1941.
104:e årgången.

Häfte N:r 10

-

559-

Kanonjagare eller torpedjagare?
Jagarolyckan den 17 september 1941 utgjorde en stor förlust för vårt land såväl i personal som materiel. Många dukti ga män såväl gamla som unga Iingo därvid offra sina liv på vakt för Sverige. De äro borta - äral skall deras minne
hevaras!
Den materiella förluslen av tre av våra modernaste jagare
är synnerligen kännbar för vår Jlotla och därmed för vårt lands
fö rsYarsbercdska p i dessa osäkra tider. Förluslen kan dock ersiittas, ehuru del kommer alt taga en viss tid, vare sig del gäller
aH iståndsälla de sjunkna jagarna - däres t så visar sig möjligt - eller att bygga nya i deras ställe.
Det snabbas te och billigas te sättet blir givetvis att is tåndsätta dc sjunkna fartygen , men h uruvida detta h elt eller delvis
är m öjl igt är ännu för tidigt a lt avgöra, då något skrov ännu ej
kommit över vallcnytan. I sämsta fall torde väl en del kano ner, cldledningsin slrumenlm. m. kunna tillvaratagas och iordningställas.
Dårest skadorna å jagarna äro av sådan omfattning, all en
restaurering ej visar sig möjlig, måsle ersättningsbyg gnaden
omedelbart igångsättas. För all della skall vara möjligt måste
planeringen härför bedrivas ulan att avvakta bärgningens re. sultal. Att så även göres av våra ansvariga myndigheter får
m an laga för givet. I all synnerhet som denna fråga omfattats
l1led slörsta intresse av hela vårt Iolk.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Frågan är nu hur denna ersättning av jagarna skall ske
därest desamma icke kunna iståndsättas.
Är det klokt att bygga tre 1\'Ialmöjagare, d. v. s. av exakt
samma typ, som den sjunkna Göteborg? Det går fortas t, 15 t ill
18 månader. Denna jagartyp besitter dock vissa allvarliga
svagheter, som kanske icke framträdde så skarpt då typen ifråga
för flera år sedan planerades. Sett mot bakgrunden av erfarenheterna från det pågående storkriget, framträda svagh eterna
med ökad skärpa.
I detta nummer av tidskriften återfinnes en artikel av kap tenen vid Flottan M. Starck: >>Några synpunkter på m odern
sjökrigföring», varur några rader kunna vara av intresse att
här citera och begrunda. Författaren skriver sålunda :
»Jagarna ha hittills haft föga bruk för sin torpedbestyckning under dagstrid. Anledningen härtill är främst, att för hållandet mellan farterna på jagare och moderna slagfartyg nu
blivit sådant, att jagarna endast i undantagsfall kunna kom ma
fram till användbart· skjutläge. Fartförhållandet som u n der
världskriget var 2: l är nu under gynnsamma väderleksför hållanden 4 : 3 eller till och med 3,5 : 3 och under ogynnsamma:
väderleksförhållanden ännu sämre. Den stora jagaren h åller
på att övergå till artillerifartyg. »
Efter att ha framdragit några exempel på nya jagare ii1om
de ledande marinerna, varav bl. a. framgår att artilleribestyckningen på bekostnad av torpedbestyckningen vuxit från tidigare
3 st. till 4 a 6, ja stundom 8 st. pjäser, skriver författaren :
»Torpedbestyckningen bibehålles för utnyttjande av de
chanser, som otvivelaktigt kommer att erbjuda sig under dager
- skadade fartyg, . strid i dålig sikt m. m. - samt för nattstrid.
De stora jagarna äro dock långt ifrån idealiska nattvapen.
J agarna ha redan i de flesta mariner - även i vår egen differentierats i två typer - utsjötypen och kustjagaren. Det
synes därför ligga nära till hands, att medan den större typen:
utvecklas till 'kanonjagare' den mindre, som är mycket användbar för nattstrid, utvecklas till 'torpedjagare'» .
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Författaren gör vidare ett försök att schematisera erfarenbeterna och kommer så till följande resultat:
»Torpedflygförbanden inträda som det viktigaste dagtorpedvapnet till sjöss;
den större jagartypen utbildas till ett artillerifartyg men
bibehåller en mindre torpedbestyckning (t. ex. en kvadrupel tub). Reservtorpeder böra medföras så att omladdning kan ske;
den mindre jagartypen utvecklas till ett extremt torpedfartyg användbart för lokalförsvar samt nattstrid;
motortorpedbåtarna insättas parallellt med den mindre jagaren för lokalförsvar och nattstri d. »
Här må endast tilläggas, att den mindre jagaren har även
en viktig uppgift att fylla som närskydd för pansarskepp och
kryssare m. fl. mot ubåtar.
Man frågar sig då, till vilken kategori skola våra Malmöjagare hänföras? Kanonjagare eller torpedjagare? Enligt våra
begrepp äro de utsjöjagare till skillnad mot de nu under byggnad varande kustjagarna. Som kanonjagare kunna de dock
med hänsyn till moderna begrepp och behov icke rubriceras.
:\1ed 3 st. 12 cm. kanoner och 2 st. trippeltuber samt ett tonnage
av c:a 1,000 ton äro de snarare att hänföra till torpedjagarna.
Artilleribestyckningen såväl för flackbane- som luftvärnsartilleriet måste ökas. Likasa skyddet mot eld från flygplanens kulsprutor och automatkanoner. En ökning till 6 st. 12
cm. kanoner vore önskvärd, men härigenom skulle tonnaget
med hänsyn till kraven på luftvärn och skydd stiga till närmare tre gånger det nuvarande. Det torde bli väl stora och
dyrbara jagare för våra förhållanden och med hänsyn till oss
omgivande farvatten. Den stora kostnaden kommer även att
medföra, att endast ett fåtal dylika fartyg torde kunna byggas.
Varom icke måste de byggas pa bekostnad av större artillerifartyg - pansarskepp och kryssare - vilkas uppgifter de ej
äro kapabla att övertaga.
En för oss lämplig typ synes däremot vara en jagare med
4 st. 12 cm. kanoner av kraftigare typ än den nuvarande (Vo =
900 m /s mot 800 m/s d. v. s. Bofors 12 cm. kanon för de före
kriget byggda polska j agarna), uppställda med en dubbelpjäs
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på backen och två enkelp jäser akterut varav den ena överh öjd,
samt försedda med sköldar av sådan kvalile aU de skydda lll ot
eld från 20 mm. automatkanoner. Vidare 2 st. stabiliserade -10
mm. dubbelautomatkanoner och 4 sl. 25 mm. autornatkanonet
av modernaste typ samt ett pansardäck över vitala delar med
samma molståndsförmåga som ovan angivits för kanon sköldarna. Torpedbestyckningen minskas Lill en trippel- eller
k vadrupeltub.
Kostnaden för en dylik jagare, som får elt tonnage av c: a
1,800 ton, uppgå r till c:a 18 mil!. kronor. Byggnadstiden blir
m ed hänsyn till nykonstruktionsarbetet c:a 2 år. Alltså u n ge fär c:a G månader längre tid än för en Malmö -j agare.
Sex m ånader är kanske en lå ng tid under nuvarande osäkra
för h å llanden, men de jagare, som byggas idag, skola måhända
vara i bruk ett 20-tal år framål och måste därför fylla j ämväl
fr aml idens kraY. För alt snabbast komplettera kustflottans jagarebestånd k an man tänka sig viss tillfällig omflyllning från
lokalslyrkoma samt all en Malmö- jagare omedelbart bygges
samtidigt med 2 st. kanonjagare av har föreslagen typ. Den
förra kan vara färdig våren 1943 och de senare på hösten samma
år, då de kunna ersätta de tillfälligt överflytlade jagarna och
jngå som divisionsjagare eller ock bilda egen grupp för sär skilt uppdrag.
Även om det skulle vara så lyckligt att de sjunkna jagarna
kunna restaureras, torde en snar förstärkning av kustflottans
jagarebestånd med kanonjagaretypen vara av behovet påkalla d
varför en nybyggn ad av t ill en början 2 dylika även i detta
fall omedelbart bör igångsättas.
In nan detta inlägg avslutas bör kanske den tänkbara invändningen mot här framlagt projekt bemötas, alt delta bygge
kommer att försena kryssarbygget. Häremot må anföras, att
man har rätt att förvänta, att konstruktionsarbetet med kryssarna nu är så långt framskridet, att detsamma ej påverkas
av konstruktionsarbetet å de nya jagarna och att an materiel
omedelbart bm beställas och byggnadsarbetet påbörjas. Vad
vidare beträffar byggnadsarbetena så torde våra skeppsvarv och
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vår industri i övrigt vara kapabla alt samtidigt ulföra samtliga
dessa nybyggen, i all synnerhet som kryssarna i varje fall ej
kunna beräknas bli färdiga förrän tidigast 1944.
Det är av vil.:l att vad som sl.:er i här berörda frågor sl.:er
snart - nu - i dag- ly varje dugs fördröjning i beslutets
fattand e är en j'örlorad dag med avseende på leveranstiden.
Karlskrona den 25 oktober 1941.
C. O. Furst.
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Årsberättelse i reglementen och förvaltning.
Avgiven av ledamoten i KOM:S, kommendörkapten av 2 gr. vid
marinintendenturkåren M. Resen.

.(Forts. fr. häft. 9, sid. ö3Z.)

Diverse.

Förhud har utfärdats f6r försäljning eller eljest överlåtelse
av till svinföda avsett avfall tJill annan än den, som med intyg
av tjänsteveterinär kan styrka, alt han äger tillgång till Lokaler oeh utrustning, vilka äro lämpliga fö.r genomkokning av
avfallet under minst en tJimme (nr 406).
.
Vissa bestämmelser :ang. bokföring av llltgiHer å riksstatsanslag hava utfärdats (nr 695) avhandlande fönfaring1ssättet,
då utgift icke hunnit venl{lställa:s under det budgetår, till vilket
utgiften hö'r, då fönskottsutbetalning ärg t rum m. m.
Ändring i vi,ssra delar av reglementet för militärtransporter
har <kungjmts (nr 731), varur bl. a. hämtas, att vedeiböran de
järnvägsrförvaltning äger bestämma ang. i fred erforderlig inskränkning i rätt att vid vissa helger vissa dagar företaga
tjänstledighetsresa ävensom att vid dyLik resa medförl ja snällLåg.
I kungörelsen ang. fastställelse av formulär, innefattande
upplysningar till ledning vid avgivande av självdeklaration
(nr 940) återfinnes direktiv för vilka förmåner, antingen kdgsavlöningsreglementet är tillämpligt eller ej, som äro sika:Uplik-

tiga och vilka, som icke äro det. Ur denna inhämtas bl. a., att
-v i·d tjänstgöring i sj6reserv oeh sjötjänstgöring den del av ter111inslönen, som 1notsvarar sjötillägg och uppböl,dsersättning,
.är skattepliktig, men att krigsutrustningsbidrag, statsbidrag och
äterstående delen av terminslönen icke äro skatlephMiga inJwrnster. För åtnjuten portJion eller kontant ersättning därför
.är man skattepliktig.
Förordning har trält i kraft ang. särskild beredskapsmönst ring för år 1941 (nr 971) och kungörelse med särskilda bestämmelser för denna har uHärdats (nris 973, 974, 975) . Riksvtärderingsnämnden har kungjort ny taxa å f6rnödenheter ooh
tjänstbarlieler att tillämpas vid uLgi'=ande av ersättning enltigt
beredskapsförfogandelagen, rekvisilionshgen, allmänna förfo gandelagen, lagen om förfoganderätt för luftskyddels behov
samt fartygsuttagningslagen (nr 994 ) .
FöJ'ordning har utfärdats om allmän omsärllningsskatt (nr
1000) och denna har tTätt i kmft genom lmngörelSe (nr 1001):
skattefrihet skall åtnjutas beträffande de slag av mjöl, gryn
och bröd, som till enskild förbrukare överlåtas endlast mot lmpang till inköpskort KMF har sedermera meddelat, att varor,
som avyttras från marinens marketenterier till personalen, icke
skola beskattas.
Förutom ovannärm nda lagar, kungätrelser, fömrdningar och
cirkulär hava under året ett flertal föreskrifter genom Kungl.
Brev, general- eller marinOllder samt s~skilda ämbetsrskrivelser
utfärdats, ur vilka följande må här a11föras:

Adresser m. m .

För vinnande av enhetlighet vid angivande av fartyg vid
skriftväxling, märkning av fartygsinventarier, inskription å
Inörs sband m. m. har i mo 283 anbefallts, att förl<Jortningarna
H. 1\l. S eller H. M. åtföljda av ett fartygs namn icke vidare fi\
användas. Detta beteclming,s sätt skall ersättas antingen med
B. M. åtiöljd av fartygets typ och namn t. ex. H. M. Pansarskepp Sverige eller enbart av fartygets typ i bestämd form och

-
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namnel l. ex. Minsveparen Arholma. Denna senare for mulcring skall alllid användas inuti text, varYid vederlagen förli:ol'[_
m å nyllJ·as, ävensom för farlv""0cr ' vill \.c·a~S
ning av tyr)benämningcn
._,
åtföljd av en eller flera sifl\or
bol\:slav,
namn utgöras m r en
t. ex. Undervallensbålen U 2, Vedettbåten V 27 samt för m ihkning av inventarier elc. för fartyg, vilka även kunna m ii rk as
med enbar l namnet eller dessas jämlikt gällande Slalionssignallabell fastställda förkorlade benämning. I mössband fö r
fartyg, i vars namn sifferbeleclming ingår, skall lexten endas t
utgöras av namnel, d. v. s. bolzslaven M, T, U eller V iHföljd av
siffran (siffrorna) ifråga t. ex. i\1 22, U 2 elc.
Avlöning.

Genom Khr 2/2 har KungL iVIaj :t förordnat, alt för kom mendering såsom fartygschef skall ayses beslällningshavarP i
lönegrad. som framgår av en till brevet fogad Lablå samt a ll
befallning s:lsom chef för avdelning, chef för kryssardivi sio n
eller. chef för division av jagare, lyp Ehrensköld, företräd esvis
skall hestridus av bes tällningshavare i lägst lönegraden Oa !.
Genom Kbr 31/5 har Kungl. Maj :t medgivit, att militär och
civilmilitär personal, som avgått från hestälining på aktiv sta t
för a ll såsom fri vill ig inträda i finsk kr igstjänst, må, däres l
ansökan om åt erinträde i bes tällning vid wensl(Ja försvarsväsende t göres senast den l juni 1940, för u ppfly ttning i löneklass
tillge>doräknas den tid, varunder vederhör,a nde för nämnda än··
damål haft avsked. Värnpliktig, som fulLgjort fr~villig l.;rigstj:inslgöring i Fin1and under tid, då värnpliktstjänstgöring sko·lal fullgöras vid svensl.;,a försvarsväs ende[, må tillgodoräkna sig
J.~rigsLj:inslgöringen såsom under motsvarande anlal dagar fullgjord värnpliklstj:inslgöring.
K ung l. Maj :t har fasls,Lälll provisoriska bestämmelser OJ Jl
särskilda förmåner åt viss personal vid försvarsväsende[, som
drabbats av kroppsskada (kJJr 23/7).
KMF har utfärdat föreskrifler ang. avlöning Lill person al
tillhörande Sveriges landslonnskvinnoförbund-marinl ollcsek ticnen under förstärkt försvarsberedskap.

l{!\'IF har utfärdat föreskrifler för utbetalning av beklädnadsbidrag Lill sjuksköterskor och i s.amråd med medicinalslyrel ~en saml anue- och flygförvallningarna fasLställt S·lal för
sj ul.;skölcrsl<ornas personliga utrustning.
Ber.:lädnacl.

KMF har faslsLiJlt ersättningarna till värnpliktiga, som
begagnar egna beldiidnadspcrscdlar, utgörande 8 öre för underUäder, 12 öre för skodon, 25 öre för alb övriga persedlar
och 45 öre för hel beldädnad, alit per tjänstgöringsdag och under förnls~i llning all persedlar, som den värnpliktige sålunda
s jälv h [tller , godkiinls av yederbörande befäl såväl beträffande
kvanl ilel som kvalilet och modell.
Bevalming.

I go 279 hava utfärdals b es lämmelser i syfte alt förhindn1
vin nalll1e av obehörig kunskap om ,anläggningar, materiel, övningar m. m. ·\ 'id försvarsväsendeL
Bålar.

KMF har utfärdat föreskrifler ang. person>1 lanl:al

hålar.

Böcl.:er, reg lem enten och ins lr uk tion er.

Genom go 136 har Militärt sjö-Lrausportreglemente (l\IILSR)
fa~tslällts.

CM h ar bemyndigats alt fasls,Läla nya fördelningsböck er
för flolians f::l.rlyg genom. go 201.
Reglementet för SYeriges frivilliga molorbåtskår skall äg::t
tillämpning j~imYål under förs tärkt försvarsberedskap (kbr
12/.J). AL C\[ har genom go 242 uppdragils all i anslutning
till gällande inkallelsebestämmelser utfärda erforderliga före··
skrifler belr:i11fande k årmedlemmarnas ~inkallelse till 'Ljänsl··
gör i ng.
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Degradering.

Kungl. Maj :t har funnit gott förm1dna, att bestämmelserna
rörande degradering i fredstid av underbefäl icke längre skola
tillämpas. (As 9/2).
Ersättningar.

Från KMF har till vede11bömnde myndigheter avskrift av
riksvärderingsnämndens cirkulärskrivelse till de lokala värd eringsnämnderna utsänts för aLt beaktas vid handläggning av
.ärenden om ersältning för kvarter.
Ambetsverket har jämväl genom utdrag ur kbr 15/4 1919
påpekat, att bestämmelserna i nämnda brev alltjämt VOPO gällande för bestämmande av ersältningen vid mindesarmering.
Flottans manskap.

CM har genom mo 162 meddelat föreskrifter med anledn ing
av det nya rnanskapsavlöningsreglementet och genom mo 321
kompletterande bestämmelser rörande tj,ä nstegraderna furir och
korpral vid flottan.
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Förplägnad.

Genom kbr 23/2 har Kungl. Maj :t meddelat föreskrifter om
rä tt till fri förplägnad i vissa fall och i kbr 12/7 if1~åga om
}(rigsförplägnad, varjämte KMF utfärdat tillämpningsbestäm111eiser 6/3 och föreskrifter rörande förpl ägn.ad vid mobilisering
n1 . m. och kontant ersättning för utbekommen kri g,s portion och
lu·igsskeppsportion 17/5.
} 'örsäljning .

KMF har föreskrivit, att all för säljning till enskilda av
Tansonerade varor från kronans förråd och uppbörder skall
upphöra.
Garnisonssjukhuset i Stockholm .

Sedan reglementet för sjukhuset och kungörelsen ang. gäl.
dandet av kostnaderna for sjukvård m. m. därstädes upphävts,
har KungL Maj :t genom kbr 28/6 utfärdat provi.s orisk instruk!ion för karolinska sjukhusets garnisonrs avdelningar.

Förening au tjänster.

Kungl. Maj :t har medgivit, att beställningshavare vid för svarsväsendet, vilken erhålLit tillstånd att intill den l juli 1940
med innehavande beställning förena viss tjänst, befattning eller
uppdrag, må under vissa villkor intill den l juli 1941 jämte
.beställningen innehava samma tjänst, befattning eller uppdrag
(As 28/6). Simlie sålunda medgivet fö,r enande av tjänster m. m.
anses inverka hinderligt på tjänstgöringen vid försvarsväs endet, skulle det åligga chef eller annan vederbörande myndi ghet
.att därom göra anmälan till Kungl. Maj :t.

Hjälpfartyg .

För beräknande av ,s jötillägg åt fartygschefer har Kungl.
Maj :t genom kbr 2/2 fastställt klasser för flottans hjälpfartyg.

ldroU.

CM har i mo 207 utfärdat bestämnwlser ang. obligatoriska
idrottsövningar j ämlikt ldriM m. m .

Förhandlingsrätt.

I nkuartering.

Kungl. 1vlaj :t har genom nådigt beslut den 26/4 tillerkänt
försvarsväsendets civilmilitära ingenjörers förbund fö,r handJingsrätt i förh ållande till marinfönailtningen .

I kbr 23/2 har Kungl. Maj :t utfärdat föreskrifter om rätt
till fri inkvartering under krigstjänstgöring m. m., vartill K MF
10j5 meddelat vis·s a tillämpningsbestämmelser.

•
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Is bry l or[or/ y g.
Kungl. !via j :t har fastställt fönn~mer åt personal l j iin st görande ~1 stalens isbrylarfarlyg under sjötjänstgöri ng (As
5j7).
M w· in d is fr i], t.

KMF har Iaslslälll tillfälliga föreskrifler rörande Iö nall.
ningen vid Västkustens mm·indislrikl och Göteborgs örlogsdep~\. Enligt dessa är Iörvaltningeu uppd elad i en distri ktsfö rvallning och en depåförvaltning, den förra underställd mari ndistriktschefen och den sen::m~ chefen för depån. Bägge chcfcnn
utöva uneler marinförvaltningen uppsiklen och ledningen a\ res p.
fön'altningar. Distriktsförvaltningen omfaliar en intendenturförvaltning, en sjukvårdsförvaltning och en kameralföryallning, vilken senare även handlägger depåfö-rvaltningen s kass aärenden med därtill hörande bokföring och medelsredoYisni ng
och utövar den allmänna förvallningskontrollen. DcpåförYallningen om faltar en s la lionsförvallning och en varvsförYalin i ng.
Uneler de olika förvaltningarna sorlera olika förråd och im:itlningar. Till distriktsförvaltningen hörrande förvaltnin gsitrenden - utom kassaärenden - avgöras av marindistriktschefen
på föredragning av stabs,i nlendenten eller slabsl~karen och till
depåförvaltningen av depåchefen på fö1redragning av de p~toffi
ceren, ekipageofficeren, depåingenjören eller depåintende nien.
ten.

Militära flygplan.
Bestämmelser hava utb.rdats ang.
flygplan (Echs nr 365).

m~irkning

av mil itära

för flottans far tyg och hjälpfartyg, som avses alt vara rustade,
sarnt för stab å sjöstyrka.

Postsparbanksmedel.
P~l framsl~Lllning av försvarsväsendets lönenämnd, som. i
skrivelse erinrat om att gällande manskapsavlöningsreglemente
med lilbggsb esli1mmelser innehöHe föreskrifter a t t utbetalning
betr äffande viss del av manskapels lön skulle ske genom insättnin g i po-;tsparbanken, men att molsvarande bestämmelser icke
funn es meodelade vare sig i krigsavlöningsreglementet eller i
tillämpningsföresl;:riftema till detta reglemente, varför det syntes lönenämnden önskvärt, alt dessa beslämmelser u~sträckte:>
.a tt gälla ji1mväl belriiffande månadslön, som ulginge jämlikt
];:rigsaYlöningsreglementet, har Kungl. Maj :t funnit gott föresl;riYn , alt s~tclan insättning av viss del av månadslönen å postsparbanken skall s,k e för beställningshavare tillhörande löneplan :'Ila ävensom för visst annat manskap hänförligt till samma
löneplan (khr 11/10).

Radiomot togore.
Jämlikt mo 37 äro till marinen från Radiotjä111sl utläm·nad e radiomatlagare att anse såsom lån t. v. De 1skola underhålbs med till förfogande stående medel för personalens förströelse m. m., ·om de gå förlorade eller så skadas, att de ej
kunna repareras, skall anmälan därom göras till CM, om apparat tilldelals fartyg, som avrustas eller utgå ur flottan eller
annan enhel, som upphör, skall densamma återlämnas till den
chef, genom vars försorg den utdelats. Jämlikt kbr 30/12 1939
])ehö,·er licensavgift för dylik apparat ej erlägga1s.

Penning,sf'örskott.
KlVH<' har utfärdat föreskrifler och anvisn ingar beträffande
utbetalning vid mobilisering (förstärkt fö r svarsberedskap) av
pcnningeförskolt till pcrson::ll ävensom av erforderliga m ed el

Redovisning.
Genom kbr 28/6 har enhetlig krigsredovisning vid marinen
anb efallts och fr. o. m. den l juli tillämpas allmänna krigsför-
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vallningsreglementet och krigskassareglementet med avseende
å samtliga delar av marinen med undantag för sjökarteverket
Redovisningen av utgifterna under de riksstats- och förskotts~
statsanslag, vilka disponeras och utbetalas av marinfönalt.
ningen ske!· fr. o. m. nyssnämnd dag å särskilda krigstiil ar.
betecknade KE (SjMörsvaret) och KG (Gemelllsa,mma anslag).
Sedan CM genom mo 170 ålagt envar myndighet, som f
förvallningshänseende är underställd KMF, att månatligen avgiva uppgift å konsumtionen av d r iv- och smörjmedel, har ä mbetsverket föreskrivit, alt · olja, bensin, sprit e. d. skall angivas
i vikt såväl i redovisning som uppgifter, samt fastställt vissa
relationstal vid förvandling av mindre kvantiteter från rymd
till vikt. Vid förvandling av större kvantiteter sl<Jola de a n alyserade specifika vikterna användas.

-
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]ande mobiliseringsiBJstruklion för marinen, intaga föreskrift
om rätt fö.r den, vilken förhyres, aU åtnjuta sjukvård på statens
belwstnad enligt bestämmelserna i reglementet ang. sjukvård
åt personal vid försvarsväsendet under krigstjänstgö11ing (SFS
757/1939). (Äs 26/1).
Skiljemynt.

I cirkulärskrivelse till mal·inens myndigheter har marinförvallningen efter därom av rikshanken uttalat önskemål an modat verlerbörande myndigheter att med hänsyn till den un. der rådande situ:alion uppkomna knappheten å sbljemynt tillse, att tillgången å skiljemynt vid förekommande kassor icke
översliger del för dessas verksamhet erforderliga behovet ävensom att 5-kronorssedlar tagas i bl'Uk i större utsträclming än
vad hittills varit fallet.

R.!?selws l nader.

KMF har fastställt bestämmelser att tillämpas v.i d u tfär dandet av beslallning å militär tjänsteresa, ur vilka inhäm tas,
att såsom betalande myndigheter för personal, tillhörande ma rinen, skola uteslutande förekomma marinförvaltningen samt
- med angivande av adressort - vissa i bestämmelserna an givna krigskassor. Ämbetsverket skall dock, utan hinder av
föreskrifterna, angivas såsom betalande myndighet för tjänsteresa utfärdad beställning i samband med ombyte av förlägg ningsort och värnpliktigs inställelse till och utryckning från
tjänstgöring.

Sparsamhet.

På grund av det skärpta läget beträffande drivmedelshllförseln har CM i mo 104 erinrat om nödv:ändigheten av största möj-liga sparsamhet med driv- och smö·r jmedel och i mo 151 och
170 utfärdat bestämmelser för åstadkommande av minskad
konsumtion.
Sveriges landstormskuinnoförbund.

Genom go 144 hava grunder för anordnandet av signalförbindelse vid samverkan mellan försvarsgrenan1a fastst ällts.

I mo 325 hava b estämmelser utfärdats fö,r antagning av marinlottor såsom krigsfrivilliga i den utsträclming, som hedömmes
erforderlig för bl. a. förplägnadstjänst, förrådstjänst, sjUJkvårdstjänst. expeditionstjänst, förbindelsetjänst samt lagnings - och
u trustningstjänst, m. m.

Sjulwård.

Tillstånd att vistas utom riket.

Kungl. Maj :t har förklarat hinder icke möta att i kontrakt
rörande sådan uthyrning av personal, varom fö1rmäles i gäl -

Genom go 796 beviljar CM efter samråd med chefen för
försvarsstab en tillstånd att vistas utom riket i samband med

S ignalt jänsten .

-
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ledighet enligt krigsledighcLsbestämmelserna i de fall, där icke
Konungen jiimlikt gällande fredsbestämmelser skall bevilj;
d y l i k l tills L:l n d.

T järrstcbrevsrält Iör marinen.
Med upphävande av tidigare beslämmelser beträffande underruhiker, angivande den avsändande myndigheten har genon1
mo 89 föreskrivits, alt pä adressidan av omslag till tjänsteshivelse skall medelst tryck eller stämpel eller ock skriftligen
i nedre vänstra hörnet angivas dels försändelsens egenskap :J.V
Ljiinsteskrivelse medelst ordet ,}fjänsleförsändelse» eller
»Tjänste» och omedelbart under denna beteckning ordet »~Ia ..
rtnen».

Tjänsteläkare.
I kbr 10/5 har Kungl. Maj :t utfärdat allmänna besliimmelscr, inslrnklion, ersältningsbestämmelser och s~irskilda hesliimmeber ang. tjänsleläk:are vid försvarsväsendeL IG\IF har
sedermera utgivit tillampningsföre1skrifter.

Tomhylsor .
Vikten av aH tomhylsor av alla slag i största möj li ga utsträckning tillvaratage~ inskärpes genom mo 201. Noggrann
konlroll över denna tjänstedet:J.Jlj skall utövas.

Uneler be I älsskola och unclerofficersskola.
Deslämmelser ang. utbildning i underbefälsskola vint ern
1940-1941 hava utfärdats genmn IDO 235 och ang. underofficerssl;.ola genom mo 213 . och 236.

Unclerstöcl.
»Meddelande från Rikskomn1itten ang. extra understöd till
personal vid krigsmalden» att lända till efterrättelse har ut sänts till därav berörda chefer.
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Uniform.
Följande uniformsbestämmelser må anföras :
Livpäls må av o, uo och civilmilitär personal av motsva1·andc tjänsteklass, tillhörande flottan och marinens gemensamma kårer, under den kalla årstiden användas till daglig
.dräkt, mässdräkt och arbetsdräkt, dock vid tjänstgödng infö·r
1rupp enelast om truppen är iförd päls. Å livpäls skall b äras
för vit kavaj fastställda axelidaHar (go 47).
Ny modell till vit kavaj fö·r marinens personal har fast·ställts (go 326).
Vit kavaj må t. v. bäras jämväl till blå byxor i huvud·staden (go 351).
Nya gradbeteckningar föT hbm och f hava fastställts (go
.395).
Personal kommenderad å torpedbåt tillhörande T -klassen
må i stället för mö•s sa med skärm till daglig dräkt - dock icke
till ·vit kavaj ·- och arbetsdräkt bär:a flygtjänstmössa m. m .
(go 428). Präster, inkallade till tjänstgöring vid marinen under förstärkt försvarsberedskap eller mobilisering skola bära
samma uniform som kompaniofficerare dock utan gradbeteck. ning. Å vardera underarmen och å axelklaff anbringas ett i
guld broderat strålkors. Sabel bäres icke. Prästerlig dräkt
kan få bäras (go 799).
·Utöver ovan angivna reglementen, instruktioner, förvaltningsbestämmelser, författningar, order och skrivelser hava ett
flertal föreskrifter under året utfärdats berörande olika områ·den inom försvarsväsendet, men då det skulle föra alldeles för
långt oeh knappast kan anses nödvändigt eller i varje fall
önskligt att ytterligare belasta denna berättelse, som på grund
:av ämnets natur förvisso torde få anses tillräcklågt lång, vill
författaren här avsluta densamma med några personliga reflektioner. Man kan ej undgå, då man studemr det fö["eliiggande materielet, att fråga sig, huruvida icke en av·s evärd del
:av de för den förstärkta försvarsberedskapen speciellt utfärdade
föreskrifterna:, f!l1amfömllt lfJö·rvaltnintgsibesttäilllll\elserna, skulle
Tidskrift i Sjöväsendet.
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kunnat upptragas i för skolor, kurser och övillingar gällande
läro- och instruktionsböcker och inläras redan under utbildning och övning i fred. Erfarenhelen från den först ärkta för svarsberedskapens tilländalupna del torde åtminstone på fö rvaltningsområdet hava bestyrkt vådan av alt mer eller m indre
oförherett och utan dröjsmål sätta i tillä mpning den m ån gfald
nva
föreskrifter , som befunnits erforderliga
för mohiUserin bcr
•
v
och krig. Ej heller hava de först utfärdade hestämmelsern!.l
alltid visrat sig tillfyllest ulan såsom t. ex. på avlöningsom r ådet - flerfalldiga gånger m åst ersätlas n1ed helyd::mde
ändringar, vilket m.edfört ökade svårigheter för den med bestämmelsernas tolkning och till ämpning ,gysselsatla personalen.
Svårigheterna hava kanske varit slörst vid handläggningen av
kassaärendena, i synnerhet å mindre farlyg, där den oHa mäs t
anförtros åt inkallade, värnpliktiga redogörare, m en även i
dylik tjänst mera förfaren personal har först efter vi,s s ti d och
ett flertal rådfrågningar behärskat den nya si'tuationen. Det
synes därför författaren vara nödvändigt att även på h är ifrågavarande omraden göra förberedelsearbetena för moh~lis ering
och krig mera omfattande och gedigna. Fö,r svarsheredskapen.
har i hög grad skapat förutsättningarna för olika å tgärder i sådant syfte och sl~ulle det bliva os's förunnat att återgå till lug nare förhållanden, bör en av de första åtgärderna därför hUva!
att i största möjliga utstnäckning draga nytta av de gjorda lär~
domarna.

Årsberättelse i skeppsbyggeri och
maskinväsende.
Avgiven av ledamoten i KöJI/18 , specialingenjören av
1 gr. K. A. SchTöcler.

Jämlikt stadgarnas§ 29 har för edra ganel en l åtit å rsberättelsen omfatta

Flytande bränslen.

Av nedanstående tabell framgår i vilken oerhörd grad
importen av flytande bränslen ökats under de senare åt'en.
Si<ffrorna angiva 1,000-tals ton.
Å r

l

-Bensin ... ..... ...... .. ..... ... .. .. .....
Råolja ..... .... ....... .. ....... .... ....
Motor, och pannbrännolja •• r
fotoge n ....... , ...... , .. ,., .... ... . ,.
Öv~;iga. ... .... ... , .... , .................

1934 1 1935 1 19361 19371 191:l81 1939
35l
63
253
96
4

387
88
291
108
7

441
539
575
485
70
92
65
80
517
342
628
450
lO l
110
137
104
]2
8
9
13
s~~ma l 7ö7 l !381 l 962 r 1,1-281 i,170 l 1,418

För jämförelses skull angives kolimporten under samma
år samt brytningen av svenska kol och den inhemska tillverkningen av skifferolja; även här siffrorna i 1,000-tals ton.
Å

l 1934 1 19351193611937,193811939

r

K or1m port ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... 5,2651l
Kol brytning i Sverige ... ... ...

lSkifferoljetillverkning

... ... ...

415

1'-

l 5,61616,6061
l
l 5,773
424 1 456
460
431

5,~54

i;52

_,

6,342
444
0,174

-
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Av tabellerna framår att importen under 5 år nära för.
dubblats beträffande flytande bränslen, ökat med en fe m tedel
beträffande kolimporten och hållit sig nära konstant beträf_
fande den inhemska kolbrytningen. Den inhemska skiffer.
oljetillverkningen har ju varit mycket blygsam.
Det vanligaste sättet att indela de flytande bränslena är
efter dess användning. Man skiljer då på e l d n i n g s o l j 0 r
(inom marinen vanligen benämnda pannbrännoljor) samt m 0 _
t o r b r ä n s l e n. Av de senare skiljer man på bensin, m otorfotogen, motorbrännolja, motorallwlwl och blandningar
därav samt övriga.
Sker indelningen efter ursprunget, skiljer man på petroleumprodukter, skifferolje-, trätjäre- och stenkolsprodu kter
samt jäsningsprodukter (alkoholer).
l.

ELDNINGSOLJOR.

Som eldningsoljor användes huvudsakligen petroleumprodukter, vilka importeras, då vi ännu ej påträffat någon petroleum i vårt land. Borrningar pågå visserligen i Skåne,
(vid Höllviken) men ännu lär icke någon olja hava påträffats.
Eldningsoljorna t endera att bliva allt tjockare och där med
svårhanterligare vinteTtid, vilket nödvändiggör uppvärmningsanordningar i fartyg och förrådstankar.
Genom: avspärrningen: på grund av kriget har intresset
för en inhemsk skifferoljetillverkning ökat i avsevärd grad,
särskilt nu när den fö-r sta utbyggnaden av Flottans Ski~fer
verk i Kinne-Kleva fullbordats (Fig. 1) . Verket förarbetar
f. n. cirka 1,000 ton skiffer per dag och beräknas årspro duktionen av skifferolja uppgå till c:a 13,000 ton. Skifferbro ltct
ligger omedelbart intill skifferverket. Skiffern, som ligger så
gott som i dagen (Fig. 2), endast täckt av ett tunn t jordlager,
uppluckras genom sp-r ängning, lastas medelst grävskopor i
rälsvagnar och dragas av ett med skifferolja (lättoJja) drivet
motorlok till grovkrossen (Fig. 3). Efter grovskrädning äger
grovkrossningen rum, varefter skrädes innan skiffern går in
till finkrossningen (30 mm och därunder) (Fig. 4) . Den färdigkrossade skiffern föres därpå medelst ett transportband till
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Fig. 4.

Fig. 2.

Fi g. 3.
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Finkrossverket med transportbana för ski:ffern.

Bild av skifferbrottet med inlagrade' kalkstensba n cl.

Genom en galleranordning avskilj as
vid lastninge n.

5 törre

skifferblock
F i g. 5.

Påfyllningsanordningarna föi' ugnarna.

-
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Fig. 8.
Fig. 6.
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Oljan transporteras till ol jecist ernen i Lidköping.

Destillationsugnarna från n edre planet.

Fig. 7.

Del a v kandensa tians anläggningen.

destillationsanläg,gningen. Retortrama äro vertikala , c :a 2,5·
m långa, relativt smala. Påfyllningen äger rum upptill med
-en särskild påfyllningsmaskin (Fig. 5). Allt eftersom. skiffer. askan utmatas från retortens nedre ända, sjunker alltså den
påfyllda skiffern och värmes 1ner och mer tills den vid retortens nedre del är c:a 500° C. Den heta skifferkoksen konnner
så ner i en särskild värmekommare, där den antändes av mötande luft och för1brinner. Den alstrade värmen användes dels
föi· destillationsprocesS'ens genomförande, dels för genererandeav ånga, som blåses in i retortramas n edre del (Fig. 6), bl. a ..
för att hjälpa till a tt driva ur oljan ur skiffern. Efter avskiljandet av vattnet Fig. 7), som bildas av ångan, uppdelas
den erhållna skifferråoljan genom fraktionering i lätt och tung
mot01·brännolja; r esten blir pannbrännolja. Den lätta motorbrännoljan ger efter raffinering en användbar motorbensin.
Ur destillationsgaserna utvinnes svavel samt i La M·onts avgasångpannor ånga, som normalt ger så pass mycket kraft,
att icke endast verkets behov kan tillfredsställas, utan även en
avsevärd del blir över för försäljning. Styrkan i Berghs metod (den metod, som tillämpas vid Flottans Skifferverk) är
tillvaratagande av skifferkoksens värme. Den förbrända skiffern lämnar verket praktiskt taget kall, oaktat ingen vattenspolning äger rum.
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Den erhållna pannbrännoljan är ju prövad under fle ra
år å Flottans fartyg och befunnen god.
Härnedan visas en analys av skifferolja jämförd m ed en
vanlig pannlbrännolja (petroleumprodukt) :
Skifferolja

+

Specifik vikt vid
15° C ... .. .... .... .. ..... ... .
Flampunkt (Pensky-Martens) ... .... ...... .. ..... .
Viskositet (Engler) vid oo C ... .... .. ..... ... . .. .

20° c ············ ······· ··
50° c ............ ... ......
>>
flampkten .. ............ .
Kalorimetriskt värmevärde ....... .. ...... ... ..... .
SvavelhaH .... ... .. ... .. .......... .. .... ......... ... ... .. .
Vattenhalt ... .... .... . .. . ...... .... .... . ......... .... , ... .
»

•

0,980
66° c
16,4
4,4
1,79
1,32
10035 v. e.
2, l 0/o
spår

l Pan~
olja
0,967
92° c
185
34

6,2
2,03
10220 v. e.
2,1 °/o

o

Genom uppförandet av en hydreringsanläggning skulle
man kunna erhålla mera och bättre bensin samt även bä ttre
dieselolja. Med lämplig katalysator skulle man kunna få u pp
ceten-talet hos dieseloljan till c:a 45, men man får då sannolikt räkna med en minskning av oktan-talet hos den -e rhållna
bensinen.
Ännu ett skifferverk är under uppförande under statens
medverkan, nämligen i Närke. Skiffern är på vissa ställen i
Närke lika oljerik eller till och med något rikare än den i Kinnekulletrakten. Enl. de upplysningar som föreligga skall där
tillämpas 3 olika system: Berghs, A.-B. Industrimetoders och
Hultman-Gustafssons. Uppgifterna om beräknad årsproduktion differera. När verket en gång blir fär di gt torde det b liYa
ungefär dubbelt mot Flottans i produktionshänsecnde, d. v. s.
giva en årskvantitet av 25- 30,000 ton skifferolja .
Trätjära, som har ett r elativt högt värmevärde, 7-8,000
v. e. är en alltför värdefull produkt att använda som eldningsolja.
Detsamma gäller om stenkols- och jäsningsprodukter var·
för dessa som eldningsoljor hava föga intresse.

II.

MOTORBRÄNSLEN.

a)

Bensin.

Ar 1928 räknade man med ett oktantal hos flygbensin
av 60, år 1931 med 87 och nu med c:a 100. Va d delta betyder
i en flygmotor torde framgå därav att genom ökningen i oktantalet fr å n 60 till 87 vann man en effektökning av 33 %, och
genom ökningen från 87 till 100 av oktantalet hos flygbensinen vann man ytterligare 25 %! Man kan då förstå vilket
arbete som nedlägges p å att än ytterligare söka höja oktantalet. Den hittills uppnådda oktantalsökningen har åstadkanunit s på ett flertal olika sätt, som hålles strängt hemliga.
Ett sätt lär vara att man krackar (upphettar under tryck) tunga
olj or t. ex. med någon lämplig katalysator, polymeriserar och
hydrerar dc krackade gaserna, varvid ett oktantal hos produk ten av 96 erhålles.
I Tidskrift i Sjöväscndet, 2. häftet 1940 lämnade jag några uppgifter om huru bensin framställdes ur kol i Tyskland.
Några uppgifter om fabrikationens utveckling där har ej stått
att uppbringa. Att ofantliga mängder syntetisk bensin tillverkas där och i ett flertal verk torde vara odiskutabelt och
stödes av ett uttalande i en tysk facktidskrift , där det talas om
prover i stor mängd från Fisher-syntes; »det rör sig om ung.
100 prover, omfattande nästan samtliga tyska anläggningar».
Dessa syntetiska bensiner äro praktiskt taget fria från aromat iska kolväten och nafte ner; de innehålla huvudsakligen
paraffinkolväten med ogrenade kedjor a v mättad eller enkelt
omättad natur. Detta förhållan de gör att man k an utan CFRmotor m ed ganska stor säkerhet r ent analytiskt få en' uppfattning om oktantal et hos dessa syntetiska bcnsincr.
b)

J\!lotorfotogen.

Beträffa nde dessa slag av molorbränslen är ingen direkt
nyhet att konstatera. Flampunkten har i allmänhet stigit år
från år och ligger numera avsevärt över 40° C, den temperatur, under vilken oljorna hänföras till >>eldfarliga>>.
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Motorbrännolja.

En viktig egenskap hos en sådan olja är dess lättantiindlighet, speciellt när det är fråga om des~ användnincro i h asti"tl t
gående dieselmotorer. Som ett mått på ·e n oljas lämplighe l
att använda i sådana motorer är ju som bekant cetcntalet, Yi lket tal anses böra vara minst 35 för varvtal mellan 360'--1 ,00()
och minst 45 vid varvtal på över 1,000 varv p er minut. :\lan
har gjort en mängd försök att medelst tillsatser öka bränslet:·
cetcntal. Hcinzc, Marder o ch Veiclt har vid Teclmisch e Ho ~h
schule, Berlin prövat bl. a. Alkyl-nitrater, -nitriter, och -halogennitrater, nitrosoföreningar, peroxid er och polysulfider , YiJ .
ka alla visat sig verksamma. Men ökningen i cetentalet ilr
mycket b eroende på bränslets sammansättning. Marindirektör Swenzens förslag i sin årsberättelse för år 1939 (Tidskrift
i Sjöväsendet, 2. häftet 1940, sid. 94) om värdet av e tt proYrum för Flottans räkning med bl. a. anordningar för fas tställande av motorbränslenas cetenvärde, kan därför på det kraftigaste tillstyrkas. De ovannämnda tillsatserna hava i allm änhet icke försämrat l agdng~beständigheten, med undantag av
amylnitrit och tetralinperoxid, vilka änmen bildade avsättningar med en del bränslen. Bränslenas korrosionsegenskaper
försämras i många fall, varför det är tillrådligt pröva det blandade bränslets korroderande egenskaper, innan det användes.
Benägenheten för koksbildning ökar i allmänhet. Ä ven så
små tillsatser som 0,5 % åstadkommer en avsevärd ökning i
Conradsontalet, vilk·e t ju inskränker användbarheten. Man
fann även, att det icke är sänkningen av tändpunkten som är
utslagsgivande, utan egenskapen hos de tillsatta ämnena att
sönderdelas och verka såsom initialtändare vid förbränning sförloppet.
Till ungefär samma resultat kommet H. Fiebelkorn, som:
gjort försök med en h astigtgående (upp till 2,400 varv per m inut) dieselmotor med direktinsprutning. Användningen av
motorbränslen med högt cetental åstadkommer icke på långt
när så stor effektökning, som man' skulle tro. Han föresl år i
stället att använda oljor med högt cetental för uppblandn ing

av svårantändliga dieselmotorbränslen och därigenom göra
dessa senare mera lättantändliga. Man lär ock på senare tid
följt denna väg med som det angives gott resultat.
Enl. Journal of the American Society of Naval Engineers
bar man för närvarande följande fordringar å brännoljor för
dieselmotorer:
Hastighet, v j min .
under
1240- 400 1360- 10001
240

över
1000

l

l

l

!

Getental ········ ··· ········· ····· ··· ··
Dieselin dex*) ........ . .. . .. . .........
Conradsontal ... ... ... .. .. .. ... .. . ...
Svavelhalt, o;o ···· ····· ····· ···· ···
Askhal t, 0 /o..... ................... .. .
Vatten och mekaniska föroreningar, o;o ···· ·· ······ ········· ···

6,0
2,0
0,08

30
20
2,0
2,0
0,04.

35
30
0,5
1,5
0,02

45
45
0,2
1,5
0,02

1,0

0,6

0,1

0,05

--

l

anilinpunkten (i°F.) x A. P. l. Gravity.
100
Anilinpunkten erhålles på så sätt, att lika delar ren' anilin
.och brännoljeprovet uppvärmes till klar lösning. Får sedan
kallna långsamt tills grumling inträder, då temperaturen, den
.s. k. anilinpunkten, avläses. A. P. l. Gravity, specifik vikt
~nl. American Petroleum Institute, närmast motsvarande
0
Beaume.

'*) Dieselindex

Enligt samma tidskrift har praktiska prov gjorts med
o0ljor av avsevärt lägre kvalitet, med Conradsontal p å upp till
lO a 11 och svavelhalter upp till 3 %. E~:farenheterna lära
icke hava varit enbart goda, men man måste tillglipa så pass
lågvärdiga oljor, då det blir allt svårare anskaffa oljor med
de egenskaper man förut ansett vara nödvändiga. Svårigheterna att anskaffa högvärdiga o~jor beror helt enkelt på den
stora efterfrågan å bensin. Så mycket som möjligt av råpetroleum avdestilleras och »krackas» till bensin, till men för
övriga oljors kvalitet.
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Mo toralko hol och blandn ingar.

Motora lkohol har så gott som uteslut ande erhålli ls so
111
biprod u kt vid framst ällning av sulfitm assa. Då på grun d
av
den minska de expor ten av sulfitm assa, tillverk ningen måst
inskrä nkas, har man måst tillgrip a andra metod er för att erhålla så mycke t m otoralk ohol som möjlig t. Genom att änclrn
koknin gens utföran de, kan man öka den spritkv antitet son
1
eth å llcs per ton massa. Massan blir visserl igen av lägre k valitet, men går bra att använd a till fodercc llulosa . Direkt fö
rsockdn g av veden m edelst svavel syra och socker lösningens
förjäsa nde till alkoho l har också försök ts, och lär hava givit
goda resulta t.
På grund av minskn ingen i bensin import en har inte ti11 räcklig a kvanti teter bensin stått till buds för framst ällnin g
av
lältben tyl, som ju består av 25 % 99-% -ig etylalk ohol och
75
% bensin , ulan man har försök t andra tillsats er. Alkoho l kan
visserl igen använd as enbart till motorb ränsle, men m an m åste
då ändra kompr ession en hos motore rna för att det överhu vud
taget skall gå att uppnå driftsä ker körnin g och dessuto m bli
r
bränsle åtgång en större. Som tillsats er har försök ts fördr oppar från etylete rframs tällnin gen' vid Bofors (bland ningen h
ar
benäm nts eter•bentyl), dietyla cetal från: samma ställe samt m
etyletyl eter från Skog·ha ll. Huru förs·ö ken utfallit är föred raganden ej bekant .

e)

Ovriga bränsle n.

De övriga flytand e bränsle n, som under året har varit av
någon betydelse, äro snart räknad e.
Ter penfin oljan visade sig vara ett gott bilbrän sle, m
en
genom bl. a., vissa handel savtal , undand rogs den den jnhemsk a markn aden. Det har överhu vud varit mycke t svårt
att uppbri nga tePpen tinolja, till och med för målnin gsända måL
Trätjär a har särskil t för våra fiskeb åtar varit ett använd bart och nära nog det enda flytand e b~:änslet, som stått att
€rhå lla . De försök som utförts hava visat att kolugn sn\tjär
a
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: den lämpli gaste tjärpro duktcn för tändku lemoto rer, d.
vant för de
' k·e lJatarn
o.
..
-"" ·
motore r med vilka dc flesta f rs
a aro
I Orv. sd
Denna tjära lär utan vidare kunna använd as i dessa
sed a.
.. l o t o
-er och effekte n säges bliva normal. B rans
ca gangen
Jll?tol'sserli()'en 25 a 50 % hönrc än med vanlig molorb rännol
ja
]Jhr vr
t>
.. o .
..
·idarm unstyc kcna forsilta s fo-rtare an
norma
lt,
men
seocl1 sPl <
..
o
o
dan man övergå tt till alt an vanda sa dana. av stal
--: ~RS-7 5
. ·ån Bruksk oncern en - lära inga allvarh gare besvar lighete
r
1
f a upph·ä tt. Viskos iteten hos nämnd a råtjära är så pass låg
11av
D lb .. d
tt några förtunn ingsme del ej behöva tillsätt as.
a ' ran
:.ära bar visat sig mindre lämpli g som motorb ränsle därför
Jtt den är för tjock. Uppbla nclad med råtjära från kolung
ar
aoc h r -åmetan ol (80 % råtjära
15 % dalbrä nd tjära
5 %
·åmetanol) lär den dock vara använd bar. Björk- och bok1
.. l
tjära hava visat sig mindre lämpli ga som motor'lJ rans
en·.

+

+

Inom landet pågår en livlig verksa mhet för att frambr inga
ersättn ingar, för bl. a. flytand e bränsl en. Försök att framstäUa sådana av ved, torv och andra organi ska ämnen samt ur
skiffer hava pågått i flera år. skiffer proble met kan! anses
tämli qen tillfred sställa nde lö·s t - mycke t tack vare Flottan
,
dit vt" aärna. räkna Bergsi ngenjö r Sven V. Bergh - och vi
få
hoppa: att även andra pågåen de försök att öka vår tillgån
g
på flytand e bränsl en snart nog må leda till prakti skt genom
förbar a resulta t.
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-Några synpunkter på modern sjökrigföring.
De underrättels er och erfarenheter, som publiceras av de
krigförande - och ibland även av de icke krigfömnde - äro
ofta präglade av propaganda i politiskt, militärt eller annat
-.syfte. Det är givet. att man på grundval av dylikt materi1al i allm änhet icke kan draga några hestämda slutsatser rörande utvecklingen i det ena eller andra avs-e endet. I vissa fall kunna
-emeller tid nu, efter två års krig, bestämda slutsatser dragas,
medan i flera andra en tydlig tendens kan påvisas.
De driv.ande krafterna i utvecklinge n h a fram~ör allt var it
fl ygstridskraf ternas ökade effekt i sjökriget, de moderna vapnens stegrade räckvidd och precision samt de o-liJka fartygsty-pernas ökade fart. Den ringa tillgången på slagfartyg, i jämförelse med till exempel tiden 1914-1918, har medfört, att dessa
insatts med viss återhålTsamhet, vilket även: bidragit till att
sätta en ny prägel på sjökriget. De mindre fartygstype rnas relativa värde har ökats. Sjökriget har kommit att utveckla sig
-som ett nötningskri g m ed vidsträckt utnyttjande av lätta fartyg, ubåtar, minor och flygstridskr after. Vid sidan av d etta
»Kleinkrieg >> pågår sjöh9:_ndelskJ;iget, som av tyskarna bedrivi t~
m ed nära n og alla typer av fartyg, från de s~örsta till de minsta,
förutom flygstridskr after. Slutligen h ar kampen om basom_rådena för sjö- och flygstridskr afterna intagit en mera fram~kj uten plats än i kanske n ågot annat modernt krig. Som led
1 densamma ~unna framhällas ockupatione n av Norge och
])aumark, fältt åget mot Grekland och erövringen av Kreta, ope-

rationerna mot Leningrad, besättandet av Island och Grönland
samt -- åtminstone delvis - även det tyska framträngar rdet till
den franska Atlantkusten. Genom dessa operati oner har Tyskland redan skapat föruts ättningar för ett effektivt sjöhandelsJn-ig mot England och en kraJtful1are bekämpning av brittiska'
MedelhavsJl ottan, m edan Leningrado perationen hotar den röda
östersjöflo-ttans h ela ex istens. England åter har förstärkt sin
ställning i Nord-Atlan ten, den tmnsportväg , av vilken landets
fort satta motstånd till slor del torde vara beroende.

Några stö-r re sjöstrider ha icke förekommit m ed undanta"o
för slaget vid Ma:tapan. Anledninga rna härtil äro det ojämna
s tyrkeförhåll andet mellan tyska och engelska flo-ttorna samt ilalienm-uas envisa tillämpande av >> fleet-in-bei ng>>-princip en.
Däremot ha åtskilliga smärre drabbninga r utkämpats, bland
vilka i första rummet kunna nämnas striderna i J oni ska h avet den 9 juli 1940 och vid Kap T eulada den 27 november 1940.
Hur föga omfatlm1de de hittills utkäillpade striderna än varit,
kunna vissa erfarenhete r dock utvinnas ur desamma.
Under världskrige t 1914- 1918 vidto.gos i regel de taktiska
dispositione rna för dagstrid, sedan de framför huvudslyrk orna
framskjutna spaningstyr korna erhållit kontakt. Numera måste
motsvarand e dispositione r vidta:gas i ett mycket tidigare sl<,ede,
enär avståndsmin skningen vid en kontakt kan ske så snabbt,
att inga åtgärder över huvud taget medhinnas, innan striden
är i full gång. Värdet av effektiv flyg,s paning är därför oerhört
stort. Framför allt gäller detta en sjö-styrka med en, i förhållande till motståndare n, låg marschfart. Den långsamma re
styrkan kommer lätt i ett taktiskt ogynnsamt utgångsläge , om
flygspaning en icke varit tillfredsstäl lande och kontakt oväntat
Uppstår. Gränsen mellan strategi oah taktik. har således blivit
allt mer diffus. Under sjöstriden i Joniska Havet kan taktisk
samverkan till och med säga!s ha förekommit mellan styrko-r,
vilka opererat långt utom synhåll från varandra.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Den gamla taktiska grundregeln, att avgörandet i s triden
5kall framtvingas genom kraftkoncentration mot lämpli g punkt
i motståndarens gruppering äger fortfarande sin giltighet. Däremot har sättet fö,r åstadkomn1ande av denna koncentra tion i
grund förändrats. HH4-1918 åstadkoms kraftsamlingen genolll
att samla slagförbanden i långa, stela formeringar, i anslutning till vilka de låtta förbanden grupperades. Såsom föru tspåtts har denna >'line::utaktik>>, som naturligtvis v1ar m ycket
ofömånlig vid anfall av flygstridskrafter och lätla övervat tensslridskrafter, fått ge vika för en ny taktik - grupptaU il.:c n.
Denna avser att åstadkomma kraftkoncentrationen i fonn av
vapenverkan direkt på målet, medan förbanden i motsals till
vad tidigare var fallet, operera åtskilda. Grupperingen av för banden sker alltså så att säga med fienden eller en av fi,e ndens
kaftgrupper som rättningsförband. Detta torde som regel och
framför allt vid offensivt uppträdande kräva minst samma och
helst högre fart än motståndarens.
Så gott som alla sjöstrider under nu pågående krige t ha
inletts med häftiga flyganfall . Om motståndarens jaktflygförband ---:- bomb- och torpedförbandens farligaste motståndare varit baserade pa h angarfartyg, ha dessa i regel blivit första
målet. Lyckas anfallet och hangarfartygen erhålla svåra skador uppnår den anfallande parten ett lokalt luftlrerravälde, som
är av betydande värde. Denna taktik har tillämpats av italienarna, därom vittna anfallen mot Ark Royal och Illustrious i
:Medelhavet.
Genom spaningsflygets insatser ökas möjligheterna bland
annat att undvika strid för en styrka, som av någon anledning
icke önskar upptaga strid. En jakt, sådan den utfördes vi d
FalklandsÖrarna 1914 eller Doggersbank 1915, är sålunda lönlös,
om effel{tiv flygspaning kan utföras. Det än nödvändgt a tt,
innan jakten igångsättes, på något sätt åstadkomma en avse ·
värt ökad differens mellan -de opererande sjöstyrkornas farter
eller med andra m'd väsentligt sätta ned den retirerande styrkans fart. Givetvis kan även den retirerande styrkan använda
samma förfaringssätt för att lösgöra sig från sin motståndare.
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för delta ändamål ha tunga flygförband insatts under ett re lativt tidigt skede av operationerna. Särskilt engelsmännen ha
vid åtskilliga tillfällen utnyttjat denna taktik Lill exempel vid
sjöstriden syd Kap Teulada, vid jakten på tyska slagskeppet
Bismarck samt i sjöslaget vid Kap Matapan, där den firade
sin största triumf. Torpedflygförbanden ha i operationer av
detta 5:lag visat sig effektivare än bomhf6rbanden beroende p:\
att en torped åstadkommer skador på ett fartygs undervallens··
kropp, vilket som regel även på de största fartyg medför fart ··
minskning, vilket i allmänhet icke bliver fallet vid träff av
även tunga bomber. Engelska slagskeppet Rodney erh6ll så-lunda under Norgeoperationen en tung bombträff och åtskilliga slagskepp ha träffats i Medelhavet utan att deras möjligheter att fullfölja pågående företag synes ha herörts i nå gon
högre grad.
Huvudstriden, i vilken artilleriet fortfarande spelat huvud-rollen, har ofta varit mycket kort: Kap Malapan c:a 10 minuter,
Bismarcl(-Hod 4 minuter, anfallet mot franska flottan i Mersel-Kebir 8 minuter. Detta understryker värdet av goda instrumenteringar för artilleriet samt stor verkan av det enskilda
skottet. Amiral Fisher's tre H äga fortfarande sin fulla giltighet· Hit first! Hit hard! Keep on hitting!
Avslutandel av striden har ofta lagts på flygstridskrafterna.
etan tvivel är detta en riktig tanke. Friska flygstridskrafter
ha betydligt större möjligheter att skada en sjöstyrka, som varit i strid med åtföljande påfrestningar på materiel och personal än en styrka, som är fullt intakt.
Det synes alltså möjligt att påvisa ett visst standardförlopp
i en hutida sjöstrid. Första stöten sättes in mot hangarfartygen, om dylika deltaga, samt följes av eller l"omhineras med
anfall av bomb- eller torpedflygförband i avsikt att ås tadkomrna en fartreducering och underlätta- uppnåendet av kontakt.
Nästa fas blir huvudstriden, som följes av häftiga flyganfall
för att slutgiltigt nedikämpa under huvudstriden skadade fartyg. Denna utveckling är naturligtvis starkt schematiserad;
möjli gheterna kvarstå ju att utnyttja mineringar, ubåtar och
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övervallens~tridkrafter, ävensom att lägga avslutandel av stri..
den p å de sistnämnda i shillet för på flygförbanden.
De hittills gjorda erfarenheterna ha redan satt markl)ara
spår på utvecklingen av fartygsmaterielen. Slagskepp en .ha
otvivelaktigt väl hävdat sin ställning. Den engelska strateglen
i Niedelhavet har baserats på utnyttjande av slrugskepp. Operationerna mot den franska flottan ef ter vapenstilleståndet u h isa,
att det var den franska slagfloilan, som skulle elimineras. S:1
snart detta m ål var nått upphörde aktionen mot de fransk a sjöstridskrafterna. De tyska slagskeppens insats vid ~orgeopcra 
tionen (striden vid Lofoten) beteclmas från tysk s1da som Yt-

terst viktig.
slagskeppens oerhörda motståndskraft kan anse.s till fullo
bevisad. Fem slagskepp ha visserligen sänkts (se bilaga) m,;n
av dessa härröra icke m_indre än fyra från perioden för förra
världskiget. Det femte - Bismack - utgör, trots s~n un dergång, det tydligaste exemplet på slrugfartyge~s mot:tan~skra[ l.
Alla stornrakter utom Italien (från Franknke maste I detta
sammanhang bortses) bedriva också slagsil.zeppsbyg.ge, i flera
fall av stor omfattning. En del uppgifter rörande under bygg nad varande slagskepp ha publicerats. Dessa utvisa med ön skvärd tydlighet, att konsekvenserna av den scn~ste tidens utveckliiw· tagits. Halvmesyrer godtagas icke. Sla.gs~<,eppen
måste i'"' sig förena största möjliga offensiva och defensiva kraft
med hög fart. Den stora svagheten hos världskrigsperiodens
slagkrysare - det otillräckliga skyddet - framhävdes: på ett
fruktansvärt sätt genom Hoods tmdergång. Hög fart än n ödvändig såväl med~ hänsyn till flygstridskrafterna som torp edvapnet över och under vat.tne.t. Resultatet är oundvikligt :. de placementen springa altmera i höjden. Den engelska L wnklassens fartyg lära få c:a 40,000 tons deplacement, japanerna
torde bygga fartyg p a- 45,000 ton och amerikanarna äro uppe
i 58,000 och möjligen till och med 65,000 ton.
Inom kryssarkategorien kan en utveckling motsvarande
slagskeppens urskiljas. Den engelska Edinburg (10,000 to~,
32,5 knop) för icke mer än 12 st 15 cm kanoner men skyddet l ar
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vara dimensionerat för alt motstå eld frå~1 20,3 cm kanoner.
De senaste amerikansl<la kryssarna få möjligen 14,000 ton men
samma bestyckning och fart som tidigare 10,000 tons kryssare.
skillnaden är troligen föranledd av kravet på avsevär t ökal
svnes em ellertid ha lett till
av krvssarna
,vdd . Utvecklincren
....
v
sl"·'
ett ännu mer viltgående steg nämligen utvecklingen av en ny
eller kanske å terupplivandet av en gammal fartygstyp - slagkryssaren. Vissa källor uppgiva, att japanerna bygga pansar·kr;rs.<mre på 17,500 ton (den s. k. Kadekuru-klassen) m ed 6 st
30:5 cm kanoner och 32 knop. Amerikanarna ha gått ännu
längre och Alaska-klassens 6 kryssar·e pås tås få 6-8 st 30,5 cm
kanoner (möjligen 35,6 cm) på ett deplac ement av 25,000 ton
och med en fart av icke mindre än 35 knop.
Hur denna utveckling komm.er att påverka förhållandena i
heg'ränsade farvalten som Östersjön är svårt att säga. Flottor
avsedda att uppu-äda i dylika måste alltid uppbyggas nted slörs1:a hänsyn till de säregna geogra.fiska förhållandena, vilka
bland annat äro y tterst ogynnsamma får jälteslagskepp. Det
kan dock fastslås , att icke heller i en liten flotta kunn'a halvm esyrer tillåtas. Deras användbarhet är begränsad och livslängden under krig blir sannolikt skäligen kort. Skall en liten
flotta uppträda till sjöss med pansanskepp, torde det bli nödvändigt att gå in för en typ påminnande om den japans·l<a lilla
slagkrysarcn. Om kärnan i stäHet utgöres av krys,s,a re måste
dess::t vara sbgkraftiga och väl skyddade.
Torpedvapn et har utan tvivel upplevat en renässans under
det pågående kriget. Den i bilagan gjorda sammans·t ällningen av fartygsförluster ulvis.ar visserligen alt, medan ubåtar
sänkt åtskilliga, även större fartyg, ha så väl molortorpedbåtarna som torpedflygvapn et visat sig skäligen ineffektiva. Samll1::tnstälningen är emellertid missvisande såtillvida att torpedflygvapnet, ehuru det icke sänkt så må nga fartyg, lagt grunden till flera betydande fram.gångar bland annat den engelska
segern vid Kap Matap.an. Motortorpedbåtarnas insats är däremot överraskande svag, framförallt är det anmärkningsvärt, att
det italienska MAS-vapnet icke kunnat uträtta mera.
oJ
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J agarna h a hittilLs haft föga bruk för sin torp edbestyckning under dagslrid. Anledningen härtil är främst. att fo rh ållandet m ellan farterna på jagare och moderna slagfartyg nu
blivit s{ldant, alt jaga rn a endast i undantagsfall kunna komma
fram till användbart skjutläge. Fadförhållandet, som u nder
värld~krigel var 2 : l ä r nu under gynnsamma väderleksför h ålland en 4 : 3 eller till och med 3,5 : 3 erch under ogynnsamma
väderleksförhållanden än nu sämre. Den stora jagaren h åller
på alt övergå till artillerifartyg. En granskning av de ledande
mar inernas nya jagare visar, att denna uppfallning h åll er pa
att tränga igenom tämli gen allmänt. Engelsmännen byggde Li ll
för några år sedan j agare m ed 4 s t 12 cm kanon er och 8 eller
10 torpedtuber. Dc senaste typerna föm mnellerlid 8 st 12 cm
kanoner .och 4 tuber (Tribal-klassen) eller 6 st 12 cn1 kan oner
och 8 tuber (Laforey-klas,s en). Itali enarna ha sin >>Navigatorikla'iS>> om 12 fm·tyg m ed 6 s t 12· cm lmnoner ooh 4 tuber; frans männen övergingo med sin sisla typ (Le Hardi) från 4 st 13 cm
kanoner och 6 tuber till 6 st 13 cm kanoner och 7 Lub er. Ameril,anarna slutligen byggde en tid jagare m ed 4 st 12,7 cm ka noner och l 6 tuber men ha sedermera övergått till 6 pjäser och
ett minskat antal tuber. Torpedibestyokningen bibehålles fö r
utnyttjande av de chanser, som otvivelaktigt k~Hllll11a att erbjuda sig under dager - skadade fartyg, strid i dålig sikt m. m.
- samt för nattstrid. De stora jagarna äro dook långt ifrån idealiska natlvapen.
Jagarna ha redan i d e flest,a mariner - även i vår egen differenti erats i två typer - ut:sjöjngaren och kustjagaren. De l
synes därför ligga n ära till hands, att medan den slön-e typen
utvecklas till »kanonj agare » den mindre, som är m ycket användbar för naltslrid, ulveddas till »torpedjagare» . Tyska m ::trinen har slagit in p å denna våg; dess T -typ är en typisk »torpedjagare» med en 10,5 cn1 kanon och 6 tuber på ett deplacement av 600 ton.
Ett fÖJ'SÖk att schemalisera de framförda erfarenheterna ger
följand e resultat:
torpedflygförbanden inträda som det viktigas te dagtorpedvapnet Lill sjöss;

den större jagartypen ulbildas till elt artillerifartyg men
bibehåller en mindre torpedbes tyckning (t. ex. en kadrupeltub).
Reservtorpeder böra medföras så atl omladdning kan ske;
den mindre j agartypen ulveddas till elt extremt torpedfartyg användbart för lokalförsvar samt nattslrid;
moLortorpedb å tarna insättas parallell t med den mindre jaoch nallslrid.
o-aren för lokalförsvar
p
Omsättes tankegången på våra egna förhållanden förefaller
det som om en ar tilleribetonad jagar e med förslagsvis 6 s t 12
.cm kanoner - ell er varför icke elt färre anlal pjäser av ännu
grövre kaliher - skulle vara en mycket användba r typ i vår
fJolla med de'>s rela tiva brist på arlillerifartyg. Två t ill trt>
dylika jagare äro i stånd att Laga upp strid med en lä lt kryssare; dylika j agar e äro dessulom väl ägnade alt lö·s a självständiga uppdr.ag. De mindre jagarna - jämte motortorp edbå tarn a - äro lämpliga för lokalförsvar samt fö·r natlstrid; det
senare förefaller vara av stor betydelse med hänsyn till all
nätterna på våra latituder äro mycket långa under en sLor del
av åre t.
Det kan möjligen tyckas, att motortorpedbå tarna kunde er'Sä lta den mindre jagaren. D.etla är dock knappast fallet. Jagarens större aktionsradie och bättre sjövärdighet samt framfö·r allt dess förmåga att avgiva kraftiga torpedsalvor torde vara
fullt bärande skäl för typens bibehållande.
Beträffande ubåtarnas verksamhet har mycket litet offentliggjorts, varför det är svårt alt bilda sig en uppfattning om
utvecklingen på området, Viktiga resultat ha uppn åtts men
det är tydligt, att motmedlen ökat i effektivitet. Ingen marin
1är emellertid vara hågad att avsäga sig bruket av ubåtar.
Minvapnet har spelat en betydande roll framför allt i sjöhiget i Östersjön. Det tysl<a offensiva utnyttjandet :w delta
vapen torde i mycket stor utsträckning vara anledningen till
det passiva r yska uppträdandet till sjöss. När deLta skrives (i
mitten av september 1941) är r ys·k a floHan praktiskt tage t m. minerad i Finska viken. Dessa erfarenheter synas Viärda det
:största beaktande från vår sida.
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I sjökriget utanför Östersjön har minvapnet spelat en mera
underordnad roll med undanlag för tiden narmast efter den
magnetiska minans första uppträdande. Anledningen h är till
är främst, att motmedel mot den nämnda nykonstruktionen
mycket hastigt utexperimenterades samt att de viktigaste SJÖ krigsskådeplalserna , Atlanten och :Medelhavet, till följd a v de
stora vattendjupen äro ogynnsamma för ininkrig. Minfälln ing
från flygplan har visat sig väl utförhar och innehär b etydande
risker, emedan med denna fällningsmeLod farvalten kunna mineras, vilka icke på annat s äH kunna åtkmnmas, · till exem pel
det inre av skärgårdar.

Att flygvapnet skulle komma att göra viktiga insatser i sjökriget var väntat. Frågan är emellertid, .om icke förväntni ngarna överlrilffats. Torpedflygförbandens prestationer ha redan
berörts. En granskning av bombflygvapnets resultat gentemot
stridsfartyg utvisar alt n ågra kryssare samt ett &tort an tal
smärre ·fartyg - framför allt jagare - sänkts (se bilaga). At sldlliga träffar på slagskepp ha inrappor terats, intet sådant fartyg har emellertid till dato sänkts av flygbomber. Det synes
vara berättigat att draga slutsatsen att torpedflygvapnet är effektivast mot stora fartyg; mot mindre fartyg ha framg ångarna
däremot varit skäligen ringa på grund av dessa fartygs större
rörlighet. Bombvapnet åter ha visat sig effektivast mot små
fa lyg, medan stora fartyg relativt väl uthärda träffar äv·e n av
tunga bomber. Torped- och bombförbanden komplettera så luncia varandra. I förbigående måste papekas att en typ av
större fartyg bäst anfalles med bomber, nämligen hangarkryssarn::t, vars flygdäck må~te vara känsliga även för lätta bomber.
Under Norgeföretaget och kanske .framför allt vid striderna om Kreta visade det sig, att stöne fartyg måste samoperera med jaktförband. Om så icke är faUet, tröttJas luft värnet ut genom ideligen uppr,epade anfall, dess effektivite t
nedg~tr och flygförhandens möjligheter att verksamt genomföra
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ett anfall öl(Jas. En av huvudanledningarn a till brittiska flot tan svaga insats utanför Norge var med s·törsta sannolikhet all
det visade sig omöjligt att åstadkomma ett tillfredss tällande
jaktskydd utanför norska kusten. Vid Kreta har brittiska flot tan tydligen lidit sina svåraste förluster, sedan jaktflygförhanden dragils tillbaka från ön och omhas.era ls till Egypten.
i'r~tgan om flygförhandens bosering synes värd et t närmare
Den engelska flottan, byggd för ·operationer på
studium.
världshaven, baserar i relativt stor utsträckning sina marinsamverkande flygförhand på hangarfartyg. Fördelen härmed är alt
flygförbanden ständigt finnas till hands och kunna insättas i
strid ulan tidsutdräkt. Nackdelen är hangarfartygens stora
sårharhet - »hasen» är osäker. Axelmakterna, som av a llt a lt
döma mera riktat in sig på sjökrigsoperationer i begrän ·adcfarvatten, Nordsjön, Östersjön och Medelhavet, h a helt landbaserat sina flygstridskrafter. Fördelen är att flygstridskrafterna i vila befinna sig i betydligt större säkerhet än vid fartygshasering. Nackdelen är att viss fördröjning kan uppstå vid
flygförh andens insättande i strid. Än så länge tycks detta förhållande icJ~:e ha utövat något störande inflytande på axelflygets Dperationer. Det kan alltså ans·es bevisat, att flygstridskrafter avsedda för opemtioner över begränsade vaNenområden
kunna - kanske höra - landhaseras. I samband härmed kan
övergång till landflygplan ske med åtföljande vins•t er i prestanda. Landhasering ställer mnellertid höga krav på s tor aktionsradi e, vilket framfor allt måste beaktas vid val av jaktflygplantyp.
En sammanfattning av vad som sagts beträ.ffande flygstridskrafterna ger följande resultat. För samV'erkan med sjöstridskrafterna m åste avses starka torped-, jakt- och spaningsförhand, eventuellt även homhförband. Landbusering är att
föredraga, om operationerna avses äga rum endast Ö•v er begränsade farvatten. Det synes också höra tagas under övervägande,
om icke för marinsamverkan avsedda flygstridislmafter inom
flygvapn et höra sammanföras under gemensam ledning. Härigenom torde en enhetlig, på lösandet av marina uppgifter in-
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riklad utbildning och dänned även högsta effektivitet häst
kunna uppn ås.

stridsvilja ha firat lysande triumfer. Norgeförelaget och Tarantooperationen äro exempel på vad som_ kan åstadkommas
ed relativt begränsade medel, on1 planläggning och förbere111
delser äro fullgoda. Amiral Cunninghams operationer i Ö·s tra
Medelhavet samt angreppet mot Kreta komma sannolikt inom
].;ort att anses som klassiska. Utvecklingen på det materiella
området har varit ocrhörd men icke på minsta sätt rubbat den
gamla tesen, att det är männen bakom vapnen, som ulgöna den
avgörande faktorn.

En ny och för de krigförande säkerligen ytterst prö,v ande
sida av det pågående kriget är det kons lanta hot·e t mot örlogsbaserna. Dessa utgöra icke samma lugna hamn som förr.
En mängd anfallsoperationer ha genon1fö,r ls mot ba1s erna; de
djärvaste och sam tidi gt mest framgångsrika torde vana l<ap lcn löjtnanls Prien's anfall på Scapa Flow, varvid Royal Oak sänktes, samt Fleet Air Arm's anfall mot TaranLo, varvid en stor
del av ilalienska slagflo ttan temporäti sattes ur sh·idsdugl igt
skick
Inloppen till baserna eller basområdena måste göras i möj ligaste mån oforcerbara_ medelst kustartilleri , minor, torpedbal terier, nät- eller andra hinderanordningar samt hydrofoner.
Motortorpedbå lar t.ode även vara utomordentli gt användb ara i
inloppsförsvar framför allt under mörker.
Baserna måste utbyggas till formliga luftfäs,tningar, starkt
bestyckade och med fulländad bevakning. Spärrballonger ha
av de krigförande i s,Lor utsträckning utnyttja·ts i basförs.varet.
An så länge har emellertid inga bestämda uttalanden gjmis
beträffande deras effektivitet. Ankarplatser framför allt för de
större fartygen måste väljas så att torpedfällning icke är möj lig. Medgiva de nautiska förhållandena icke detta måste speciella "torpedsäkra" an.kringsplats:er anordnas. Sn1ärre fartyg,
i första hand ubåtar, måste förläggas på bombsäkra platser antingen insprängda i berg eller utförda i form av ,hangarer>>
liknande dem, som tyskarna en gång i tiden uppbyggde på
Flandernkuslen.

De senaste årens. utveckling har ulan tvivel gjort sjökriget
mer komplicerat och sliLande än förr. Samtidigt ha komibi n ati·o nsmöjligheLerna ökats. Det är betecknande, att originalitet
j planläggningen, utnyttjandet i överraskning, framåtanda och

Stoekholm, september 1941.

M. Starck.
Kapten vid Flottan.

Red. anm. Till rätteLse meddelas att artikeln >> Det ty.::lka inv a.sionsföretaget rnot Norge våren 19-J,Q:, i häfte 8/--! 1 förfa tt ats av M.
Starc.k.

-
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å
under tiden 1-30 september 1941 nyinkomna böcker
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Hm·n:borg, Eirik

Johan&Son, J. Viktor
Krenchel, Ejnar
J un.ger&en, Kay
l go .2!92:8/194·1
lgo

292~/1!941:

Beutlich, F.
·Stechert, Kurtz

lgo .3028/1-941
! 1go 3()62·/.ID41
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Sverige och Ry.s:s,lancl: genom tiderna.
Särtryck ur truppslagens so.ldaV
in&trukhoner 1'9141.
Göteborg\S .staillsbibl'io.teks hand~
.skriftsamling . En översikt.
Danmarks militaere Fremtid.
Pa.a Togt med danske Or logs- ·
maen.d.
Bes·k r1vning över gasmask ·
m/40A.
Bookrivning över gasmask
m/401T.
N o·rges sj0vaebming 1'8l1()f--1S14.
TysJ.dands mar.sch mot öster.
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Silhouettes O·f royal: air force[
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Air raid de•fen ce
Le.ague (utg.)
Fran:krike
Ministi~re de la m arine Manuel du brevete canonnier.
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of foreign affairs in• connection with state ()f war up till
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publica tio n.
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I den tyska tidningen Völkischer Heobachte r skriver viceami ral
jPfeifter:

noug.ht». Alla större mariner tvingades av sak- och jämbörcl(ghetsskäl• att föl ja Englands exempel.
I .d a g lwn11~1-er ett modernt, f ull gott bestycb1t och ful.lt ut r ustat
.s la~.s kepp upp till 40.00G å 50,0{}0 t on (vilket u ngefär mots varar 35.000
å 4o.OOO tons s1keJ: P av W a8hing ton-typ, vilkas depl acement beräknas
utan for råd av dnvmedel· o ch re.servvatten). Kos tnacLerna fö r ett fartyg av denna typ röra si g m eU.an 200 och 2-50 nnilj riksmark. De&Sa
ho g a. byggna dsko.stnacler få .sin förklaring a v de l'åna-t drivna förbättnngar och d~n :wmplicering, elektrifieri ng och m;kanise rin g av
a lla sl-ags ordergrvmngs- ·o.c h el.dledning.sinstallatio ner som äo-t rum
. ,, ~mt av anvä ncl an?·et av högvärdigas te materiel. Hur' stor cle~na ök~
n:ng av by~guads~ostnade rna för ett modernt krigsf artyg är f ramgar ·kla rt clar~v att meda_n kos tnaden för ett ton av ,d et f'ä rdiga fartyget un de r tiden fram till världskri get beräJknade.s uppa-å till un gefär 2.000 RM: mo-tsvar ande ko.strua d i våra dagar uppg:å 1~ tilL 6.000 it
6.>0:00 RM:.

l<"ör in tet slag av krigsfarty g· gäller i högre grarl än ,beträffan tlt>
~ l'agsk ep pet diktarens o·rd, att »van,;;tälld öms om av hat ömsom a v yll~est blir ci:es.s ' hi.storiska karaktärsbild Denhet1ig». ·
Orsak:en h ärtill är väl nänm ast att .söka i det förhållande.t , att
'
r;letta fartygss lag på grund av cLe oer.hörd·a byggruacls.lwstn ac1erna alloch bl ir
introo~et
til d i .~ä rsJtilt hög grad tilHrar sig det aHmänna
.
.
Vill man vinna kl.ar~he t i denna f~r en. flo·t t as
~ ör emål fqr kritik.
.~und a utveckling avgörande fråga, måste först ooh främst konst ateras, att alla mariner av hetyclielse orubbligt fasth.ål<lit vid slagsikeppet med hänsyn t il'l den taktiska grundr.e geln att ett s,fösl·a gs Glut .
o'l'trid tillkommer s lagskeppsförhandet.
: Varje ' nytt vapen har utövat ' v i,s~ invrer/can. på slagskeppens ut~eckling. , Sål-unda ledde vidJ sekel~kiftet t iHko m ten av m ino·r samt .
cl•en ökade torped'hå tsfaran · dels• till f artyg.S.konstruktioruen s först ärKande och 1 indelruingen i vattentäta skott för att öka flytsäikerheten, ,
dels till att de medelsvåra o•ch lätta artiHeriet ökades (a!lltalet mediel-,
svåra ·o ch lätta l(anone.r ökad.oo) pa .beko.stnad a.v det · tunga artip>eriet'
för att möjliggöra avvärjande av to·rpedbåtsanfall. D et sriiSitn:ämnda
visade sig '· e1nel.lertid snart vara ~tt stort misstag. Det nyt.iHkom na,
flyghotet fordrar' ökat hotisontal.sl~y.ddi. K rrget har emeU.ertid p åvioiat, att fartygsif;yper med f ullgott sk yd·d ingal-unda äro maktlösa m ot
l:)ombhotet ~ utan ha ibjudit detta gott mo.t.ståil)ct.
Den rätta tanken, att mesta möjliga kraftkoncentration i frå ga
om varje särskild fartygsenhet måste vara den enda utslagsgivande
synpunkten vid konstruerandet"'1tV slagskepp måste givetvis leda t ill
ökning av de.pl'acementet om al.l a krav skulle kunna tiU.go-close.s.
Dett a ledde till byggandet av det engelska slags.keppe.t >~Drea cl -

. . Varför ~r d et nu nödvändägt med mesta möjliga .k ra fukoncentr atro·n hos va r}e fartyg.se n•h et, och hur ter s ig u tv·e cklin.gen be träffand e
_"är!Jcls kriget har vis at att s lagk raftens tyngdpunkt
.s~ ags·ke~pen _?
ligger l artilleriet ·o ch att alla andra vape n i sjöstriden i jä!TIIförel iS·~
därme~ mås t träda tillbaka och betr aktas såsom »t.il.lfällighetsvapen ».
For torpedvapnet gäl!.er s ärskilt, att det må.ste insät t a.'> åtmin.s~one p å medrels tri.dsa vs tånd och vid en taktiskt v:äl igen·k äThnlig ma.n?ve r. Den annal,k ande torpeden kan, säl änge luft utgör drivmedlet
vrd s_ko~t på lå~g distans, vid måttlig .sjögång upptäckas j)å sin bana
och I tid undvr•k as.. Men framför alJt utgör has tigheten vid torpedS~·ott end,a.st -omkring en .s.extio·nrdedel av en artillieript.ojektils hast~ghet. 1orped.skottet fo r d·rar d•ä rf ör för att n'å resu ltat Jönutom en
gynnsam im;täl'lning i förhållande· till målet ett i.håU.and.e oavbrutet
händ:elseför1opp; torped<en >behöv-er j u omkrin~ 12 m inuter fö·r att tilllry.gga lägga en sträcka av 10 km, för viLken en artilleripro-jektiL behaver 12 sekunder. Om motståndaren under denna tid i väs,entlicr
mån ändrar kurs el.l er fart förfelar torpeden .sitt mål. P å gr und· a~
dao;-s beg räns ade användning h a r to·rpedvapnet fått karaktären a.v
·
»tillfäl l ighet.svapen» för slag.skepp.
slag-fa.rtyg.senhets
en
Den o,fta återkommande tanken att öka
kraft genom koncentreran:d.et av fl era en heters a.rtiHeristiskå sty rk a
mot s.amma mål - det .större fartygets uppdelning i .sm ärre enheter
- under gemens,am ledning stöter på avs-evärda svårig1heter. Den
opt1slca eller a.kusti,s,k a ledningen av Hera en1heter.s artiUeri har alltid till följd, att eldhastigheten på grurud av salvtakten och därnned'
ocbså mål Yerkan minska.s. Alla under fredstid utexp·e r imenterade
nödväneliga hjälpm edel för att för.en a t vå fartygs el:cllgivnin:g ha1 vi~

Slagskeppsprobl~m-

av idag.
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-sat sig svika i verklig strid. Men om de svika, blir föl·jden förväxling av de olika fartygens ne.dslag, bedrägliga »korrigeringar>> oelt
felaktigt salvl'äge i förhållande tilil mål:e t. På stora stridsaNst.ånd,
där målytan är ytterligt liten, betyder cLetta i de fles•t a fall ingen
träff.
Allt detta nödvändiggör en kraftkoncc::ttration hos va rj e far ty g,;
enhet för sig. Kraftigast möjliga artilleribestyekning, .största O>.>årbarhet genom bä-sta vertikal- och horisontalskydd, gynnsa:nma be.strj"kn.ingsvinkl ar runtom och tillräcklig ha.stighe.t ~iro de prin~.:ip ie.1L,
kraven på ett sJP-g.skepp. Med tanke härpå representera slagkQ·ssarna, vilJ(a.s höga hastighet möjliggjorts på hekostnad av pansa rskyddet, en. felaktig utveckling pil krigsinc;•trumentens område.
Låt o.ss nu skärskåda de nämnde kraven. va.rt och ett för .si g.
Högsta artilleristiska eldkraft förutC<ätter, ti~lräckligt antal kanone:·
för avgivande av salveld med min.srt tre ·lcano·ner s·amt hög eldhast ighet, vilken är beroende av ändamåls.enlig uppetälJning av artilleriet
(clubbeltrippel- eller kvadruppelto·rn) o oh ammunition,sdurkarns..s l ii ~ a:
vidare .stora be."ltrykningL"vinklar och höga elevationsgränser. Givetvis måste diet finnas mekanisk?. to-rnsYängning.s- och ladclning.san.ardningar. Alla de.s:.sa for.clringar fyUas bäst av dubbeltornet och m erJ
två sådana torn uppställda för resrp. akter. Från det närmare fa rtygets mitt uppställda tornet sker skjutning över det intilligga.n de.
Högsta. möjl.ig"a flytsäkerhet garantera:s genom tillräcl~lig rese rvflytkraft, . effektiv indelning av fartyg<et {dubbelhotten, clubbe1v•ägg ar,
vatte12täta .sko.t t), ävellls•om ett >>torpedskott.>> på lämpligt avståneJ från
bordläggningen, gående ända upp till överdäJck; siclopaniSar, starkt p å
mittel! och svagare mot stävarna. Splitterväggar och splitterskott
avses för ntt därrnpa ,spr än gverkan och lJokalt begiånsa detonatio nsga,~.cn. Mot träff r,r med stor n ecl8lagsvinke1 och mot fLygbomher bj uder dubbla pa!:l:sardäck om tillsammans .200- 9 250 mm tjocklek ett
gott skydd, varvid det understa pansar.däcket göres kraftiga.st.
Vad beträffar artilloeripjäsernas st·or1ek, så är-o ob&ervationsmöi·
l.igheterna till s jöss, eldhastigheten och el'i:llrörskrupaciteten utslagsgivande ifråga om den lämpligaste kalibern. Fullgod observatiou
av proje.k tilc:-nas neds•Ja.g kan encl.P,at garante•ras upp till omkring :!0
km vid god sikt. AnJlitancle av flygplan för denna obGervationstjän,st
är alltid- en osäker faktor. Ju .större kallibern är, de:c:to bättre blir
observa honsmöjligheten, e.lc]rörska.pa c i teten och amrnunitinnsutrus.tningen. Men hög eldhastighet är i ,sjöstrid, då den skjutande och
målr;t framföra,s med högsta fart, förutsättningen för att framgån gsrikt hålla m.ålet under e1d, på viLk·e t alLt hänger. Rätt hliJber är
därtör elen, .som bäst motsva rar dessa forclrin:gar, och det är f. n. 3-8
cm kanonen.

J,tfilH·ä rt sett är det ri•k tigt att sätta frågan~ om farten i andra
rummet när de gäaer .shgskepp, clå det är omöjligt att i dlen kom promi.ss, som ~tt k~'~gsf~rtyg nu en gång utgö~, medgiva alltf~r ~tor
vikt på maskmanlaggmngarn,a. Den ur takbsk synpurukt tillrackliga maximihastigheten oeh den eko::J.om),s:ka mar.schha.stigheien äro
. avgörande för maskmernas prestationsförmåga, I dettr. avseende
verkar
utvecklingen i!lom örlog-sfartygsmaskinbygget förmånlig t,
(·när, trots mrrskinernas betydligt ökade prestatio·nsförmåga, dcssa.s
vikt- och utrymmeskrav t. O•. m. minskat i stället för att öka (hög~
trycksp r.nnor, snabbturbiner).
Då nnn al.clricr på ett fartyg kan tillgodose alla önskemåL och då,
om man 1!'1kulle försöka detta, resultatet endast skullle bli ett vidunde r
behäftat med många sngheter, kan torped- och flygplanutrustning
ench~s.t ifr!lgakomma i den mån s·å är möjligt utan att inkräkta p §.
det viktigaste av alla vapen nämligen artilleriet. Ett koncentreranr,c av samtliga kanone.r till enbart för.sk·e ppet, vilket särskilt
..starkt framträder hos den engel&ka >>Nelson>>-kllassen ooh de franska
»Dunkerque>>- och >>Richel ieu>>·'klasserna är o-fördelaktigt. På grund
1J är av var >>Dunkerque·>>, OJom tmsammans med cle övriga fartygen
låg förtöjd med förstäven mot lnnd i Mers-el-K·ehil'SI (Oran} hrumn·
·b rus<ling, fuUstäncHgt o·fö11mögen att göra motstånd vi·d den engehska
Hottans anfall.

*

*

D et skall nu helt säkert invändas, att slagskeppens insats.er under vär1dsK:riget och i :ä nnu högm grad under nuvar~"m.le krig varit
föga f!'PJn11rädancle. Den huvudsakl•iga börda,n s.k ulle så:luncl·a ha fått
bära,s av dc mindre enheterna och på grund av ubåts- ooh flygfamn
..;:kulle slagskeppen.s< dagar vara räknade. Denna tankegång är såtillvida riktig, .som elen tiden ·o tvivelaktigt är förbi, diå slagskeppen
lugnt oeh obehindrat kunde befara alLa sjöområ.den såsom havet:s
obe.stridlda härskare elJ.er där ankra och gå tiH vila. För de ]långa
. och svårmanövrerade fartygen har särskilt flygplantorpeden visat sig
11tgöra Pn utomordentligt stor fara. Av·eru hotet fråru bomher .samt
torpeder från ubåtar ·Och motortorpedhåta.r tvingar sl.ag.s:k eppen att
undvi·k a elen fienUiga ku,stens >>förterräng>> och endast uppsöka denna,
då läget utan hänsyn till insats•en nöclväm:liigtvis s.å ·f ordrar.
M:an måste emellertid -a·k ta sig för att .som ett för aJ!l.a fäthål-landen laggäl:lancle bevis b etrakta det uncl.an,tag1sfall, solll1 diet alldeles utanför Europa 1iggan.cJ:e Engl.and utgör. Vid sjö.s1trid·er på de
-<>'törre farvattnen och oceanerna, clär landhas:e rat flyg ej kan uppträda och ubåtar icke kun:n.a insättas metocli.s,kt, kbmme r striden mel-
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lan de .stora enheterna till sin fuUa rätt. I eke heHer får ma n l äg"
.
~a
det förhållandet, att undler nu pågåen1de kng elen tyska flo tt an ät
nu1nerärt underlägsen, tiH grund' f6r bed()man,cle av f11ågan. " B i~
marck» hade aldrig måst liämnas åt sitt öde utan att ibringa.s hj älp,
om Tyskland hade varit Enghnd j ä:mbördigt tilL .s.jöcSs. Om ocks~
den tyska krigsflottan vid bör j an aN decSs å terupp byggna,d ö verr as~
ka.des av ett påtvingat krig, så har doek den rilola tyska flo,t ta n hittills uppnått utomordentliga resultat, e.om ge oas ett begrepp om vacl
.som va rit möjligt för ~,s att uppnå i ett med beslutsamhet inle t ~
avgörande .sjö.s1ag, om vi hade varit Henden' jännbördiga till sj ö.s.s.
Krigsavgön:nliet gentemo·t en .'ljömakt går i de allra fl esta fall
ut på :1tt genom att . bekämpa ,sjöhandeLn göra fiendens utnyttj an ae
av ~~jövägarna, d. v. s. sjöherraväldet, .stridiigt. Om han fraan.h änlar
i. .sina anspråk, kl'.n blott en stricL på öppna havet avgöra fr ågan.
End~.st slagskeppen kunna utgöra kärnan vid denna uppgörellse. }len
också för alla an.dra aktioner, som icke behöva med:f öra en a.vgö randn
strid, är förhandenvaron av slagskepp ett oeftergivligt villkor Rom
stöd. V ad v å ra slagskepp betydde _så.som flank.skydd vid N arvi ksföretaget och vilken .stor ro.Jl de .spelat o.c h fordarande komm a att
13pela i slaget om Atlanten, står kla rt för envar, liksom vad tillva r on
av Italiens slagflotta inneburit för läget i Medelhavet och :for skyddet av transportvägarna till Nor;da.frika (.som hot mot fienden:)..
När England ännu i dag ,kan våga det företaget att •<>än d:a viktiga, brådskande trans.p·nrter f::ån Atlanten geno·m Sicilian.ska su ndet till Alexandria eller att transportera skadade örlog1sf8.rtyg fr ån
östra Medelhavet till Gibraltar, så är tilil varon av dess sl·agskepp och
de.S~<>as in..<=~P.tsber.ed.skl'.p förutsättningen därför.
Un'de.r värLdskriget
tryggade vår slagflotta det ·krigsviktiga sjöherraväMet i ö ste11sj ön
o·ch hindrade med utgångspunkt från Tyska Bukten o·ch Skagerack
genom sin bJ,otta tiHvam ett lamslående av ubåtskriget. I. Skage·
rackslaget söndertrasade elen frrumgång;s6lct den ogrundiade n:imb m
av oövervinnerHghet till sdö.ss, som omgav England, genom att n å d'l
bästa resultaten i .striden.
Främst de.n sålunda bevisacle över.lägsen1heten hos de tyska sj ökrigsmedilen o.ch clecSs•a s taktiska utnyttjande mot England! ge o<S
grundval-en f.ör de strategiska besl:uten i nuvarande sjökrig, va rvid
under iakttaganc1e av en offensivbetonad grunditende·ris ringa m aktmedel till .sjöss djärvt och hecSlutsamt irusättas mot fienden·. Varhelsit
de tyska fartygen påträffat en likvärdig eller öv·erläg.sen fiende, ha
de utan tveka,n slagit ti.l.l o·c h haft frrumg1ång. Så till: excempel »Bis~
marck» vid Island!. Hade fartyg,et inte träJffats av den• ödesdignl
flygplan torpeden, s·o m gjorde det manöverodugligt, had1e det med
tämlige n stor .sannolikhet, trots erhållna artiUeri- och torpedträffa r,
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.'Jka icke hade förorsakat det nämnvärcJJa skador, kunn,at i fo·rts.ätt-

' ~naen verk.samt lös·a sin uppgift i handel.s1krige·t på Atl.an:ten eller

~~p;å 'i tysk •hall!d varanc1e stödjepunkt. Hnr föga t. o·. m. stora
.skfrdor i hordläggningen inverka på användbarheten - tack vare
förstklassigt fartygsmaterial och ändamålsenJiga läcktätningsanordningar - bevisadies uneler världskrig.e t i Sva.rta havet av slagkry.ss•a ·
ren »·Göben•>. Oaktat fartyget ha·de, av ry.ska minor förorsakade,
]1ål i förskepp et och i styrbordssiclia.n mid.sk·e pps så stora att en man
kunde stå rak och två män kunde ligga raklånga i desamma, kunde
det med en fart av 2:5 kll!op under mer än ett år genomf.öra allehanda
företag mo-t dien ryska flo.ttan.
Om man därför stannar inför ett allvarligt, .sakligt bedömande
gv frågan, ka:n det inte vara ett ögonMicks tvekan om, att slagskeppet icke kan undvaras som kärna i varje örlogs,f!o-tta, ,s om vill
göra anspråk på herraväldet til:l sj ö.stS, o·ch att en örlogsflo•tta utan
.sl,agskepp icke förtjänar detta nrumn.
J ag slutar d•e nna utredning, säger viceamiral~ Ploe]f'fer, i den
fa.s,t a förvi.ssningen om, a.t t krigshändelserna ·o eh den så fö·rhoppningsfullt påbörjade återuppbyggnaden av den tyska sjömrukten skola
ha vidgat alla tyskars bliek för hav.e.t s betydelse och fördjupat insikten •Om nöclvänCLig.heten av en .starkt rustad flo-tta, så att de a.v Tirpitz i förståelig harm S•k rivna o·rden »att det tyska fo·Vket icke för.stode ha.vet,c; betydelse» icke måtte besannas.

