte r,upprättancle, uppsättan.clet ::tv de sn::thb9, p:msartrup~JerJL1 pcll c]et 
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t 
119

ka Juftvapnets grun·dande som bestående minnesmiirken ÖYer elen 

t~'~c::t fö rsva!\Smakten.s nyclianing. 

· Vissedigen lioppadcs man att denna återuppbyggua:l aY vårt 

försvar skul'le ~cunna gellomfö ras utan att störas• av k:ig,.>handLiag,a r 

från avundsjuka grannans .sida, men man v.ar låt~gt ihån s ;iker på 

f_tt så skulle bli faLlet. Den första och viktigaste uppgiHen seLLan 

den ::tllmänna värn.pliktems återinför.ancLe proldam en•ts 1\:l.33 var allt 

Bå att snabbt säkerställa försvaret av landets gränser genom en ar

me av til.lrä0kvig numerär och genom ett .slag kr u [tigt flygvapen. l 

enlighet härmed fick på våren 1'!)3.5 fr-ågan om marinen.s uppbygg

nad• träda i bakgrun.cl,en. 6eclan de kritiska månacLeriJJa lyckligt pas

,;erat:s inledtele man förhan.dlingar mod· Londo n. Desea iörhaadlingar, 

som hat'.eradCJs, på Hitlers önskningar att även för marinens vidkom .. 

m ande göm T,rskl and oberoende av V ersaille.sföl'cl ragets bestäm mc l· 

ser, M"sågo att återge TysklaDd dem stäLlning som sjömakt utan att 

därför å.syfta någon flottriv,alitet nued England. .Storbritanniens. ac· 

cepterande -som i praktiken betydide ett erkäanande av Vers::tilles

fördmget.s upphävande - var Hitlers första sto·ra utr1kesp.olit iska 

framgång efter elen ;allmänna viirnpliktens återinförand•e. T,Yskland 

tillförsäkrade s ig härigenom en flotta, vans styrka skulle uppgå t.ili 

35 prc.c. järnfört med Englancl.s·. 
D ärmed fal"'lställ.cle.s också den tyska marinens byggnacl.spro

gram. Ty medan en armes styrka står i direkt förhållan•clie till an

talet clii6ponibla a l'l'!k las.ser av värnrpliktiga, så måste marinen,:;; per

sonalka.d.er för krigs- .;ller fmdsäncl.amål b.eräknas efter flottans bygg· 

nacls.program. Om man alltså i mans firade fe-rnårsd1agen av rLen 

nya t yska a rm ens och det nya tyska flygvapnets• tillkomst och skild . 

radie elen u tveckling, som cla."Sa båda vapens.lag gen.omgått, så kan 

det kam"ke vara på s ir'c plats att vid det här laget lämna en l"ec~o 

görelse för utvecklingen inom marinen. Därvid mås.te m.an särskilt 

peka på ett stort och för flottans framtid avgörande beslut . 

.För kärnan av sjästrid.:>krafterna, alltså för slagskeppen, pan

.sar.skeppen, kryssarna, j agarna och ubåtarna ä r värnpliktslagens två

å.riga tjänstetid :[öga lämplig som normgivande för personalrekryte

t!ngen. Tjänsten ombord på våra nya fartyg med• deras mång<a olik

a~taclre och tekniskt komplliceracle an.orcLn.ing.ar fordrar en lång ut

bllc~ningsticl och går blott dåligt att kombinera med ett årligt ge

no.m gående personalbyte på omkring halva besättning,srstyrkan. Värn

Phktsla.gene tjä111steticl rskap~. r också - den erfarenheten gjorde man 

Uneler värld,skdget - en större personalr.eserv än sjöstridsluafterna 

behöva i .krig och detta i sin tur inn ehär en misshushållning med 

Per.sonalen. Un.der cle s ista åren före världskriget diskutenac1e man 

Också flitigt möjlig:heterna att eliminera eller åtmin1st·one min.s.ka 
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det pers.onalöven~k,ott som värn>plikt.s1agen mecl1örde Det Iörhål!au. 

det att en liten d~l a~- fartygens manskap överföreres till unde roffi

cer.skåren innebar endasrt en obetychlig hj älp , 

1'93..5 år besl u t har de·fin.itivt g jort slu t på detta problem. Ör. 

logsfartygens besättningar bestå n umera ute.slutan de av friv iLli""a 

vilka förbinda sig {l.tt tjänstgön minst fem år i sträck. Yicl J;~: 
forchan till undieDoHicer förl'äng-e.s ansrtällni.ng·sticlen m eLl to l v år 

Då ung.ef,är var fjärde man omb()·n1 blir underofficer inncbtir detta. 

att den g>en•o.m.s-nittliga tjänstgöringstiden för en besättning blir be: 

tydligt längre än fem år. Tyska marinen har med detta b~;~lnt fått 

ett rekryteringssys1em liknande det som die stora sjömakterna till

lämpa. Dess1a, anställa frivilliga fö.r längre tid - äv-en om, som 

fallet är i Italien - alLmän värnplikt föreligger. 

Enelast vissa mansk.apskategorier inom tyska marinen U nu två

ål'lsutbilclning eruligt den nya värnplikt&l ag.en, t, ex. kust[oru uati oner

nias manskap, ooh bes>ättningarn.a på smärre Hottenheter med k rig.>

tjänstgöring inom d.en närmaste ku.stlin jen. som t . ex. ham nskyclcls

flo•ttiljer, minsveparförband, ubåtsskychlet och ancl>ra lLknamlc fö r

band Detta är alltså gen.omgåen.de sådan a förband som för,t göras 

mobila i händehse .av krig och för vilka alltså ett motsvaranrlt• antal 

utbildade rooerver måste finnas att tillgå. För de..."'S-a förb an l läm

par sig i synnerhet den del av befolkningen, som redan1 i det civila 

fått en viss sjövana; till kustförsvarsformationerna utta.ges i första 

hand k usbbe:!lo·lknin.gen. För det stora flertalet av våra rullfö rings

områelen är det alltså endast fr ivilLig.systemet, som är av lwi n lielse, 

när det gäller manskapsrekryter ingen till Jl1iarinen . Detta uttag

nings' ystem har genomgående bibehrul.lits även "efter utb roth~L av det 

nu pågående kriget. 
Värnpliktslagarna av 1933 gälla naturligtvi.s i ful>l utsträckning 

för marinen och mecl hjälp av tillägg~förorcl.ningar har friYilli gi>J'· 

stcmet med lång tjäns·tehcl org<tni.;;kt anpmssat& efter de<'f'l1 lag•H· 

Tilläggsförordningarna är-o av lättförklarlig:a skäl inte. kän da av cl>~:)ll 
stora allmänheten. För allmänheten innebar elen nya vfi rnpliktsla

gen.s tillämpning inom marinen ing.en påfa1Jancle föränclr in!.. efter

som det inom marinen under åren 19.2.1-19•35 tillämp ade .,;ysteinet 

med fl.erårig tjänstgöring skenbart bi.behö1ls. Detta är oclv;a anled

ni.ngcn till att\1935 års be.slut vacl beträffar utbygg.anclet av vår flotta 

inte väckt någon stöne uppmärksamh-et. Så småningom skall det 

emell ertid visa sig, att detta beslut är ett av de moot betydelsefull a 

som fattats beträffande den tyska marinen. 'd 

Tjänsten ombord på ett örlogsfartyg har redan under fredJstl 

och i alMeles s·änski1d grad uneter krigsförhållanden andr1a moralisl'a 

och di,ociplinära förutsiittn:ingar tin tjänsten inom armen. .\H niir· 
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re bE'skr iYa .sl:illnaclen skulle kräva en , ,· , 1_. 1 . 

1 . • 
11

. .. """l"'d d aYhandlm"' E 

P
{t h'lVl 1g vag Slammansatt besättnin o· l" ll , o · n 

J 
.. "' c ar a tsa både offic .. 

och m.ans.;:ap a.r•o· yrkesso·l drater - är i bå1 l' . . . eta<e 

d 
.. c e >C JSClphnårt och 

Jiskt avseen e overlägsen en med stöd av ,. . 1.1_ mo-r·a-
. , tt D vatnp I ,-nsl.agarna tvåno-s-

vJs sammansa . e tyska yrkes.sol.daterna l . t . "' 

f
.. t' . 1a ln e tao-lt aoot"ll 

nin,g or a · ~ vuum eJwnomis.kt u ~byte D t t 1_ .. ' "'. a · 

d 
· · e y s ,a fr1v1lhgi .. f 

det grun ar Slg på den frivilliges kärleJc till l. ' . ·.. or ·aran-

l tt 
.. ·t ]" J .. la\ ·et hans omsl-an tt 

på c e a sa t ara .;:ann·a värMen och fr f " l l ' '- · a 
. .. l . am ·or a . t på hans . d ll 

t.usia.sm n ar ('e t gälle r att tjän>a foll- . 1 .f t· J 
1 

ec a en• 
. . . l .. . ' o c l os .er an el Dett l 

frtvtl llg 1et ar en oerhörd kraftkäli ·n- , · a s ag av 

J t 
"l- fJ ' , a, Vl ,et ocksa senare vi t 'o· 

d!i c en .\"',a •ottan ma<t K'im}Ja Ill t .. J sa G""'' 
~ ' ' o· ovcrm a. den 

Den m o-raliska faktorn är den utoL , . _ l ' 

å b
.. .. . -· ag,sgtvaiL•c e. Detta · - . ·' 

ocks, .ast, nar ur vHrvarrct av t .' . t t _ . ' VJ.,at E.g 
vang,su agnmn·or od f' · .11. 

kryter ing SVåri<>'hcter dy]· .. . o" l TlVl tgre-
. "' '-a upp som satta natw·1,, 11 , 1- . ft , l 

venga men hårdg prov. Vrtcl som l 'tt 'JI · , ~ "' \.la er pa .;:ort-

å bl
. b I L I uppnåtk- l l tt 

m"~te l eståendc- låter "i o· ö 'bl' !- , f" .. , - oc l cc .a 
. . - "' vet lC ,a, ur.9t nar m f" J. 1 

lu&tonska u tvecklinge.r tillbak t ' lL 1 b" . an o J er r en 
. . · · a l · C•e.sSI O !'J an. 

Den ltahen.skP- amirale n GiamheraDdino 'ä . . . ' .. .. 

m ae!l•Cll läsvärda och mycket vänlefu\1" bol· ~ ~~ l 1 .s.n aven for lek 

son::: lfrågan : '' ' >>SJokngskolJ.s.b> ·Om per-

»Man mås te fönsöka att jämka "-am .. . 
mod, indivi d·•ns och dett .. .' t l ,_ man diet allmannas mtresse 

., . , a ar m c ätt :Man ]·a. . t l 
maskin u t.an en no o-o-r an b .. ,. 1_ . · . . '' "1 m e -::on,<Jt ruer-a en 

samma ' ätt ,.,,. "'"' _era ,nmg av n tatenal'et.s motståcl kraH På 
·~ ma.,,e man n·ar det o-9Jl]e, T .. . . · · ' 

aka1\ va ra hård men änd>å l · t ' ~' , . r en nu rt:a r org1ams atJOn, som 

torerna. För "tt ~'t J]- e a& 
113 '-,ta han.syn. till de mora:li.ska fak-

. " ""'' a•c> ,o· m ma en effel t· 
man inril·to <l . .,. l t k -:: IV personalhushållning måste 

' ' " o. "' mec al] -e p·'t m .· f . 
fö rou 1~ ,11 a 1 

l ' . ' aimen.s · ramhela utveckling Att 
~ ' "' • en enr ~ c >t l .. l · A 

avgöra, vad man 'l~le c~ ~l~<tr;rf't :t,t·'amma som att låta tillfäJ>ligheten 

"' t ·å . . ' oru seende ,s,kuUe ha kunnat beräkna 
" 11 '><DQ'\Suttao-nlno- a "· 

nomför~" )Ja' .-, ' ' ., k"' 'v pensona l går snabbt att ordna och ge-
'-" nagra vec or v·n 1.. .. 

Personalbehov g·eno f,· -·1·1. . 11 ma~ c aremot tacka ett lika stort 
· m Il'lil l"'re;:rytenn ' t 
tnnan h a tmderrätta ' c1 'f oå -J. g, mas e m an redan i god tid 

lliäJnin o·ar f' ' e l r, g-a mmmande o·bjekten S{t att- aUa an 
"' mnas gran,skad" och fä r cl'io· . J t .. . . 

apparaten ts J-al\ "tt . •" "' a 1 c e · ogOJJibhck mk:allel.se .. 

0 
'- .sa . as l"ano· Dett 1 .. 1 l · 

ens meclverl ·an :· . ,"' t o· b - ' ar an ec mngen till att mari-

försvar.e t.o J'_' t,n_ av sa s or et,vdeke när det g-ä!ller att bya-ga up]J 
~ l 'P. ,r y· enn "'Sa J t G "' 

den Uödvioin cliO'a ]·ont"' l tl para .. d b enom rek.-ryteringsbyråer fick mar 
~~ .. 

1 
· · ,, ' a< en mc efolh · 1 l 

-a len ansva •c f" . ·'ungen o c l c es,s,a rekryterin "'S-

~~Vil!i o-~<tnm '1 ~~i~1~I otr.lal ttilclettt allhel för eligg·e_ r ett tillräckligt an;al 

'Ila ' "' ' ,ar 1 .o an Den fo tl " eL 
fJUe-Hitler-Juo- 1 

:· . l · ' >r opan e utvecklingen av 
,ene <~r 1 c etta sam m J 

Stort 1 1 J • an lang av sto r bety delse 
tio ys.r• an c s m ann skall även · f t .. · · 

n ens smältdeo-eh u 'bi ld f . ·n · l or .ISiattmngen som en »n a-
"' ' - a nvl ' Qga från alla delar av T~·skl>and till 
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•"-J. öm än. Den mångåriga erfa:renheten visar, att varj e t~·., k. ,;0111 . en 
gång placerats på ett cläd(, kan bli en god .SJÖman. 

I det to·tala kr igetc;; tidevarv fo r,dr ar h änsynen _ti ll l ande· t.:; to. 

tala försv·arsförmåg1a att a~lt stör re o hänsyn t_agea. till _en ra tionell 

uppcl.eluing av förava r,suppgrftern.a pa de enskilda lruchvHl<>rn:-~ . Pö

den sk ull kan det, när det gäller marine~ irivi_lliga_ ]~er.'':ona lr E'kry~ 
tering, inte bli f råga om en abso1ut ell'er vrllkorhg ~nnll1L':hPt . \'ad 

s om här f orch·as är en skicklig och smicLig anpassmng. 

Tidigare var skeppsgossein>S·titut ionen den bäs ta .skolan l'ör en 

blivande sjöman. •Ur skeppsgoss:ekåven rekryter rude m arinPn ännu 

u neler värld,skriget .sina unclerofficerare. Detta var a;v t'l\or vikt .så 

länge h uvudparten av fartygabesättningarna uttog.os ty,·lng-n· ägeu. 

Efte.r fri vi lligsystellllets. genomföran de hehövrbe skepp.<g-o.'.'''in.st itu

tio·n.en inte återurpp>s,tå . Vat'je frivill ig må.ste få möjli gast lika chan

ser att bli underofficer. Någon särskild rekrytering a1· underoffi. 

cerarc behöw;; al-lt. å inte längre. Den bästa skolan föl' Pn hl ivamle 

ma rinsolelat av i dag ä r - man behöver j u bara tänka pt\ en ubåt 

tekniska apparatur - mekaniska eller tekniska förkuns.kn]>er. Tnom 

rekrytering,skacl:ern :må!::lte de,ssa t ekniska kunskaper spänlld ö1·e r Yi

dast möjl iga .om råde. För att ett m ocl>ernt krigsi':arty g ,skall kunna 

v~ra eff.ektivt i alla situationer forcl1r as att det vid s iclan om smeder, 

koppar.s l.a g·are och rörlägga re f i nn.s tillgång- till el·ekt.r ikrr. lin nwka

niker o . .s. v. I nget aldrig så .<tort utbi~clning.sin.stitut .skulle kunna 

bibringa sina elever en så mång.siclig kunskap . De ung-a männen 

k unna inte längre utbilda.s .som >>skeppsgorean> utan som. >>I"C' rk.stads

pojkan>. Denna utbildning :9ker ock.s>å bäst i det civila yrket, ut-

bildningen till ,<cjöman får sedan ske o.m•bor.d. · 

Den moclernH utformning, .som lärling.sutbildningen fått inom 

elen tl-8ka inclustrien vch det •tyska hantverket, unde r.st ii cllrl, av det 

.. tatli~a yrkesskolvä endet, kommer också marinen till goLlo. Denna 

allmänna :förbättring av hir.Ling.sutbildningen innebär allt"!'t samti-

digt en av,,.evärd fö1'.stärkning av fömvar.skraften. o 

. . l . f . 'l r . . en )llaste 
Den långa t.Jän tet1c, &01m vane nv1 1g 1nom nnll'l 11 ar 

bimla si o· för unelandrar väl •också industrin mången för d.-. ra peng! 
D~ ' , l D f . '111' ote rwändel' 

utbiWad Elrling - men enclaJS.t IHenbart. en nvu 1gr a k· 
. . . '' . 1 l J . t l .. tl' o·{ öhtde te 

seelian tlll mdustr111 mecl VH gac 1onson o c 1 vasen 1_., · ~' . råk. 

niska kun.skaper. För Storty.:Jkland.s ,clrel blir också marmens an~SP ril; 

b J l l ··tt b .. l' Vår Jllll 
i jämför.el.se med andra e 1ov, e~ gan.s(a a __ oN a. ..r T.,·sk· 
måste - och kan det -ocks å - l11ta på :Lolket.s fors t åt>lJSe fo __ . 

. ~ 1 . fi r S ] on. 
l andtS uppgift som s,]Ömakt -och p,t ungcomenJS en tus1asm < • tak· 

D l k · l B l t · f.. J • t ·· ·l-t och en enge s• e amura: en acon .s u ar s1n ·or n s 011~' eilaii 

tiskt. s tuelin m :vtters t lä l'·Orika bo·k över .sjökriget 1.91-!-Fl1 q 111 

I<'J ,anclern oc-h Engelska kanalen med följaucle ord: 
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J el e båda .stridern·a för vår existens, ~a poleonkriget och, 

htlp;dra å r se~~.re, _världsk riget, hade vi på v~r sida en oskattbar för

del av vå r SJ Olns,bnkt. Det var cLenn<a mstmkt, som .skycJ,dJade vårt 

·J)lperium från aLla angrevp på sjön. 
1 

Ty.sklands sjöinstinkt har inte Versaillesfördraget kunnat ut

rota. Tvärtom : den bittra erfarenheten och lärdomarna från världs" 

krig·et ha varit till go,d nytta för cle män, som ans Yara för elen tyska 

flottans återuppbyggna!Cl. 

(Av KorvettenkapHän Delbri.ik, NLarine-Rundschau, Septen-cber 1WO.) 

II. Byggnadsprogram och budg·eter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbri tannien. 

Ma rinminister Oameron meclJctelacle elen 2 ·ok·tober, att två jagare 

av Tribal,Jda.sJSen för närvarande äro under byggnad i Au.stralien. 

Två mioovepare av ny mo clell ha sjö.satt.s och ytterligare åtta komma 

att färclli gbygga.s med det snara:srte. 

(Reuter den 2 ·oktober 19-J!O.) 

Canwclensiske min istern mecl!delacle den 2'0 .septembe r;, att Canada 

kommer att övertaga sex av de femtio från Förenta Staterna för

värvade j,agarna . De komma att få namn efter floder, som är.o ge

men.sanuna för clre båda länderna . 

(Reuter den 2{) september 1'9-JoO.) 

Femton hög.sjömotorbå tar ha av can;aclensiska flottan i ll

köptJs för att efter ·ombyggnad användas som patrullfartyg Yid j·akt 

Pä ubåtar, mer1clelade marinmnistern. 

(Reuter elen 2 oktober 19~0. ) 

Förenta Staterna. 

t . Det andra s lagskeppet på 45.000 to·n för den amerikans k a f lot

ans räkning stapelsattes den :L6 september på örLogs,· n rYet i Phil a-
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d.~wphia. Slagskeppet l<::nmmer att få namn,et >>New. J er.ser». D 
forsta slagskeppet av denna typ, »lowa», stapelsattes 1 slutet av . et 

' JU . 
på varv·et i New York (Brooklyn'). UJ 

,(Reuter clJen :W september Hl 10.) 

New York Times meddelar fr1ån Santiag.o i Ohile, at t försv ar~. 

ministern tillstyrkt en plan. av Ohiweanu.sa Company att hygga e 

torrd.oek,a vid södra stranden av Valp'ar aisobukten. D.ew skal1 kuun: 

motta~a 45.000 ton. kri'gsfartyg, ell<er de nya slagskepp som !J U byg. 
gas for den amenkans·ka flo·ttan. K·ostnaden beräknas' uppgå till 

5 mill. dollar och byggnrudst iden till fyra år. Vid'ar.e meddPlas att 
USA skall bygga en fuJ,lt utrustrud flottbas vid Panamakanale~ ut

lopp i Stilla havet med möjlighet till reparation och serYise för de 
störnta fartyg. 

(Srvenska Dagbla.det elen 2 oktober H' lO.} 

Representanthusets budgetutskott har tillstyrkt ett fll'"la g pä 
1'0 miljoner dollar för uppförande av en torrelocka i Bayonne i sta
ten New J ensey för de f. n. under byggnad varande 45.000 tons slag

skeppen. Denna torrdocka kommer att bli den största i världen. 
{De u u ches N achrichtenbiiro den 27 september 1 ~10 .) 

Enligt en deklaration från mariiJJministeriet elen 2 o·ktober pla
nerar man att inom kort upprätta en »ny-organiserad styrka », bestå· 

ende av mer än 125 fartyg i Atlanten förutom elen bety,dan rl" flotta, 

som redan finns l Stilla havet. De nya flottenhetern a kPl11111 a att 
fulls ttncligt ingå i den amerikansl<::a marinen. och 1cle komwn att oro

fatta fartyg, som redan äro förlagda till Atlanten jämte 'lera nya 
fartyg allt eftersom de bli fär,diga. Fartyg som återinsatt.~ i tjänst 
och andra som ombyggts för flo·ttans räkning äro även inbegripna 

i de nyorgani.ser!llde enheterna. Befälh.avare blir konteramira l EIJiB. 
Beslutet anses utgöm förs ta steget mot skapandet av en »tvåocean· 

flotta» . 
(Reuter den 3 oktober W4D.) 
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Sovjetunionen. 

Arbetet att utbygga .de vattenvägar;, som fö rbinda V.o-lcra med 

ostersjön, sko·J~ påbörjas inom ,den närmaste tiden. Det rör s.ig lrärvid
Jag ~uvudiSalcllrgen. om en rekollistruktion 1av det sedan år 185!3 före
fintliga s. k. :M:arrakanalsystemet, som .sträcker sig från Le · er d 

· k 'clJ .. nrn.0 ra 
tiH Ryb.uw- vr ovre V,oJga, ett avstånd på 1.145 km. I sitt nuva-

rande t rllstånd har .denna vattenvä"' blott va1·1· t far·ba f" · d . . " · r or rnrn. re 
fartyg med ._lrte; clJ u~gå~ncle, så att f änden från Leningra.cl til.l Ry-
binsk tar for lang trcl 1 anspråk Efter utbyO'O'na"'''en a , 1 

. "" 'u v tcan.a sy-
stelllet, som s~alil vara ~wslutaclJ 1943, skola även större fartyg kunna 
pm"'sera, och vrcli?.r e kommer resetiden att bety,dMgt förkortas'. 

10Deutsdres N achricht.enbiiro elen 1{} oktober 1940.) 
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Litteratur. 

Sverige i vapen. En skildring i tlr tl och 

bilct av vår samling för frihet Deh fred. Redak. 

tör: Gillis Ericson. Utgivare: Redakfonskom. 

mitten för Sverige i vapen. Pris kr. l : iO. 

Försvar.sfrågan har i vårt land upphört att vara en pn ·tif!·åga , 

Den demokratisering ~,v försvaret, den förankring av föt".'iY .. nwil jan 

1 det svenska folkmelv·etandet, som länge varit Btt önske.na l, har 

!renom tidens hårda tryck blivit en stark och levande wrklighet. 

~Tårt folk 1står nu enigt kring l! trävan att värna det sven'kl rätts

.samhället.~ urgamla frihetstraditioner ·och förtsår, att inga ~J: fe r 
1 
för 

detta mål kunna vara för svårn eller tunga. På frågan: :>~a g, ,can 

man dö för detta land?» finn" i dag hos oss icke mer än ett ''var. 

Ett av de många tecknen på det starka intre.sse för sitt i öri>:a r, 

som svenska folket numera hy.ser, är den rekordartade ansl utmng, 

!''O).l). den i dagarna öppnade fömvars·ut.ställningen rönt. I .samband 

nHlU denna utställning har R edakhomskommitt6n för SverigE' i vapen 

·1·1 · b kf'] de sven"'· n solda· 
u to-ett ovanståend·e pLI l} 1 ca hon, en )) o r Lm» o.m n ' '' 

" .. el l ' t "'tt . f" ' ett hålla 
ten på vakt, om vad han utrattat och r ag 1gen u r.a ar or •· o . 

l o l ' t ·· ·r· ·t ·· t rY' •ra vara 
vårt f-olk utanfö r krigets fador o c 1 sa an.g moJ 1g ar . ~"' . rna 

fö rbin,clel.ser över haven. Det är en vacker -och värdig och P'' .sarn d 
. '11 el .. . bol· "om rne 

gång vtterst instruktiv hvllmng t1 enna garnmg, en ., ' h 
. . . . d' kl ' . ehåll oc 

sin tekniskt förnämliga utstyrsel, s1tt ge '1get sa 1ga 1nn . n 

· · · l ll f.. ts '' tt at t blr e 
sitt fmwanenalt b11l1ga pns horcl.e 1a a a oru a ungar · . kaJ-

verklig· folkbok. Behållningen av försäljningen tillfaller de JO.G • 

k · , ·d ·· . ·ote US 
lades famil jer. För utgivandet sva·rar en omm1tte me ove~< . n 

· · . · 1 1~ nlCSS0 ' 

taf Petri som o·rMörande, dr C. A. Dymlmg, maJor An H Jiled· 

bokförlä()'"'are D Lin elström ·Och krigsar.kivarie B. Steckzen •".0111
1
.0'en 

oe · 18
r lö 

lemmar. Bl and författarllJa till elen koncentreracle men .S:V1' 1 

-577-

. nprei!:Siva texteu märkas kapten Curt Al.sterluncl, greve Folke Ber-

11 dotte kommenclörkfLpten ·Stellan Elliot ·OCh kapten s. vVenner.ström . 
J)lli ' 

Bilder och text ha .samlats till ett organiskt helt, som till-

•amman:s ger en förtätad vision .bå.de av vacl vi ha att försvara och 

~ur vårt försvar fungerar. r:-eclan den inlecla:lCle _.ser1e, .S•OJ:U be~):s~h 

.ven,sk natur, svenskt ar'betshv och .svensk lnst.ona och t1ll v1lKeu 

;nan som text använt H eidcnstams »Sv.erige», är en fröjd för ögat. 

Om de svårigheter, sam man hag att övervinna vi.d svenska armens 

för<>ättancle på krigsfot och {)Jll lmr detta bragbe.s till stånd utan upp

seendeväckande värnpliktskungörelser ·Och wobiliseringsordcr, tills 

,en mu r :w pa!lsa l" och bajonetwr satte lås• för våra g'ränser», berät

tas sakligt, kortfattat och instruktivt. Militära experter skildra vh· 

mwrin.:o. och vårt ku:stförsvars OP.vl,åtliga va:kt vid dubbeltorn och pe

riskol), vid katapult -och batteri ·och vad vår »Örnva.kt» - lSij)aning.-

flyget, j aktflyget .och bombflyget - utfört för a t t skyeLda vårt luft

territorium. Det framgår t. ex. att våra krigsfartyg under det för

sta k rigeåret Bskorterat icke minde än 1.581 fartyg med ett samman

lagt tonnage på tre och en halv mil j·oner, ·Och att under samma ti.cl 

det fa rof,vllcht vi1rvet att Qskadliggöra minor re.sul terat i 2·612 dB~:~ar

meringar. I nom alla fömvarsgrenar, icke minst in101n:t det sveneka 

flyge t, har enligt cles.sa experters vitsor.cl rått en sjudande arbets 

takt, 1som i hög grad intens·ifierat s~agkraft och försvarsberedskap 

Därtill kommer det betydande och hängivna arbete som utfört:;, av 

skytteröreLsen, hemvärn.srörelsen, lottarörelsen cch a·I1clll'a frivilliga 

försvamorg,llli.sationer. Ä ven i deE.sa .och andra sido'r av vårt för

svarsväsen ger »Sve rige i vapen» en g·oclc inblick i ord och biLd_ 

·Stora delar av sverus.ka folket vet ännu för litet om våra inkal

lades· ofta tunga och svåra offer, m11 våra officerares intens•iva och 

plikttrogna ins,ats, om utbildningen •och elen tekniska utrustningen 

av våra försvars,Jcrafter. Här finn,;, en lättillgänglig väg att bättre 

tänka 1sig in i och leva s.ig in i detta. ».Sverige i vapen» bör bli 

hela .wcnska folkets egenclmn. Mycket skull e därmed vinnas för att 

~vetsa hembygel och försvar närmnre samman i käns,la av tack.s.amhet 

mo t dem, som få bära de tyngsta börcJiorna för värnet av vår fred 

Och frihet, ocJ1 vilja att med alla till bud,s stående medel hjälpa , 

~tödja orh unelerlätta deras värv. 

Alf Ahlberg. 
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Konsten att föra befäl, av överste Gll.>t 
· 1939 · .F .. af Smi th. Utgtven av . Ars or.svardörbuu.u_ 

Pris Kr. 1.: - . I bokhandeln och genoa1 Sven: 
ska Pressbyrån. 

»Konsten att föra befäl» upptage_, till behandling i ••n .skri[ t 
med denna titel, just utgiven av 1\139 Ars '.Forsvarsförb u tHl Proble. 
met att kunna föra befäl - inte minst a·ktue1lt i våra Llaga r ll1eu 
lika svårbemästrat som all tid - har .s.kriftens förf atta re, Over.,te 
G. A. Smith, lyckats bel)1Sa på ett enkelt och klargörande meu än. 
dock fullödigt sätt trots .det begräns:vde utrymme, •'JO m står till buds 
i en populärbroschyr och som långt ifrån till:å ter en verk! i g djup. 
plöjning av det intra."-Santa ämnet. 

I ra.skt .och väl tecknade avsnitt behaiLdl ar förf atta rrn sitt 
ämne. 

Det första kapitlet, betitlat »Fältherren >>, nämner som upptakt 
till arbetet de fordringar, som ·böra ställas på en krigsmakts högste 
ledare och framhäver ,c[et ansvar, som i fält kommer att vila på en 
enda mans skuldror. Varför har då fältherregestalten ägnat.:; ett så. 
dant intresse i denna populärt hållna broschyr? Självfallet därför 
att envar befälhavare. hög som låg, behöver i sitt värv för .sig upp
.ställa en idealgestalt .. Han måste ha en »riktkarl» för .sitt i<il1lkandc 
och handlande i .elen strävan, som bör besjäla varje sann k rig-are : att 
nå fullkomningen i den evåras te av en befälhaval'es dygder, konsten 
att leda sina män med aiLdra ·or.d att föra befäl med allt vad det 

' innebär. 
At.skilliga av die pr·oblem, .som möta »gröna >> befälhavare, klar· 

l ägga.s i fort.sättningen på åskåcl1ligt s ätt och det är int-e i u t al om 
att det måse vara till nytta. Detta gäller inte mioot den stora massa 
av värnpliktigt befäl, som vå r krigsmakt på gruiLd av för h:"tlla ndena 
nu må,ste använd2., och ~:<om i bro~chyren vedeligen fått en källa att 
ösa ur, Författaren.s uHäggningar måste emellertid läsas mml r.~f:ek
temnde sinne så att de egna små erfarenheterna från bef'il~fonng
en.s: vida fält ställP.s i bely.sning av cltet .skrivna. Flerstädes bcha U.dl a~ 
svåri~Yheter ~ ·om torna upp sig för befäl av alla grader me.n f ral11d& 

~ ' . t .. nn a nzturl.io-tvis för det oerfarna och orutinemde. Och av t'>l-" nat . 
,, ' . , k b f" " ' ~l ·crarkien. kategori ha vi för 'lärvaraiLcle manga 1 cuen sverus a e a,.,n . 

• o va"eo K an broschyren bara giva denna grupp en ledmng pa .. 0 

0 · · d ' h o t tt ä .,.a ave JHtr den recl::m gJo rt god nytta, men. c en toretie a nago a s e av 
åt elen stora allmänheten, vilken väl på :militärt språk motsvara.s 
>>gemene man>>. rlld 

H ela .skriften aiLdas en nästan helig vördnad för en be f ilhaV~ör· 
kP.ll , ett kall 1som blir särskilt stor på slagfältet, där mannrn•s s 
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pta eg,en,s·kaper prövas och d'är icke mioot led,arna klart framstå. Kan 
broschyren hjälp a våra ofta oe11farna led1are et.t steg på vägen har 
elen icke skrivi t.s förgäves. 

Overste Smith har ju redan tidigare visat .sig som en kunnig 
her re på ·det militärpedagogiska området och det räcke.r här att 
hänvisa till hans intresseväckande bok >>TruppoHicern >>, utgiven 192,3 
fö r att envar .SJakkunnig med intre.sse skall fi nna honom åter g~ 
sig i kast mer.l hithörande problem. >>G·emene man >> kan med till
för,<-ikt följa d.en sakjkunnige, det är väl ändå något vi boi·de ha lärt 
av det sista årets lt'in.clcleer. Läa d'ädör »}(,onsten att föra be·fäl» 
refl.ek tera gärna över den - cl'en k<ommer att ge g.ocl behållning. ' 

Kapten Bo Lindman. 

l\'Ied flaggan i topp, en s:,]or.oman' från Na
p.oJ,eonskrigen av C. S. Forester. Från enge]IS,kan 
av Loui,;, Renner. 

Icke. endast Jömam n et utan ä.ven o förvägenheten och ft~rumå.tan 
clan h ar l1jäHen i denna hok, lmmme111dörk,apten Horatio Hornhlower, 
g.emen,,amt med Englands namnkunniga te .sjöhjälte, Lorld ·.Nels on. 
Militärlivet till sjö.s.s •Ombord på de engelska l injeskeppen. och fnegat
ternra .skihlrat'> med' en ISå i n,gående känn·ed.ollll -och så mfu"terligt, at i 
man har .svå rt att släppa boken. Den stolta period i en.gelska Hot· 
tan.s his tori a uneler vilken hänc1elserna i bokt> n ägt rum g.er en ut
omorclen tl ig relief åt den bästa s jöroman &om skr ivits i m{)tdern ti .. J. 

Teckningen av hjälten är ypperlig. Hans morg-onpriomenade r 
på stynhonls s•andrude h alv.dläck- denna ch efeniS heliga morgoiLtimma. 
Gud nåde den, .som störde Hornblowcr vid denna tid på cLae:en. Den 
s~ränga och allivarligra min som .han alltid ha.cle, var påtvi~grucL, men 
forklarades av att en chef på Hans Britt iska Majestäts fartyg icke 
kunde vis•a sig anlllat än oåU::·omlig. Ett visst mindiervärd.eskomplex 
med anledning av Hornblowens l&g.a bör.cl g jorcle sig härvidilag även 
gallande Böncl och rikedom var cl,å l ikErom även nu oskattbara me
riter för att vinna hastiga re beforc1ran. Hen orädclihet med vilken 
Hornblo we r gick lös på s ina fiender och til l synes obe/örcl g.av sin a 
011de r i s tridens hetta, var även elen s pelad. Han betvang s in inne 
boende r äcltsla genom att helt oförväget >>gå ett .steg närma re fien
den>>. Bildren .av ckmne .sjöo.fficer är så levande beskriven att man 
hela tiden se r honom f r amför sig, oförviigen hård chamn:Eull och i 
be.,ittning av en clrå för ticlen nödväniclii~· p~rti.on ' fräckhet. :M:atl 
.skull e gott kunna säga om hono.m, som m an sagt om N elso'n: ,,,En.g. 



-580-

land has many heroes, hut never one who so· entii'ely pos.semetl the 
lo'V.e of his feUow-oountrymen a.s Nel.som>. 

De händel1ger som skarpast ets•at .sig fa.~t i minnet, är d~n YP
perliga beskrivn,ingen av när Hornblower med s<itt linjeskepp Suther. 
l<an,d räddade flaggskeppet Plut.o från en given undergång .sa mt 
Sutherlands .strid mot den övermäktiga fram;,ka f lo·ttan. Den sk ick. 
J,iJghet med vilken Hornblo·wer .manövrerade den urSiprungilå.gen' av hoL 
ländare byggda Sutherl.amd, som klumpigt ·och nyckfullt .s.tampade 
och rullade i den krabba och gropiga sjön, för att genom bogsPrino
rädda flaggskeppet, vilke.t medi riggen överbord red:löst d<rev ned mo~ 
land, är mästerligt skilidradi och vittn.ar om att författar,en h ar en 
ingåen.de kännedom om förhålllandlena till sjöss. 

>~Karron.a,derna dundrade •och överÖIS,te fran.smm1nens halvtläck 
med 1druvhagel' och skrot som påbröd på cle grövre kanonernas rund" 
kulor. Rornblower •såg hur oHioerarna cliär vräkte1'> omkull som lenn 
.soldater, hur stag ·oeh vant spnang av och hur clet franska s'k<>]Jpets 
stor a akterfön.ster föns·v.ann som ett ckaperi som ryckts' ner f rån sin 
stång.» H ur målande bes,kriv.e.s icke här den sorten,s bred:s,iJclo r s.Jn• 

vann sjöslag på denna tid och kvä.srte fiendens stri(IB~iust.. De i var 
på h.av•et Engl·and måste sl-å fienden för att vinna den .sl,utltiga .sege rn. 

Intressant är att lä.sa om det cliå för ti.den hänsyllJslöiS:a säit lJå 

vil1ket engelsmännen pressade folk för tjän<St vid örLogsflottan. Far
tygschef,erna, vilka s jälva cLelltogo i utrustningen av s.ina far tyg, 
vol'O nö,ds,akadle att sänd,a s.ina' office·rare ut på raider i la.n.d'et -för att 
s•aml'a folk för att fylla luckorna i hesättningslistorn,a. »Ho•rnh1.o wer 
längtade •O·ch hungrac1e efter folk lika li.cl.elsefu llt smn en g irigbuk 
längtar efter peng.ar eHer en älskare efter sin ' älsk.arinn,a. >> 

Det r·o1mantiska inslaget ger en ytterl-igare färg åt hänclelo,;c rna 
samtid;igt .sol!ll man• får en påminne.lse om att .kvinnans infJ yt.a ncle 
även på det mil'itära området icke allticb är så ringa. 

De stora beröringspunkter, som det pågå,eniClie sto·rmakts.kriget 
och krigen under Napoleonstidlen ha, gör att .Fo•re.s,ters stora sj ö ,·onwn 
får ett än större intresse. H :we t är EnglaJJJds naturliga ei.Pment. 
En,gl'anrli är en ö och det primära för cl1et Brittisk,a Imperiet ~i r ntt 
haven äro fria., handelsv~.garna tryggas och att tiJ'l.förseln till' ön 
trygga.s. Ej underligt; att England haft slå mång'a för,f.attare, sonl 

.~ökt skildra livet till sjöss undler ,gångna bdier då tappl"a sj öhjä ltar 
hin.clrat Stor•britanniens fiender att »driv.a öfolket ut ur Europa.» 

Original1ek. titel är >>Captain Hornhlower, R. N.». ö ve rs ä~t-
ningen är av kommendörkapten Louis Renner gjord medi seclva nlJ.!Z: 
omsorg och skicklighet. 

Al k. 




