1940.
103:e årgången.

Häfte N:r 12
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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlingsämnen för år 1941.
1 . Vilk a u ppgifter böra vid svensk a kusternu s fö rsvnr mot
fien tliga ,ungrepp tilldclas sjös tridskrafter, ku sta rtilleris trid skrafter och armestridsk rafter.
2. Taktiska tendenser inom sjökrigförin gen med lednin g a Y
hittills kända erfarenhe ter från nu pågående krig .
3. Aktuella problem i den moderna ubå tstakliken och deras
tillämpnin g på svenska föthållande n .
4 . Sjöstyr kas skydd mot luftanfall på fram skjuten och tillbakadragen ankarplats.
5. Riktlinjer föt· motortorpe dbåtars utnyttjande i vårt sjöförsv ar.
·6 . Riktliner för torpedflygf örbands samverkan med kustflottan.
7 . Vilka krav har artillerimat erielens utveckling under de
senaste åren uppställt m ed avseende på personalen och
Yilka förändrin gar kunna med anledning härav vara nödYändiga b e träffande artilleripers on alens organisatio n och
utbildning ?
"8. Kustartiller iets krigsbereds kap samt därmed sammanhängande organisation s- och personalfrå gor.
9. Rörliga kus tartill eriförbands u ppgifter , b e lydelse och nnY~"inclning i de t svenska riksförsv aret.
lO . ~Ioderna krav på eldledninge n vid kustartilleri ets sjöfronlsartm eri.
T idsli:ri(t i Sjöväsendet.
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11. Rik Llinjer för sam verkan m ellan sjöstridskra fter oc h i
land up ps tällt artilleri vid b eskjutning av mål till sjiiss _
12. Vilka å ngpa nnetypcr bör a lämpligen ifrågakomm a Yicl ny .
byggnad av lätta kryssare och jagare.
13. Hur bör ma lsedeln för manskapet sammansät tas för ·tl t
perso nalens smak i slö r sta möjliga u tsträckning skall k unna tillgodoses med beaktande av näringsfysio logien s k ra v.
14. Blodtransf usionens ställning i sjökrigets kirurgi.
15. Fritt val av ämne inom området för KungL Örlogsm l llnasällsk apets verksamhet .
Tävlingsskr ift bör, å tföljd av förseglad sedel upp tag a1H I ~
författarens namn och adress eller ock elt valspl'åk, vara ingiven till Kungl. Örlogsmann asällskapets sekreterare, Karhkr-o na, se1i.as t den l n äs tkommande september.
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskri ft förtjänt ay pris.
tilldelas författaren Sällskap e ls m edal j i silver. Skulle in lilmnad skrift vara av synnerligen utmärkt fö rtj änst, k a n sällskap et besluta att tilldela författaren samma medalj i guld. S,illskapet h ar dessutom anslagit en summa av högst 500 : - k r.
att utdelas till prisbelönt författare, som enlig t Sällskapets bedömande gjort sig förtjänt -d ärav.
Tävlingsskr ift, som ick e kan b elön as m ed pris m en lik Yiil
anses fö rtjänt av Säll sk apels erk ä nnande, erliåller p å höglid sdagen hedrande omnämnan de.
Skulle den förseglade sedel, vi lk en å tföljer skrift, som b li vit prisbelönt eller -e rh[tl lit h edrande omnämnan de, end as t innehålla valspråk , tillkännagiv es detta under första h älft(" a,·
november månad i )) Post- och Inrikes Tidningar >> m ed an hållan alt författ a ren Yi!le till Sällskapet uppgiva namn ncll
adress.
Såvida författa ren av inlämnad tävlingsskri ft ic ke ti ll kännagiver motsalt önskan förbehåller sig K ungL Örlog-;mn nnasällskape t rältighet alt i sin tidskrift offentliggör a sk riften.
Karlskrona i december 1940.
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Berätt else
över Kungl. Örlogsman nasällskap ets verksamh et
under arbetsåret 1939- 1940.
1. Sä llskapet har varit samlat till l högtidssam manträ de och 7 ordi narie sammanträ den. Därvid h ava årsberä ttelser a vgivits i följande veten skap sgren ar:
~ a r tiller i och handvapen av ledamoten Eggertsen,
I skeppsbygg eri och maskinväse nd e (år 1939) av ledamo ·
ten Swensen,
förbindclsev~isende a v ledamoten Landström
'
m inväsende av leda moten J oh ansson
n avigation och sjöfart av lcclamoten, Nordgr en ,
skeppsbygg eri och m askinväsend e (år 1940) av leda moten Quistgaard.
2 . . I:1tr ädesanföran de jämlikt Sällskape ts stadga r § 31
har avgiVIls eller inlämna ts av ledamö terna Beskow Schröder
'
och Resen.
Minnes teckningar över under år 1939 avlidn a ledamöter
hava ingivits av därtill utsedde och u pplästs vid höo·tidssam::-,
m anträd et s:.nnt införts i Sällskapets ti dskrift.
ft ' behanclland.e
en tävlin(Jsskri
~
.. 3. Un der arbe tsåret har
~mne t )) Hikllinjer för en sjöstyrkas basorganisa tion, sedd ur
ln tenden lursynpunk t» till Sällsk apet inkommit.
.. Denn a tävlingsskri ft har erhållit Sällskapels hedrande omnamnande.
D~n tävlingsskri ften åtföljande förseglade sedeln innehöll
valsprak e t : , J-Iög försörjning sberedskap betyder hög stridsberedskap och ökad molståndsk raft för s tridsmedlen )) ,
h . För~~t~ta r~t~s na1:111 har på sta-~geenligt sb~tt efterlysts, men
_m uppt>tft ciatom v1d denna berattelses avgtvancle ännu ick e
hll Sällskapet inkommit.
4. Nyanskaffn ing av litteratur, prenumeral ian av tidskrifter och inbindning av böcker för biblioteke ts räknin cr har
kunnat sk e i avsev~rcl omfattning, dock hava de rådand~ för hållanden a i hög grad försvårat inköpen' av utländsk littera tur ,

-

670-

-

671-

varjämte ett flertal utländska tidskrifter icke längre komma
Sällskape t tillhand a .
Ett antal av de värdefulla ste böckerna och kartorna för.
Yaras sedan april 1940 i luftskydd srum.
5. Sällskape ts tidskrift har under året utkommit m ed
sedvanlig t antal häften.
6. Inom Sällskape t hava följande förändrin gar ägt rum :

Minnesteckningar

a) med döden avgått:
arbetande ledautöter
korrespon derande ledamöter

upplästa av ckrcterarrn på högtidsdag en den lö no\·embcr 1940.

Summa

2

b) tillkommi t :
a r b e t a n d e l e d a m ö t e r:
kaptenen vid flottan R. O. Croneborg och
kaptenen vid floHan B. F. C. Ramel.
k o r r c s p o n d e r a n d e ledamöter :
direktören V. Hammar,
kommend örkaptene n av 2. gr. G. A. Hafström o ch
civilingen jören V. F. A. Nordström .

För närvarand e utgöres Sällskape t a v:
för s te hedersled amöter ......... ..... . .... .
hederslcd amölcr, svenska
hedersled amot, utländsk ...... . ........ .. .
:n·betandc ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
korrespon derande ledamöter , svenska . . . . . . 21)
korrespon derande ledamot, utländsk ....... .
Summa · Oi

Till KungL Örlogsma nnasällsk apet har nu inkommit m ed·
delande, att löjtnanten (int.) N. G. F. Danielson är fö r·
f a lta re till den med Sällskape ls hedrande omnämna nde lw lönadc tävlingssk riften »Riktlinje r för en sjöstyrkas basorg ni·
salion, sedd ur intendent ursynpun kt», publicera d i Tidsl,rifl
i Sjöväsend e häfte n:r 11.
Redaktion en .

Herr Ordförand e,
Mina Herrar.
De ledamöter , vilka undel' d et tilländalu pna arbetsåret
lämnat Sällskape ls krels och vilkas minne Kungl. Örlogsma nnasällskapet på sin högtidsda g ·e nligt gammal hävd önskar
giva en h edersbety gels e, äro:
F. d. Kaptenen m. m. Axel Gustaf von Horn och
Amiralite tspastor emeritus m. m. Ernst Valdemar Holm berg.
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Axel Gustaf von Horn('.)

Axel Gustaf von Horn föddes på Brynäs vid Gävle den :w
juni 1868 och om någon hade sjömansblod i sina ådror ' a r
det han .
Allen von Horn härstammar från Holland, där Parido n
van Hoorn som amiralitetskapten i holländsk tjänst had e utmärkt sig vid olik a tillfällen till sjöss i början av 1600-tn!e l.
Ar 1612 avslutade han kontrakt med svenska staten enligt •, ilket han förskaffade Sverige 15 stora örlogsfartyg med b a lsmän, 5,000• soldater och rytteTi och 40 bojader med all t ill
örlogstjänst tjänlig proviant. Van Hoorn fick härigenom hos
svenska staten en stor fordran , vilk en enligt tid ens sed ej synes hava varit så alldeles lätt att få gäldad. · Han bildade ka nsk e mest därför år 1613 tillsammans med en a nnan neder iiindare ett handelskompani, som bedrev affärer i Västervik oc h
Stockholm med köpenskap , landarrende, skeppsbygger i •> ch
sjötullar ; vidare erhöll han privilegium på järnbru k å TY I ·-,Ö.
uppbyggde en masugn å Ornö och var 1626 generalarrend tor
av Stora Sjö tullen snml borgare i Stockholm. Paridon Y . l h
brorson , Johan, överlog Ornö järnverk och erhöll privilcg .u1n
å järnbruk vid Bilsta i Sorunda socken. Ättens svensk a gren
härstammar från bemälde .l ohan. Dennes son Johan , fö dd
l 662 i Stockholm var en på sin tid mycket bemärkt läk <lrc.
livmedikus hos drotlni~1g Uhika E leonora och adlades 1 i 1\J
*) För:fattacl av Leelamaten E.

vV.

Peyron.

und er namn von Hoorn. l\fed hans son Johan Ludvig, född
1698, började ällens militära bana. Johan Ludvig var fortifikati on officer och e.flerlämnade sonen Carl Axel, vilken som
chef å fregatten Gr ipen blev dödligt sårad i bataljen vid HogJand 17/7 1788, aYlcd n ågra dagn.r senare och begravdes i Sveaborg. Hans son, Johan Jacob, född 1774 i Karlskrona, blev
fänrik vid örlogsflottan 1789, var l 790 kommenderad å l inieskeppet Försiktigh eten och dellog därvid j utbrytningen ur
Viborgska Viken.
Tvenne av Johan Jacobs farbröder voro även i flottan :>
tjä nst, varav den ene, Pehr Fredrik, deltog i affären i Jung frusund 18/7 1808 ombord å hemmcma styrbjörn och erhiill
guk1m edalj för tapperhet till sjöss.
Johan Jacobs son , Frans Axel Leopold, född 1809, avl ade sjöofficersexamen 1826, seglade i enlighe t m ed tidens
sed några år till kofferdis , utnämndes till sekundlöjtnant 18~i0
och befordrades till kommendö·r kapten vid Kungl. Maj:ts flott a
1859. Hans son , Lorentz Leopold , född 18:-36, följde i fädernas
f'otsp[tr, blev sek undlöjtnant 1857 , ingick i fra nsk örlogstjänst
1860, deltog därunder ombord å ängfregatte n la Renomme i
kriget mot Kina och befordrades till kommendörkapten av l.
graden 1889.
1\.ommendörkaplen Leopold v. IL Ax el Gustafs fader , var
g ift med Adelaide Reltig , dotter till ägaren av den riksbekanta
tob aksfirman P . C. Hettig & C:o j Gävle, Bobert Hettig, stadsfull mii.ktig, riksdagsman, donator, Gävles på sin tid mest inJlytelserika man samt Sveriges dåvarande störste skeppsredare. Det är väl sannolikt, att unge Axel Gutsaf som tillbringad e
barnaårens somrar å elen vackl~a Hettigska e~endomen Br;·näs
utanför Gäv!e, då och då fick följ a sin morfa der till hans eget
skeppsvarv för alt inspek tera något av de s tolta skepp, som
sku lle avseg la till Fjärran Östern , och m ed kännedom om
})Ojkens psyke förs ummade han säkerligen ej att äntra till
Väd ers och ej heller att lyssna till en och annan skepparhistoria eller skild r i ng ar från främmande länder, som eldade
hans livliga fantasi och satte hans sjömansblodl i svallning.
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Det fanns alltså sjömansb lod både på fädernet och möderne t
hos Axel Gustaf v. Horn och den 1/10 1883 antogs han sonl
sjökadett.
Det var en sjiilvklar sak alt även han , den femte gennationen i följd, skulle tjäna konung och fosterland i fl ottan,
och alt han en gång som den tappraste bland dc tappra u nele r
segerrik sjöslrid skulle få offra sitt liv för Sverige, helsL med
en guldn1:cdalj för tapperh e t till sjöss blänkand e på silt h röst.
v. H. trivdes i sjökrigssk olan och skolan, d . v. s. k a nnatcrna, med honom. Han var den borne kamraten och vii nnc n,
aldrig tvekade han, alt, om klassens heder och ära så fordradc, li'tta sina starka och blixtsnab ba nävar klargöra sin up pfattning , och vig som en katt och spänstig som en stålfjiid cr
avgick han i regel som segrare.
Den 29/10 1891 utnämnde s v. H. till underlöjt nant och
sedan följde 35 års tjänst i flottan, som kanske e j blev fu llt
så romantisk och ävcntyr smättad , som han säkerligen m an ga
g{mgcr under ungdomså i'Cn hade hoppats. I världen r adcl L'
r'Claliv fred : och dc första 10'----15 åren förflöto för v. H . .~o m
för varje annan ung sjöofficer med konunend cringar å k orvetter, kanonbåt ar, å logen1.ents fartyget Stockholm under korla bevärings övningar eller skjulskolo r - och de t är att m itrka
alt man den tiden ännu lät dc nyinryckt a v~iinpliktiga cxercc··
ra med »fyraru llal ådor>> en mycket anstränga nde, men ej sä rdeles tidsenlig drill. Tvenne långresor följde, varav den ena
å Balder 1894 och den andra å Freja 1901 och s. s. blev , .. 11.
kommend erad å 1 :a klass pansarbå tar, varav under 1890-t del
s[tväl Svea- som Oden-klas sen införlivad es med flottan .
1894 befordrad es v. H. till löjtnant och 1901 till k ap •en.
Den generation , v. H. tillhörde, var så gott som u ll- ~lu
tanclc uppfostra d Lill sjötjänst å segelgåen de fartyg. Ut btl~I-_
ninn-en uneler sjökrigssk oletiden å ångfartyg inskränkte sig
till ~ldrmnsövningar, ävensom i de högsta klasserna tillt jänsln-örino· i maskinru mmet å kade ttkorveUe rna, men det va r cnis dessa fartyg framdreva s m ed ånga. För
~ast ~ndanta "sv
.
b
5. och 6. klasserna tillkom en eller annan tilläggnin gsö nunö
c
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med en 2. kl. kanonbå t, varunder man gjorde sitt bästa för alt
ej allt för illa tilllyga Västervik s nytjäradc kaj, som likväl
trots all försiktigh et då och då fick vidkännas hårda stötar.
En flott gjord genomvin dsvändnin g med t. ex. Saga skattades
emellertid högre än en anmärkni ngsfri tilläggnin g med kanonbåten .
Under v. I-l:s första officersår hörjade dock nya vindar
blåsa även inom vår flotta. Den gamla sjög~tende örlogsfl ottan hade praktiskt taget försvunni t från sitt rätla element
-:- havet - oc.~1 lagls upp eller sLopats och ersatts av nya
fartyg s-, eller rallare sagt båttyper avsedda för skärgårdsfö 1-_
svar. Centralfö rsvarsprin cipen för landförsv aret och skärgårdsp rincipen för sjöförsvar et voro båda typiska uttryck för
d~n ~ågkon~unktur, som uneler långliga tider sa tt sin prägel
pa vart natwnella liv. Det mer eller mindre statiska till stån·
det i världen under större delen av 1800-talct hade efter trätt s
av industrial ismen , vars dynamik var i tilltagande . JVI,otsättningar m ellan ledande stormakte r, ej minst i ekonomis kt avseende, började bliva påtagliga, friktioner saknades icke, och
dessa togo sig uttryck i ökade rustninga r, i vilka den moderna
tekniken blev allt mer utslagsgiv ande. Sverige kunde ej läng ..
re stå oberört av vad som hände ulanför landels gränser iso··
leringens tid var förbi, och steg för steg hörjade en för:1 yelsens epok för vår flotta med nydaning av den flytande materielen, och dänned följde oavvisligen en rationell omläggnin g
av personale ns utbildning . Att denna ej försiggick brådstÖr ·
tat torde vara allmänt känt. Med undantag för torpedsko leavclelning en , som för första gången sammand rogs somma re n
1898, saknades specialutb ildning i modern bemärkel se fö,r
Yngre sjöofficer are under 1890-talet , och n~ir sjökrigshö gskolan i mars 1898 inrättades , var v. H. för gammal att där forts~ tta sin utbildning . I-Ian blev därför uneler hela sin tjänstehd en i de gamla traditione rna uppfostra d' »trupp officer», en
t• ··
Janst, som han mod snabb uppfattni ng om dc uppgifter den
n1odcrna matericle n krävde, fullföljde med aldrig svikande inh·esse.

-6761906~15 var v. H. sjökommenderad sammanlagt 4 Vz åt
som sekond och fartygschef (stillaliggande) å Tapperheten,
Svea, Vasa och Oden samt som fartygschef å Urd, Jarra m :t ~
och Ornen, i vilken befattning han kvarstod i 9 månader u nder åren 1913-14 och 15.

Under åren 1902-06 beklädde v. H. den ansvarsfulla hc fattningcn som adjutant hos chefen för U. O :s och sjöma ns kårerna i Karlskrona samt tjänstgjorde åren 1913- 16 i m arinstabens utrikesavdelning.
I december 1916 erhöll v. H. tjänstledighet med från tr iielande av sina löneförmåner och beviljades avsked i decem ber 1918.
Det ligger nära tillh::mds, att v. H. skulle känt en viss
bitterhet över att han på grund av omständigheternas mak t ej
likt förfäderna fick sluta sin officersbana som regementsoff icer. Men Jång~.inthet var honom främmande. Ett är visst,
hade örlog utbrutit skulle den glödande patrioten även e fte r
sitt avskedstagande med hänförelse kämpat för sitt land. H an
ålskade sjövapnet och tröttnade ej heller att bl. a. under å ren
1915- 16 flera tidningsartiklar söka främja flottans intressen.
v. H. var emellertid en mångfrestare, vilket alltid medför
fara för splittring och en kanske naturlig benägenhet a t t ej
tränga till djupet av alla frågor. Ideerna kunna hopa sig över
mångfrestaren, han vill ge ullryck åt vad han känner och
tänker, men ger sig ej alltid tid att lugnt pröva ideernas h ~ir 
kraft ej hell er sin egen fönnåga att behärska dem, och fi'lljden kan lätteligen resultera i cll arbete, som visserligen p riiglas a v varmt intresse, men saknar Jcen gedigenhet, som är n ii clYändig för att förläna arbetet ett positivt värde.
Det är redan antytt, att v. H . var en starkt traditionsb unden officerstyp, han var desutom sjöman, litterärt intresserad,
romantisk till sin natur, tillfällighetsskald, mystiker, ord en sbroder, dramaturg, glad sällskapsmänniska, högeligen in t resserad av rasbiologiska och genealogiska forskningar samt
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affärsman - kanske ett arv från det Retligska blodei. Detta
ä r mycket på en gång.
Några exempel kunna belysa mångfalden av v. II:s verksamhet även vid sidan av en plikttroget utförd tjänst.

Litter.är verksamhet.
v. H. utgav från trycket bl. a.:
,, Officerare och civi la tjänstemän » kommenderade å örlogsfartyg från 1886~1900 och från 1901- 1905 (en fortsättning av hans faders verk).
Svenska Sjötåg under 1500-talet, rikt illustrerad av mmra! J. Hägg,
Några ungdomsböcker och smärre d iktsamlingar,
Ätten Rettig ,
Rikets Regen ter , rasbiolog iska randnoter,
Vikingatågen och den nordiska tank en,
Stockholms ödestimma m. m. , varlill kommer en mångfal d tryckta föredrag spridda i svenska såväl som i utländska
f6reningar och sällskap.

Dmmatisk verksamhet.
Ar 1910 upptog Svenska Teatern i Stockholm tvenne histori ska skådespel av v. H: »Nils Ehrenskiöld » (ett återupplivat sjökrigshistoriskt hjältenamn) som blev en avgjord publiksucces, och höll sig i 14 dagar, samt ,,l\fin niece>> med motiv från några spännande episoder under revolutionsdagarne
i au gusti 1772. De t sistnämnda skådespelet, som av v. H.
själv sattes högre än Nils Ehrenskiöld, mottogs em ellertid ej
av pressen med särskild välvilja.
Efter ett halvt års forskningar uppställde v. H. år 1923
en ny hypotes rörande »Mannen med järnmaske rl» och skrev
därom ett drama , vilket antogs till uppförande i London. Huruvida det blev uppfört är ej bekant. Samtidigt gjorde v. H.
även ett filmm a nuskript över dramat, vilket lovprisades av
Paramounts representant i Paris, i vars stadsbibliotek en resume av v. H:s forskningar rörande ,, Mannen, med järnlnasken >> finnes deponerad.
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Den 17 juli 1940 miste Karlsk ron a amiral iLetsf örsam
HolmErnst
orn
tspnst
iralitc
Am
sin gamle högt aktad e h erde.
h ava utberg gick då ur ticlen efter alt uneler omkri ng 45 år
honom
för
dess
i
och
öva t präste rlig tjänst inom försam lingen
så kära kyrka , »Ulrica Pia ».
Pa uSon till kontra ktspro sten och riksda gsman nen Lars
der,
Gullan
lus Holmb erg och hans maka vVilh elmina , född
Skånc
föddes Ernst Holmb erg i Aspö prästg ård i sydlig aste
a
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katedr
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ling,
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de ål" var h a n »emer itus ».
här
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runa:
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lisa i
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*) För.fat lacl av I-ecl:un oten N. :M. R.ydcn.
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I det omfalland e och maktpålig gande expedi tionsa rht' h.' l
i am iralitetsfö rsamlinge n var Holmberg elen borne ledaren och
den trägne arbetaren på samma gång. Holmberg åvil ade up p.
giften att efter prosten Hussenius ' frånfälle genomför a orga.
nisationen av expedition en och nyupplägg ning av förs::un li n g~
böckerna. Genom denna omläggni ng har expedition en <l ch
arbetet där blivit grundlagt för elen närmaste framtiden .
Men Ernst Holmberg ägnade sig icke uteslutand e al sitt
arbete i kyrk a ns tjänst. l-Ians medfödda anlag för lil l•. rär
sysselsätt ning och hans håg och fallenhet för hävdafors kni ng
togo sig uttryck i en ganska omfattand e skriftställarverk ~a m
hct, som var särskilt inriktad på Karlskron a stads historia ,
speciellt p{t det kyrkliga, kulturella och personhis toriska om.
rådet. Under sin mångårig a tjänstgöri ng i denna stad . för
vilken han hyste livligt intresse och kärl ek, h ade han fö r sitt
föLfattars kap tillgång t i U rikt flödande källor i förs::nnli n~a r
nas kyrkoböc ker och kyrkoråds protokoll samt i stadens, ,·l ottans och olika föreninga rs och sammans lutningars pro tokoll
och arkiv. B: an öste också flitigt ur dessa källo1·, varom en
mångfald als ler av hans penna bära vittne. Bland dl's sJ
alsler må här nämnas »Karlskro na Kungl. Amiralite tsfö rs:nnling, en historik 1680- 1880 », utgiven på l\Iarinlitte ratu rt'i rcningcns förlag 1914, »Kungl. Amiralitet sky1:kan Ulrica Pi:t
1685- 1935, minnessk rift med anledning av kyrkans 250-m·sjubileum 1935 », samt vidare den för »Blekingc boken >> åt- 1938
skrivna artikeln »G ubben Rosenbom >> - den originella g;11nl:1
fattigböss an vid am.iralitc tskyrkan - vilken art ikel vis n1 a ll
Holmberg än n u vid dess nedskriva nde ägde god a själsk r;Ji'ter.
fastän han sodan ett par år tillhaka kroppslig en drabh al aY
ohälsa. Talrika uppsalser i tidningsp ressen rörande per-.• nCl'
och händelser i Karlskron a staels kulturella , kommuna la ncll
1
politiska liv vittna även om hans grundliga och vederhiHt if(!
arkivforsk ningar. Ej utan skäl h ar en annan forsk are p!\.
detta område betecknat honon1 såsom >> Karlskron aforsk ni ng·
ens grand old man >> .
Holmb ergs uppm~irk sa m made författars kap föra n k! lcle
Kungl. Örlogsma n nas~illsknpet alt å r 1915 välja h onom till

-

681 -

korrespon derande ledamot av sällskapet , ett inval, som visad e
sig vara i allo gott och som han högt väi'dcradc . Under sin
krafts dagar saknades han sällan vid sällskapet s snmm.antr äden och dellog ofta i därvid förekomm ande diskussio ner av
fr ågor, som berörde hans intressesf är. Ar 1918 utsågs han till
sällskapet s biblioteka rie, en befattning , vilken han såsom int
tresserad biblioteks - och arkivvän med nit och skickli"he
o
skötte lill utgången av år l 922, då han på egen begäran avgick från densamm a. U n der sin biblioteka rietid förf a ttadc
han ,cJen på ingåend e stucli,e r av sällskapet s protokoll och
h andlingar baserade och till sällskapet s höge beskydda re, H .
M. Konungen , dedicerad e minnessk rift med titel »Kungl. Örlogsm.ann asällskape t 1771- 1921 >> , som ut g a vs med anledning
av sällskapet s 150-årsju bileum år 1921. Den utgör en värde full hi storik över sällskapet s verksamh et allt ifrå n dess bildande och innehålle r beträffan de dc flesta av dess ledande och
remarkab la ledamöter under gångna tider intressant a personhistoriska uppgifter, huvusdak ligen hämtade frå n minnestaL
som över dessa hållits inom sällskapet . Ytterligar e ett av Holm :
bergs verk, som här bör omnämna s, är den till Sjöofficer ssäll skapets i Karlskron a 100-årsju bileum Hl31 utgivna minnesskriften >> SjöQJffice rssällskape t i Karlskron a 1831- 1931 >> .
Holm.berg var ledamo t i andliga ståndet av Nordstjär neoch Vasaordn arna.
Personlig en var Emst Holmberg en rättrådig, godhjärta d
och välsinnad man och ägde en godmodig humor. I sitt arbete var h a n noggrann och omsorgsfu ll. Fåglarnas sång och
markens blomster voro honom kära . Varmt fästad vid de
sin a, trivdes han bäst i hemmets lugn och frid.
Vid sin bortgång ·e fterlämna de h an som närmast sörjande
sin maka, Kara, född Andersson , sönrrna Lars-Erik Theodor
.iuris kandidat, exekution snotarie i l\Ialmö, Karl-Göst a, redak ~
tör i Angclholm , döttrarna Anna Amelie och ~fagda Elisabet
samt barnbarn.
Rcquiesca t in pace!
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Anförande vid presidiets nedläggande
}}å

högtidsdagen den 15 nov. 1940 av Kungl. Orlo gsmanmt>:S11 llskap ('l~
ordförande, hedersledamoten H. V. Simonsson.

Kring den nya försvarsviljan.
Det år, som förflu lit sedan örlogsmannasällskape ts Sl' naste högtidsdag, har präglats av en intensitet i händelseu tvecklingen på det po·l itiska och det militära området, som vii\
harmonicrar ' med en n yare tids snabba rytm. Sällan om n agonsin torde politisk och militär aktivitet hava samverkat sa
målmedve tet som under delta tidsskede.
Europabranden har därunder gått ödeläggande fram Öv ~' r
allt vidare områden och hotar att övergå till ·världsbrand, -cdan U. S. A. ·e ngagerat sig i europeisk oeh asia tisk politik .
Följderna för vårt land av den utrikespolitiska utvecldingcn hava framträtt i lidvis överhängande krigsfara och ett m t•d
liden allt mera försvårat försörjningsläge. Under trycket h ii rav har vårt folk svetsals samman på ett sätt, som n~;mga , b · nske flertalet, hållit för hart när otroligt. Dock ej de, vi l k a
trott sig känna vårt folks verkliga kynne, vilket icke skall be dömas ur dagens mer eller mindre flyktiga stämningar, u ta n
ses i historiskt perspektiv. Ett folks sinnelag ändras icke till
sin grundton i samma takt, som samhällsorganisa tionen byt er
form. I djupet av vår folksjäl fortlever trots allt den na tu rliga instinkten till självhävdelse, kärleken till den jord, ,, 1!1
brukats av förfädrcn, och samhörighetskänslan med det h Jt l,
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som vari t n ära fäders fria hemvi st scd:w urminnes tid er. Det
b eh övdes en kraft, personlig eller alstrad av händelseförloppel
i värld en , för alt frigöra de slumrande eller kanske rikligare
fru sn a känslorna. Och islossni ngen kom genom~ impulser
utifr ån. Överfallet på Finland utl öste en våg av fosterländskh et och s tridsvilja. Det blev ett: nl.rflöde, S0i! l siade om 11y
vår och ny anda. Glömda voro alla nötta fraser om det onyttiga i att offra l iv och egendom i oviss strid mot en övermäktig
m ot sl:'lndare. Ja i m[tnga fall bl cvo de senare årens ivrigaste
tal esmän för självuppgivelse nu lika ivriga krigsentusiastcr.
Allt tal om frivilligt avstående av landamären elle·r sökande
.skydd bakom utl ändska bajonel.Lcr har förstummats . Frågeställningen är icke längre sm~ö r eller kanoner m.ed de t und cTförstådda föredragandet av smöret , icke ens smör och kanoner;
nu gäller det enbart kanoner, om så skulle påfordras . Svenska
nati onen är på väg all återvinna sin manbarhe t. Så har åter
besannats, alt prövningar och svå righeter äro mera ägnade än
medgång och välfärd att göra nationer som individer härdiga
i li vskampen, ·e n kamp , som en li gt naturens ordning aldrig
kommer att upphöra, s·å länge levande varelser existera. l
svenskens karaklär ingår mycket av trols och det är en driv·
fjä der, som förmår spänna krafterna Lill del ytters ta.
Denna omvälvning i nationens tänkesätt har givetvis även
m edfört en ändring i dess inställning till försvaret. För försvarels 1nän, som städse sökt lojalt och :msvarsk3nnande fnllf(Ör a sin plikt i onda som goda dagar, utgör denna nya nation ella anda, denna ökade förståelse för militäryrket en stimulans, ägnad att höja arbetsglädjen, och en sporre att genom
troget fyllande av sina krigsmannaplikter söka ytterligar e stärka nationens förtroende till försvaret. Detta bör dock icke
ske genom affärs- och reklammässiga m.ctodcr, med framhä \Tand c av egna förtjänster.. Sådant leder lätt till uppfattningar,
\Tilka kanske icke alltid motsvara de verkliga fö·r hålland ena,
och till felvärdering . I propagandans tidevarv överdimensioneras gärna. Förtroendet skall växa fram under det lysta,
Plikttrogna dagliga arbetet, som ju under alla förhållanden
Tidskrift i Sjöväsendet.
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måste ske i intimas te kontak t med och följas av natione n. Det
skapar solidare grund för en tillit, som kan h ålla även då p a.
frestnin gar tillstöta och som i sinom tid k an bereda försvar et
den sär ställnin g i natione ns hjärta som bör tillkom ma cl<'t samma. Liksom flagg an är en symbol fö~· det, som vi böra
sätta högst i livet, icke endast i lust utan även i nöd, nämli gPn
fosterla ndet, så är fö-r svaret elt uttryck för nati-o nen s vilja at t
värna dcUa fosterla nd. Att hedra försvar et bör därför va ra
lik a n a turligt som att akta och ära flaggan . Molsats en ii r
detsam ma som bristan de självres pekt.
Vid si tt bedöma nd e av försvar et bör natione n em eller ti d
betänka , a t! krigary rk et kräver i likhet med fl ertalet and ra
yrk en en särskild mentali tet fÖr sitt rätta utöv ande och a lt
denna är väsentli gt a rtskild frå n civila yrkens. En likriktni n ~
härutin nan skulle vara till obotlig skada för försvar ets effp];:.
tivitet. Med ett försva r , b aserat på allmän vämpli kt, k an Yi1 1
om icke helt undvik as att irritatio nsmom ent . undPrhärirren
o
s tundom uppstå, då ju så gott som hela den manliga delen av
adsb efolkniw~eil måste för en tid anpassa sig efter andra levn .
o
falen
d
och
t
sundhe
den
former än d e vardagl iga. Men med
beav
delar
stora
lenhet för militäry rket, som karaktä riserar
folkni n gen, b ehöva sådana event. störnin gar, under förutsiil tning av god ledning från militäre ns sid a, endast bliva de n i dvändiga undant agen frå n en i övrigt allmä ngiltig r egel om el !
go tt förhålla nde m ellan över- och undero rdnade. Individ er
finnas alltid, som h a va svårt att finna sig tillrätta litet Yar s tans i livet och d å k ansk e så mycket m er i d c bundna f n·mer som m åst e prägla militärl ivet. Genom missrik tad m 'clkän~la fr ån det a llmänn as sida får de tta icke loda till m ;ssl"roende mot militäre n med krav på kontrol linstitu tioner, Yil ka
försätta militären i e tt slags omyndi ghetstil lstånd. Sådanl inverkar m enligt på självkä nslan och bidrage r icke till att fo~ l
ra självstä ndiga naturer , vamv militäry rket kanske me~· a~l
andra yrken är i b ehov. Väl förekom ma tyvärr fall av ovelgrepp och missbru k inom militäre n, m en denna skall sä' _crl
155 mer och m er sätta en heder i att av eget initiativ rätta n
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tag, där sådana må förekom ma , om blott d et rätta förtroen det
finn es.
Detta krav på hänsyn stagand e till den militära mentali teten får icke fattas som ett skattan de tlt sådana egenska per
som tidigare på sina h åll m ed rätt eller orätt a nse tts samma nhänga m ed det militära livet såsom brutalit e t, översitt eri , kitsli gh et, n oncha la ns m . m. Krigary rket är och måste vara h årt
och krävan de, fritt från fraser, klemigh el och pjåsk, del ligger i dess n a tur, men detta uteslute r icke vare sig humani tet
elleT rättfärd ighet. Yr k et för utsätter , r ätt fattat , en s l or fond
av idealism , parad m ed e tt nyktert verklig hetssinn e, samt en
stark sam h örighet skänsla m ed undcrl ycl::mcle. All a göra sam-ma insats, livet , i det stora äventyr et , några som ledare m ed
det ttmga ansvare t att svara för insatsen , andra som deltaga re.
P.ör den framlid a utveckl ingen i förhål landet m ellan n ation och försvar ä r det av den allra största_ betydel se, alt militären är vål medvet en om sin a förplik telser att mod omsorg
vårda och fostra d em anförtr odd persona l, så a tt militärt jän-sten b evaras i gott och a kta! minne, samt att väl förvalta d em
anförtro dda maleric ila r esurser. Detta gäller alla k a tegorier
inom krigsm akten m en främst officers k åren. Jag tror mig
icke göra orätt mot övriga k årer , om ja g säger , att denna k år
är förs varets ryggrad . Den s kall vara en elitkår i andligt, moI~alisk t och fysiskt hänseen d e. Officere n skall s tädse vara
sina unelerly dande ett gott föredöm e på alla om rå den , med
stora fordrin gar på dem men med ännu större p å sig själv,
en positiv n atur med kraft och initi ativ sam t orubbli gt självständig i m ed- och m otgång.
Från en sådan utgångs punkt bör det vara na tionen angeläget, att valet och utbildn ingen .av d ess offic-er are ägnas all
0
lllsorg och a tt inte t underlå tes för att främja detta syf te. För
den som h aft tillfälle oc!h intre sse att n ågot iakttag a vårt folks
förutsät tningar för det militära yrket slår snart klart elen naturliga fallenh et därför, som finnes inom vida kre tsar, obe:oende av sociala skikt. Att svenske n är ett gott kriga rma teriel
ar sannerl igen inget tomt ord. Genom utbildn in g kunna väl
de flesta göras till godtagb ara yrkesut övare men först i före-

-687-

-686-

ning mod medfödda anlag fö-r yrket ska pas den fullö dige off_
c~r:n- ~etta ~:erättig~r till, ja nödvändiggör, alt urvalet ti;l
officerskar
en lagges pa bredaste bas . Detta har ju ock l'l' <l·<lll
..
uppmarksammats
men är betydelsefullt nog för att HJ![)L'<"t)::ts.
.
Men lllw klart som detta numera framstår för de fl est-l ]'1Jo
••
•
-·
( '
'-H
svart ar dess reahserande på lämpligt sätt i organisatorisk t a y_
seende. Inga ovidkommande hänsyn få emellertid
inw rk·'" P~t,
·
dess utformande för aH tillgodose olika parters av skil,l·t
1 ··
' ' .<11
ledningar förefintliga intressen därvid, medförand e m er d ler
mindre konstruerade eller skruvade organisationer. Malet iir
att erhålla de för yrket bäst lämpade och rakt på del m ålei
skola vi gå.
Så mycket är givet, att möjlighet till omsorgsfull pri'•vn ing
och riklig gallring måste förefinnas samt att utbildningen bör
helt bekostas av staten. Med den ställning, smn förs vard bör
intaga i nationens liv, är ett sådant gynnande av de mLt le,·nadsbana i jämförelse med övriga yrken berättigat och hi ll rager dessutqm till att knyta försvarets m.än fasta re till si ~!l en.
För att visa de vanskligheter som föreligga vi,d b cclömnndet av lämpligheten för militäryrk et må följande fr::unh:l.llas.
Många naturer, som obestritt passa utmärkt för det ak tiva
krigaryrket, d. v . s. miltärtjänst i krigstid, lämpa sig diironot
icke för befordran till högre grader i fredstid med för fre dsförhållandena tillkommande krav . Omvänt befordras i fre d~
tjänst välmeritera de, vilka däremot visa sig icke pns sa för kr i·
get och icke uthärda dess påfrestningar.
Officerskårens halt är emellertid icke enbart bcrot'll' le ::l \'
rekryteringen och utbildningen utan även av bcfonlringssystemet.
Det måste nog sägas, att befordringsförhftllandcnn icke
hållit jämna steg med utvecklingen. Uttalandena i dcttn avseende i det följande gälla flottan. Det moderna sjökriget
kräver av skäl, som här icke behöva beröras, ungt fol k på allll
chefsposter. stridsmedlen hava komplicerats och fö;·dyrat~
i hög grad. Deras rätta handhavande och utnyttj an ek s~ ;illl' i'
synnerligen stora fo-r dringar på personalen. Nuvaranlk ljii Pstegradsindelning och äldersförhållnadena därin om fiirs vftr:t

hög grad chefsposternas besättande med personal i rätt <>rad
och vid lämplig ålder. Ofta måste fordringarna på grad ~ller
ålder eftersättas. 1 förra fallet givr:s icke skiilig ekonomisk
ersättning för ansvaret.
Med fixt oantal statbeställningar fö·r de olika tjänstegraderna, med sa gott som fastlåst pensionsålder~gräns och med
obligatorisk turbefordran till och med kapten kan reglering
av befordringsåldern inom kompaniofficersQraderna ic k e ~k e
(h ärvid bortses från titulärbefordran J. Till ocn inom reo·e,.,
mentsofficersgmderna vill det kanske synas, som. om en regle ring skulle kunna ske genom gallring. lc.n g;:lllring får emellertid icke gå så långt att icke förtjänta kaptener i't;::a nÖJaktiga b efordringsutsikter. Till de högsta gradr~rna finnes det
däremot ingen an ledning till dylik :l.terhållsamhet. Med berättigad begränsning i gallringen till de0. lägsta regementsofficersgraden kan en tillfredsställande låg genomsnittlig ]-,efordringsålder till denna grad icke vinnas. Ju yngre rcge D;enlsoffi cersgraderna rekryteras , desto lång-;miu tw re sker nm sättningen inom desamma och desto djupare i kapt<'nsgraden måste man då gå vid varje ny befordran, om åldern skall hållas
nere.
Gallrin gsmetoden kan sålunda icke på tillfredsställande
sätt lösa problemet. De till synes enda medlen äro en omläo·u_
•
...
.
bV
nmg av t_Janstegraderna efter sjötjänstens krav samt möjlighet
till snabbare omsättning i de högre graderna. Frågan om en
omläggning av tjänstegraderna h ar ju långt tidigare varit uppe
men stött på motstånd med åberopande av en som önskvät1d
ansedd likformighet inom försvarsgrenarna. Men flottan måste givas möjlighet att leva sitt liv i de fonner, ·som bäst passa
densamma. Ett studium av motsvarande fö-r hållanden i utländska mariner är ägnat att giva en tnnkeställare. Försvaret skall ordnas r-ationellt och en dylik åtgärd innebär rationalisering.
Vad de högsta posterna inom försvarsväsendet beträffar
så har ju på senare tid av känd anledning påtalats i presse~
den höga ålder, vid vilken befordran till generals- och amij
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ralsgradcrnu i r egel sk er samt det ofla utslitundc a rb etet dess.
förinnan med ly å tfölja nde menliga k onsekvenser för Wrk.
samh etsförm ågan' på den nya posten. I m ångt och m y(' ke t
av vad som s{tluncla sagts km1 man för visso instämma. i\Ic11
mun får här som a nnorstädes a kta sig för alt gcncrali sl'ra.
:Mot a tt yngre förmågor beredas tillfälle till snabbare av nnce.
mang till dc högsta posterna är intet a tt erinra. Tvär to111.
Tjänsten k an endast vara betjänt av alt erkänt dugli ga, vi tala
personer få göra sin insats, medan de ännu stå i sin fulla mann akraft. Men som ett korollarium härav får icke dragas den
slutsatsen , att befordran av mera till åren komna personer till
dc h ögsta posterna skull e vara över huvud taget oläm pli gt.
Någon allmä ngiltig regel gives icke i fr åga om människor, li ka
litet i detta som i a ndra avseenden , uta n hänsyn m åste alltid
t agas till individe n . ~1an b eh över ju endast e rinra om I lindenburg. Och m an får ej bortse från betydelsen av livserfar enh et, ätminslone i f råga om vissa poster.
De h ögs ta po·s lernas b esä lta nde m ed enbart yn gre k rafter
skulle även niceciföra vissa konsekvenser, vilka k anske ick e tillbörligt beaktats. Ett för långvarigt innehavande av en och
~;am m a befallning är icke alltid ell er som. regel till gagn för
tjänsten. Det k an leda till en viss slentrianmässighet och mi nskad driftigh et. Att nya kvastar sopa bäst iigcr nog sin giltighet också i deUa fa ll. Men även om så icke vore fallet,
m h le ju den tidigt befordrade i sinom tid uppnå den ålder,
som eventuellt ansetts för hög vid p ostens tillsättande. :Man
gör sig elen frågan , om denna nu är av mindre o,Jägcnh ct för
befattningens behöriga skötande, på gr und av att den inn ehafts en viss tid , ell e r ick e. Tänkb ar t är ju, a tt förfl ytt ni ng
till n ågon a nnan , jämbördig e ller ännu högre, b efnttning ch·ssförinnan kunnat ske. Därvid m ås te för kon sekvensens sk ull
f örutsä ttas , a tt denna nya befattning ställer lägre kr av i a rseende på ålder än den lämna d e. H ä rav följer då b ehovet a''
en uppdelning av de högsla posterna i ålclershänseendc. E n
sådan å tgärd är nog också i vi-ss mån b erättigad. Dylik t sys tem tillämpas p å sina håll utomlands. Ett yttre synli gt tec-

J.;.en därpå är flertalet olika gr ader inom generals- och am irals bes tällningarna. Någon motsvarigh et därtill finnes ju emellertid icke hos oss .
Den lämpligaste lösningen av befordringsfrågan till de
h ögsta posterna synes vara alt dessa b efo rdrin gar liksom nu
ske med ledning av dc personliga förutsättningarna m en med
m era beakt ande än hitintills av att yngre lwpacitet er beredas
till fäll e n å dessa vid lämplig ålder. Innehavare av vissa högr e befattningar skola icke anses vara prcdeslinemcle till fortsatt b efordran , såsom f allet fö r närvarande är ino m statsförvaltningen i dess helhet. Enda k valifika tion skall vara bedömd lämplighet för den nya befattningen. Befattningarna
tillsLU tas enel ast för viss tid m ed möjli gh et till förlängning, när
så b ef innes vara till fromma för tjän sten. E lj est förflyttning
till annan viktigare befattning, om k valifikationer därför ans es fö religg a , eller ::tvSikcd med h ederlig pension.
Över huvud taget bör s lör sta möjliga frihet få göra sig
gäll ande vid de högsta postern::ts tillsällande och entledi gande.
H är gå statens intressen fö,r e in dividens., men stat en slwll gen om ekonomisk generositet h ålLa individen skadeslös för följ-derna av en såda n mera hänsynslös befordringspolilik.
Sänkt pensionsålder i dc högre graderna och fri k osti gare
villkor beträffande förtidsavgång frä m ja slutligen ök ad om
sättning i toppPn och lägre genomsnittsåld er.
I pressen s reflexioner över åldersspörsm åle t h a r förckomm.it frågeställningen »änl!bctsman eller krigare? » syftande på
m ångskriveriet och pappersmeriterna på det militära o mr ådet .
F rågan saknar sannerligen icke fog för sig. Den fö r valtningsapparat och det skrivarclöme, som utmärker svenskt stats- och
samfundsliv överhuvudtaget, öve rskuggar även militärtjänsten.
Gän g ·e juridiska fornrbundenhct och r evisioner av o lik a slag
utgöra ett s tändigt h otande Da moklessvärd över m ilitärch efernas h u vu elen med risk för allehand a komplikationer, å tal
och e rsä ttningskrav till m en för elen rent militära tj ä nsten .
P apperskvarnarna mala som aldrig förr, m allade icke end ast av d c ordin arie och utökade institutionerna utan
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även av nytillkomna staber, nämnder, kommissioner och
revisioner.
Alt detta ka nske för närvarande är i viss u tsträckning ofrånkomligt på grund av exceptionella förhållanden, i sin tur till dels föranledda av gångna års försumnw lsc• r
på skilda områden, icke minst det militära, skall erkänn as ,
Men det bör icke få b estå en dag längre än som är nöd\·änd ig t.
Det rätta krigarkynnet och papper trivas icke rätt väl lil lsan1n1ans.
Må vi yrkesmilitärer oförtrutet göra vår plikt mot lan dc•l
med dess bästa som enda mål, stärkta gen01n den nyväck t:t
nationella andan i vår tillförsikt om en gryende på dygd,• r
rikare framtid i en efter all sannolikhet materiellt fattigare
värld. Och må denna nya allt mera fördjupas och befästas:
mycken slagg återstår ännu att rensa bort.
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Utdrag ur årsberättelse i sjökrigskonst
och sjökrigshistoria år 1940.
Avgiven vid 1\:öMS:s högticlssamrmanträcle den 15 novomber 1940
av ledamoten, kaptenen vid flottan C. A. Beskow.

Föreliggande årsberättelse omfattar till sin huvudsakliga
del tid en från årsskiftet 1939/40 fram till slutet av september
1940. I stora drag har cflers trävats att få anslutning till den
av kommendören E. l3iörklund avgivna årsberättelsen i sjökrigsve tenskap fö.r år 1939 vid Kungl. Krigsvetenskapsakademien , vilken finnes intagen i denna tidskrifts 3. häfte för in n eva rande år. Denna utväg har synts föred raganelen vara
den mest ändamålsenliga för alt inom rimlig ram kunna frammana ·e n bild av det viktigaste, som timat inom förevarande
vetenskapsgren uneler angiven tidsperiod.
Om det vid årsskiftet 1939/40 ännu kunde hysas förhoppningar om att de då i norra Europa pågående krigen skulle
kunna även i fortsätlningen begränsas till och avslutas i denna
del av världen, så hava dessa förhoppningar successivt krossats under intrycket av alla händelser, vilka utspelats undet·
den följande våren och sommaren. I stället har ett krig av
till sina verkningar ännu större mått - härvid frånses förluster av människoliv och av materiel - än kriget 1914- 1R
rullat upp sig, och det är i skrivande stund, oktober 1940, icke
m öjligt att med någon grad av säkerhet kunna förutsäga vad
en s den närmaste framticlen kan ytterligare bära i sitt sköte.

-693 -

-692 -

Aldrig förr hava väl förspelen till och r esultaten av d p t
som händer och ske r ute i världen omgärd a ts m ed en såda n
sekretess, som uneler det ta krig är och varit fallet. Diplomali en arbetar in för mera effektiv t »lykta dörrar» än någon si n
och i vad rör krigshändelsernas förlopp och resultat m. l\1.
lämnas av dc krigfö rand e parterna så divergerande uppgift t·r.
a tt det varit praktiskt laget omöjligt att av desamma u tl iisn
vad som i verkligheten förc kommi. Den i det följa nde läm nade b erättelsen får därför anses såsom riktig endas t i sina stor a drag. I övrigt och även beträffa n de eventu ellt anför !::t
kommentarer m åste den betraklas med stör sta r eserva tion fii r
vad framtida uppgifteT kunna komma att b erikti ga.
A.

Mar inpolitisk översikt.

Vid en å terblick på inträffade händelser se elan sistl ide t
å rsskifte framslå - om huvudkri gs tea tern i n orr a och n o1dväs t.ra Europa till s vidare frånses - såsom de o tvivelak tigt
mest b etydels.cfulla händelserna Eng lands nödtvungna tillbakaträdande från imperi ets periferier, proklmnerandet av de t
japanska »livsrummet» och Japans ka mp härför, d e t förän dr a de läget i Medelhavet genom Frankrikes k apitul ation o h
franska flottans sä ltan de ur sp el samt Italiens inträde i kr i·
get, och slutligen Fören ta staternas uppgivand e av isolatio
nismen till förmån för en positiv politik, vilken i fö rsta h and
y ttrat sig i en ytterst aktiv m arinpolitisk verksamhet . De n
senare händel sen f år betraktas som en direkt följd av d e fö,-ra
och som en det nordamcri lm nska folkets uppvaknande ti ll insikt om, i huru hög gr ad utvecklin gen i E uropa och Asien herör även den a m erikans ka kontinentens stormakt.
l.

Stilla oceanen.

I Stilla ocean en prägla des åre ts förs ta sex månader a \· e.1
i stort sett avvaktand e hållning inför resultaten av den p å g:tcn·

de kampen i Europa.

Till Japans passivitet bidrogo

förv l~ s o

d e genom händelsutvecklingen upphävda an tj,],;:omintcrpak tenw a v 1936 och 1937 mellan Jap an , Tyslda nd och Italien,
varigen om J apans stä llning till Hyssland und er den p ågående
japansk- kinesisk a kriget försvå r a des. Ä ven om triangeln Berlin- H om- Tokio härigenom tillfälligt upphörde a tt existera,
förefanns dock h ela tiden i J apan starka sympatier för Tysk land och Italien, m edan förh å ll a n det till övrig a stormakter
förbl ev spänt.
l och m ed de holländska och fran sk a sam manbrotten i
m aj och juni månad er hörjade emellertid J a pan a tt visa ett
aggressivare ansikte. I snabb följd krävdes och genomdrevs
förbu d för fran ska och brittiska materiel- och a ndra lever an ser gen om fransk a Indokina och via llirma till Kinas un derstöd. Omedelbart därefter följde den n ybildade japansk a regeringens tillkänn agivande av e tt japanskt »livsruni», - >> den
11ya ordningen i Asie n >> , som japa nerna benämna sitt tilltä nkta
imperi um - omfattande franska Indokina, Nederländsk a In dien och sannolikt även ett antal öar i Söd erhavet, vilk a kunna bliva herrelösa eller å tminston e för svarslö sa. Sedermera
har Japan tillförh andlat sig r ä tten till fritt genomtåg i Indo kin a för ja pansk a trupper och inlett förhandlingar med Simn
om disponerande{ av vissa mnrådcn p å Malaekahalvöns västkust. Nås detta mål och lyck as J apan där få upprätta m arin:-och fl ygbuseT uppstår ·Cn särdeles all varli g situa ti on för England i Bor tre Indien och Ostasien . Dels k omm er den strategisk t så b etydels efull a marinbasen Singapore i b a klås och dels
- och viktigast - k ommer det japanska hotet att kunna
sträckas ut även över Indiska oceanen m ed dess för det britti ska imperiet livsvikliga föi 1binclclselinjer t ill och frå n f rä m re Indi en. Härutöver nära japanerna alltjäm t de gamla förhoppningarna a tt kunna slå under sig Kina och Mandsjukuo .
Genomförandet av en dylik sto rpolitik m ås te m ed nödvändigh et sk ä rpa förhåll ande såväl till E ngland som till Förenta
-statern a.
I rådande allvarli ga situatio n h a r England tillsvidare funnit sig nödsakat a tt träda tiUbaka och uppgiva sina positio ner i
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Ticntsin och Shanghai, med förminskat brittiskt inflyta n dl' i
Fjärran Östern och dc Nede rländska Indien omgivande fa r.
vattnen såsom omede-lbar följd. Utan att den brittiska p t"<· . , ti geförlusten därför blir mindre, har England - på villkor, -,o 111
för ögonblicket ej äro kända - för all stärka sin slä ll lli n:;
medgivit USA att för de amerikanska sjö- och flygstridskr ~llt n
na i Östasien disponera flottbasen i Singapore.
l Förenta Staternas intresse ligger otvivelaktigt alt sa ef_
fektivt som möjligt stävja de japanska expansionssträva nul' na
mot söde r, vilka i och för sig utgöra ett direkt hot nw t de
amerikanska besittningarna i Stilla h avets västra delar och
främ st mot Filippinerna, m en dessulmn mot de hand eb pi) li tiskt betydelsefulla intresseomrftdcna i och omkring A u ~· ra 
licn. I dessa förhållanden torde man främst få se :mll'cln ingen till elen enorma amerikanska flottupprustningen sam t dl'!
forcerade utbyggandel av det amerikanska marin- och fl~·gh a s
sys tcmet västvart i Stilla have t. Nya baser anläggas sål umb
på \Vake- och Miclwayöarna, varjämte förhandlingar paga
med Cosla Rica och Ecuador om överlåtande för samma ii1 damål av Cocos- och Galapago-söarna. Dessa baser ligga emellertid förhållandevis långt tillbakadragna, varför en ul'l-id gni n;(
av systemet, t. ex. genom realiserandct av ett gammalt fii r·d ag
om flottbas på Gu::un, torde kunna förväntas. · .\1eJ Eng Luu l
har CSA såsotn ovan nämnts, träffat avtal om dispositi o n~r~i ll
öv-e r flottbasen i Singapore, och med Mexico hava i sepll'm lwr
månad inletts förhandlingar om clisponerandet av vis ', a fiir
sådana baser ändamålsenliga områden p~l. mexikanskt k r dorium mot Stilla havet. Amerikanska trevare hava ;;lu llJgen
sträckts ut mot Australien avseende skapandci av c ll fijr '·' l l' ~
förbund , vars udd icke kan tänka s riklad mol annat ~i n et t
håll. Ur japansk synpunkt b e traklas givetvis denna u l\ l'ckling - koinbinerad med ett flertal amerik anska exportförb ud
p å för japansk krigsfö.r sö,r jning ytterst viktiga varor, - l. ex.
b ensin och skrot - , som. ett allvarligt hot mot landels livsviktiga maritima intressen , vilket medfört, att relali ol' ·r n:l
mellan Japan och USA i avsevärd grad försämrats.
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I slutet av september avslöts en ny pakt m ellan: regeringarna i Berlin, Rom och Tokio. I dess viktigaste punkt deklar eras, att anfallsföretag mot någon av dc tre makterna från
en ännu icke krigförande stat, skall anses riktat mot dem
alla tre. I vid unelertecknandet rådande situation, var det
inte a lt taga miste på, a lt pakten direkt adresserade sig till
USA . I-Iänclelseut\'ecklingen har dock ännu ej medfört, att
den behövt träda i tillämpning.

l ndisl,:a oceanen.

2.

I lndisJ.:a oceanen kunna nackdelarna av en redan förut
nämnd eventuell japansk basering på västkusten av l\1alackah alvön ytterligare skärpas genom ett italienskt-tyskt framträngand e 1ill Afrikas ostkust. Hittills har så skett enelast genom
besittningstagandet av brittiska Somaliland. Bchärskandet av
Aclc!lbuktens södra kust kan försvåra och tillfälligt omintetgöra bri tti ska tran<;porter på Suez till och från Indiska oceanen.
Av icke ringa betydelse för möjlighelerna att trygga sjöförbind elserna runt Godahoppsudden till och från Indien är
vi dare elen ställning, som Madagaskar med kringliggande ögrupper komma att inlaga i förhållande till det nya Frankrike.
Härom har dock ännu intet bestämt erfarits.
3.

M eclellwuet.

l Medelhavet v[dlacle Italiens om icke neutrala så dock
'' icke krigförande >> hållning ända fram till försommaren 1940
de allierade stora besvikelser, särskilt genom dc återverkninga r
den medförde hos vissa andra Medelhavsländer, såsom Turkiet
och E"''l)ten
o.
' vilka n1.ot förmodan och även i vissa fall mot ingångna avtal förklamcle sig alltjämt förblivit neutrala. Del
sla n" • som skulle riktas mot Tvskland
sydifrån över Balkan och
J
över ett krossat Italien, liksom den fullständiga blockad mot
axelmakterna, vilken skulle upprätthållas inom detta hav, ginge
på så vis om intet. I stället ökades sjöfarten på Medelhavet
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ständigt och inte minst p ft ilalienska hamnar, vilka förhålla nden närmast föranleddes av förbudet för amerikanska fart~ g
att inlöpa i den s. k. riskzonen i de nord- och västeuropeisk ,t
farvatlnen samt omläggningen av en stor del av den mellaJJeuropeiska importen och exporten Lill Mcdclhavsh::nnnar. Sa
gjorde t. ex. Schweiz, vars sjöburna handel så gott som h elt
och h ållet hade före kriget förts via Bhen till Nordsjöhamnar,
men som nu dirigerades om till norditalienska hamnar.
Till största delen beroende a v h avet för importen av
många av sina livsviktigas te förnödcnh ete1·, samt för dc ick e
mindre betydelsefulla fö1·bindclserna med sina afrikanska ]w sittningar, kunde Italien i rådande situation och såsom h än delserna utvecklade sig icke gärna hava spelat en bä\lre r oll
vare sig ur italiensk eller ur tysk synpunkt. Och detta fra m för allt så länge den ilalienska flottan väsentligt överlägsn a
engelsk-franska eskadrar uppeltöllo sig i Medelhavet. Und erlägsenheten var dock icke större än att i Italien iscen sa tta demonstrationer i samtband m ed dc tyska företag en mot Da n mark- Norge· och Holland- Belgien , till förmån för e tt in gripande i kriget på Tysklands sida, nödgade England o ch
Frankrike alt vid dessa tillfällen detachera avsevärda fö rstärkningar av sjöstridskrafter till Medelhavet. Det göres för
övrigt gällande, att det ökade italiensk a trycket vid förstnäm nt
tillfälle var en i ringa grad bidragande orsak till , att ·den allierade undsällningscxpeditioncn till Norge icke kunde givas till räckligt m arint stöd. I varje fall föranledde den, al t sjöfarle n
på Suezkanalen stoppades och att vägarna i stället fingo t :gas runt Godahoppsudden. För England medförde detta dt n
icke oväsentliga nackdelen, alt transpo·r lcrna för bl. a. ol ja
från Iran blevo sex gånger längre än förut.
I slutet av maj , då de alliera des och särskilt Franluikc->
situati.on blev allt allvarligare, fann Italien lämpligt all ytterligare förbereda sitt inträde i kriget. Pågående italienskengelska förhandlingar om upphävande av den brittisk a kon trollen över italiensk sjöfart avbrötos plötsligt, utevaran le
h andelsfar tyg b eordrades till närmaste neutrala hamn , oclo i
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)Jör jan av juni utlades omfattande mineringar i farvattnen
kring de t ilalienska h emla ndet. Den 10 juni följde Italien ·
kri gsförklaring och fulla uppslutning p ä Tyskland s sida .
Den o m edelbar a följden härav blev en uppdelning av Medelhavet i tre olik a o mråden, varav engelska flottan - - sedan
den fransk a eliminerals i slutet av juni i samband med F<rank rikes sammanbro tt - behärskar de öslr a och västra med hu··
vudbasering på Alexandria respektive Gibraltar, m edan den
italienska dominerar den m ellersta delen med bas ering p :\
moderlandet.
I Östra Medelhavet h ar England med alla medel sökt få
Egypten och Turkiet att sluta upp på sin s id a. Bägge dessa
länder äro föl'lmndna med England genom. allianser, vari de
förp liktat sig alt bispringa det sennre landet i händelse detta
utsättes för angrepp i Medelhavet. De borde alltså redan hava
ingr ipit. Egyp ten har emellertid förb ehållit sig att icke förkla ra krig förrän det själv utsättes fö1· nngrcpp och Turkiet
känner sig ·e fter Frank·r ikes nederlag förmodligen tillräckli gt
starkt för atl , trots alliansen, kunna uppskjuta ett eventuellt
ingripande till s det själv finner tidpunklen härför ändamålsenligt. Egypten slöder emellertid Englancli så till vida, att
det ställer landel s flott- och flygbaser till Englands disposition.
För Il ali en s verksamhet i östra Medelhavet spelar den väl
utbyggda fiolba sen i Dodekanesicn (Tolööarna) stor roll. Härifrån flank eras tillfarterna såväl till Egeisk a havet som till
Turkiet, Palestina och Egypten. Den lider emellertid av nackdelen a tt vara för Emgt framskjuten från moderlandet i förhållande till deltas maritima s tyrka, och dess läge kan därföt·
bliva i hög grad riskfyllt om t. ex. Grekland skulle sluta upp
på Englands sida. Detta förhållande torde till en d el vara
orsaken till den i ta licnska aggressionen mot Grekland i slutet
av augusti. Av s käl, som ännu icke äro officiellt kända , äro
tvistig h eterna tillsvidare bilagda.
I västra Medelhavet har Spanien hållit sig neutralt ända
till den 13 juni, då dess regering förklarade la ndet såsom >> icke
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krigförande ». Redan dessförinnan timade händelser hade doek
visat, alt mest gynnad nation voro axelmakterna och utvecklingen därefter har ytterligare bestyrkt detta. Huruvida Spanien överhuvudt·agct har möjligheter alt ännu ingripa i krigl' l
med någon effektivitet är tvivelaktigt; i varje fall är spansk:t
örlogsflo lt:m tillsvidare icke mycket att räkna med. Det k an
cLock genom att upplåta sina flott- och flygbaser i hcmlandl'l.
på södra kusten av Gibraltarsund och på Balearerna avsevär t
försämra, för att icke säga omöjliggöra, ett fortsatt brittisk \
uppträdande i denna del av Medelhavet.
Styrkcförhållanclen a hava icke avsevärt förändrats F örs tärkningen av ilalienska flottan bl. a. har ett slagskepp
färdigställts och ytterligare ett är i det nännasle färdigt har till stor del uppvägts av engelska detacheringar till Mccll'lh avsflottan, n1.öjliggjorcla dels genom elen utveckling sjökri ~
föringen tagit i farvattnen kring SLorbritannicn och dels gcno.n
anslutningen till England av delar av Frankrikes flotta vid
landets sammanbrott.
sjökrigföringen i Medelhavet har präglats av en~ engelsl;
strävan all skapa en effektiv blockad mot Italien, som ju län gre kriget lider, blir allt känsligare härför samt att hindr 1.
eller åtminstone allvarligt störa, förbindelserna m ellan el ·l
i tallenska moderlandet och dess afrikanska .besittningar. u ·1·
der tiden s~t som >> icke krigförande >> torde dock Italien hav:t
övclfört mycket stora förrå:d av olika slag Lill Afrika, vill;:<' l
kan förklara den ännu ringa frekvensen i de italienska sjti t ransporterna och där a v följande pas si vitet i sjökrig;föring n
från bägge håll. Ur axelmakternas och främst Itali ens sy lpunkt är sjö- och luftkrigföringens främsta mål i Meclelha\ l'l
för närva nmde, alt därifrån >> äta ul >> England. P[t senaste t Ll
förda, livliga förhandlingar med Spanien och offensiverna td l
lands och i luften från Libyen mot Egypten, tyda på, att m edlet härför skall bliva de engelska basernas erövring från landsidan. Därmed riskeras icke den italienska flottan , vilk ·n
måste hållas intakt även för det fall alt engelska flottan tvin r- ''
rymma Medelhavet.
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Atlantiska oceanen.

Aven i Atlantiska oeecmen har Föreula staternas nödtvungn a uppgivande av isolationismen medfört betydelsefulla
förä ndringar i marinpolitisk t hänseende.
De tyska framgångarna på elen europeiska kontinen ten betraktad es i USA Ined mycken misstro . Efter Hollands, Belo·icn s och Frankrikes kai)itulationer och då risk ännu för elåg
för ett omedelbart därpå följande tys kt ockupationsföretag
m ot England, ansågs i Förenta s taterna, att e tt vidare tyskt
framträngande över Allanten mot elen amerikanska kontinenten icke finge b etraktas såsom något ogenomförbart, ulan sås om en eventualitet att räkna med och mot vilken fönvarsåtgärder måste vidtagas. I första hand bedömdes dc brittiska,
franslut och holländska besittningarna bland ögrupperna kring
Karibiska havet kunna användas såsom en första språngbräda
h ärför, och sedcnnera såsom utomordentliga baser för sjö- och
flyg stridskrafter. För att hindra delta höllo dc i panamerik anska unionen ingående staterna en konferens i Havanna i
juli månad. Härvid antogs ett av USA framlagt förslag innebärande, att öveTlåtclse av besittningarna i fråga från en
europeisk stat till en annan icke skall tolereras. Så snart
risk uppstår, att någon av cle europeisk a kolonierna skall övergå i andra händer, komma dc amerikanska republikerna att
upprätta provisoriska regeringar för dessa områden, varvid
förvallningen kommer alt skö.tas av flera republiker samfällt.
Unelanlag från risken för kolonierna att sålunda kunna bliva
panamerikanska prolektorat utgör Falkla ndsöarna. Argentina
l1ar alltid vägrat avstå från sina krav på denna ögrupp och
gjorde nu som förr gälland e, att den inte är all betrakta so1n
-en koloni på samma sätt som övliga av avtale t berörda områden. Denna uppfattning biträddes av konferensen, Yarför
P alklandsöarna, om England tvingas avstå dem, komma att
·s tällas uneler argentinsk juridiscliction.
~

Nåaon
som helst tvekan kan icke råda om, aU denna själv::>
tagna kontroll i vissa fall över ett antal ögrupper i Karibiska
Tidskrift i Sjöväsendet.
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havet, var ett förs ta steg av u nionens dominera nde makt , l SA_
på vägen mot en även mot öster eftersträv ad förstär kn ing i
dess flott- och flygbassy stem. För detta ändamål äro diirt il l
så gott som alla områden redan utrustade av nuvarand e iigarc.
.:'{äsla steg lät icke heller vänta på sig länge.
I början av septembe r offentligg jordes resullaten ay de
förhandlin gar, vil ka någon tid dessförinn an och på Englan ds
initialiv påbörjats mellan delta land o~h USA. I stora drag
innebura dessa , att England! för en t id av 99 år till "CS"-\ utarrendera de vissa områden p å New Poundlan ds sydkust jiimte
halvön Avalon, vissa delar av Bcrmudas öarna, dc östra Bahamaöarn a , Jmnaicas Sydkust av Saint Lucia (vVindwar d Islands) , västkuste n av Trinidad, ön Antiqua samt omr:1dcn
kring Pariabukt en och Brittiska Guyana, m.ed rätti ghet för
USA att inom sam !liga dessa områden anlägga och -ul n~ l tja
(disponera redan b efintliga) flott- och flygbaser. Arren<k ,-i llkoren äro , beträffan de N c w Poundlan d och Bermudas ii:Jm a,
bundna till ett avtal om gemensam t försvar av Kanada och
USA, inbegripe t försvaret av Gröniand , vars stalu s som cl.m sk
koloni USA önskar bevara. För övriga områden erhåll er E ngland 50 amerikan ska jagare och annan krigsmate rieL G(·n om
avtalet väntar sig England , alt Kana-das krigsmak t kan i stii rre
grad än hittills frigöras för att insättas i n1.oderlan dets J, r igföring
I USA betraktas värdet för väst ra h alvklo tets försY a r av
dessa framskjut na baser såsom oskattbart . Tillsamm ans med
redan förut befintliga amerikan ska baser på Virgin Isl 11(].:;,
Puerto Rico och Cuba äro dc av väsentlig betydelse för skyddet och försvar·e t av Panamak analen, Mellanam erika och ,o rra
delen av Sydameri ka, för Antillerna , Kanada och Mexik o sa mt
för Förenta staternas ost- och sydkuster . Härt ill bidrage r ii ven
det engelska besittning stagandet av Island och Färöarna , vars
största värde dock torde li gga i, att en tysk ockupatio n av dessa
.
områden omöjliggj orts.
a
I samband med denna engelsk-a merikansk uppg-irclse
fick England avgiva ·e n försäkran till USA, att den en:.;c ls ka
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fl ottan icke får förstöras, om den skulle bliva ur stånd alt beh ärska vattnen kring de brittiska öar1ta. I händelse av ett
framgång srikt tyskt ockupatio nsföretag mot Slorbrilan nien
sk a ll elen i stället avgå till nordamer i kanska hamnar för alt
där , i förening med Förenta staternas flotta, fortsätta kampen
.
m ot Tyskland.
Den anglo>.axi ska samverka n i Atlanten, som p åbörjat.~ en.
ligt ovan konuner sannolikt att fortsällas. Med Italiens och
ett eventuellt spanskt inträde i kriget, liksom inför hotet av
ett tyskt-itali enskt framträng ande i Afrika, växa förbindels clinjerna över södra Atlanten runt Godahopp sud den och till dc
la ti namer ikanska staterna i betydelse. Scdan Frankrike s kapitulation disponera r icke England - och ej h e ll e r USA __
n ågra välbelägn a baser inom denna del av Atla nten. Närm aste
b as är här Gibraltar, som dock har förlorat i betydelse genom
sit t alltför utsalla läge i nuvarand e situation. Ur denna synp unkt torde den cngebka aktionen mot Dakar i slutet p[l scptembeor hava haft till ändamå l a tt där skapa en för sjö- och
fl ygoperati oner i mellersta och södra Allanten änclamiils enlin·
"'
bas.
För Förenta Staterna har det utvidgade bessystem et såvä l i Allanten som i Stilla havet redan under nuvarand e förhållanden medfört avsevärda fördelar. Tack vare detsamma h ar
USA vågat förlägga så gott som hela sin flotta till Stilla havet,
där spänninge n för närvarand e är störst ur amerikan sk synpunkt. Dessförin nan var det aldrig fråga om aU kunna helt
hlotla någon av ost- eller västkuste rna på sjöstridsk rafter, vilk en svaghet för övrigt är en av orsakerna till den amerikan ska
flottuppru stningen, som bland annal avser skapande t av en
felande andra flotta .
visserlige n i
För England åter innebär u ppgivand et iska bavästatlant
dc
fo nn av utarrende ring på 99 år - av
ser na en avgjord prestigefö -rlust, som otvivelakt igt kommer alt
visa sina återv-erkn ingar i framtiden .
Den amerikan ska baspolitik en jämte det allt intimare samarbetet mellan Förenta staterna och Storbritan nien innebära
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emellertid för stunden ingentin g mindre, än att Förenta st alemas stra tegiska uppmarsch för e tt ingrip ande i kriget p,'t
Engalnds sida är i det närmaste avslutad.

5.

Farvattn en i norra Ellropa.

Av m arinpolitisk b etydelse inträffade i norra Europa inte t av större vikt fönän i samband med finsk-ryska fr ed en i
mars månad , då Finland tvinga des avstå från och uppla la
H angö till ryssarnas dispos ition. Så mycket mera b elydclscfull a blcvo i stället d e händelser, som rullade upp sig u nder
våren och sommaren .

a)

Nordsjön och E ng elsb:a J.:analen:.

Den 8 april på kvällen, sedan engclsn1änncn samma dag
utlagt mineringar på tre olik a ställen innanför norska terr:i·
i.orialvattengrän sen , lät tyska regeringen överlämna no ter till
dan ska och riorska r egeringarna, i vilka k rävdes att respektive länder skulle ställa sig und er t yskt b eskydd inför en, <'11ligt tysk uppfattning, för es tående allier ad invasion i )Jo rge.
Innan' ännu svar ingått p å dessa noter, igångsatte tyskarna
tidigt på morgon en den 9 a pril ockupationsföretag m o t de
bägge länucma i tydlig avsikt att genom överrumpli ng _sn abbt
genomtvi nga sina önskemål. Danmark underkastade s1g omed elbar t, medan norrmännen satte sig till motvärn. Inom ko rtare lid än t vå månader var emellertid det norska m olsti\t ,det
nedbrutet och Nor ge helt ockupera t av Tyskland.
Den 10 m a j följde de tyska invasionsföretagen mot Holland och Belgien, vilka länder hastigt besattes, varefler tys". a.rna fortsatte ned genom Frankrik e. Marschen mot h aven_
slutades med ett tyskt-franskt vapenstillestånd den 21 JU 11 ' ·
Någon fred har ännu icke slu~its.
...
d
Det sjöstrategisht läg et vtd NordsJon och Hanalen mc .
n ärli'"'ande delar av Atlanten blev genom dessa h än del ,l'r . 1
o
grund
förändrat. Från att förut endas .t hava ha f t h·u gao n,.,,, ttll
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dessa ha v genom Kattega tt och Skagcr ac k samt från Helgolandsbuk ten , fnnn sig Tyskland plötsli gt i besittning av en
längre kusls lräck a än någon annan stat i E uropa, ell er från
Norra Ishavet i norr till spansk-fransk a g rä n sen i Biscaya
bukt ens syödös lr a h örn i söder. Och clärmcu hade Tyskland
n ått fram till ett redan under fön·a vi.irlclsk r igct eftersträvat
utgå ngsläge i sin kamp mot England .
Den viktigas te följden av de tta nya läge för T ysklan d ä r
dess möjligheter till förbättra d bascring för tyska sjö- och flygstridskrafter vi d företag mot Storbritann iC'n. Dessförinnan voro dc tysk a sjöstrid skrafterna hänvi sade till de långa Ullm arschvägarna från l-Ielgolanchbuktcn ell er genom Bä Hen,
Kattegatt och Sk agerack . Varje sjökrigsoperation, särskilt till
områden väst om England eller längre, medförde h ådc Yicl uloch hemfärden långa och onyttiga förflyttningar till och f rån
operation sområdena. Fartyg och fö•-b nnd kunde härunder
m ed lätthet utspanas och utsä tt as för an fa ll av överlägsna
k r after. Dess utom medförde de extra bränsleförbr ukni ng, och
därmed kortare effektiv tid för operatione rnas genomförande.
Dessa nack de la r äro särskil t kännbara för en fJolla som t. ·ex.
den tyska, vilken saknar läUil!gängl iga baser för repara tioner
och bränslck om:plc terin gar i anslu In in g ti Il sina operaliansområ den ulanför Nordsjön, men h a va nu avsevärt förminskats
genom dc nya bas·eringsm öjlighetcrna. DC'ssa underlåtta framförallt mera omfattande och ri skfriare o perationer för ubålar
och lätta övervaltenss lriuskrafter utgående fr å n norska och
franska h amna r samt för motortorpedbttlar från Kanal- och
närligg ande hamnar. Därjämte h ava dc öppna t möjligh eter
för a tt ett tyskt invasion sföretag mot England öve rhuvudtaget
sk all kunna ifrågasättas och slutligen har bes itta nd el av Kan alen s södra kust m edgivit Tyskland alt där gr uppera sådant
kus tartilleri , som icke blott kan ingripa mot i Kanalen uppträdande engelska sjöstridskrafter och d~ir framgåen de engelska
konvoj er utan även b eskjuta mål p å engelska ku.stcn m ed närm aste uppl and .
För genomförandet av den tyska b lockaden mot England
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medför det nya läget en fullständig avspärrning av detta land
från så gott som he la Europa, med undantag möjligen för
vad som k an komma fran'l från Ryssland via Non·a Ishavet och
från länderna på iberiska halvön. Så länge ännu nästan olwgränsade möjligheter föreligga för engelsk försörjning västifrån , medför emellertid blockaden i och för sig icke någo t
nödläge för England, men den kräv er tillgång på väsentlig t
mycket större tonnage än förr, enär varorna måste hemtran ~ 
porteras från betydligt avlägsnare trakter. Därtill komma svarighetcrna, som uppslått genom dc ständiga, nu mera lätt n lförbara , mincringc;;förelagen och anfa llen mot dc engelska oslkuslhamnarna, vilka tvingat till dels ononnala belastningar
av västkusthamnarna och dels svårbemästrade transportomlägg ningar i nom landet.
Slulligen har den engelska blockaden till sjöss av Tys kland försvårats genom elen tvungna t;ttänjning av block a <lstyrkorna , som hli'.-it en fö·l jd av de ökade möjligheterna t ill
tyskt handel sutbyte över have t via ett stort antal, vitt åtskilj da
hamnar från norr till söder.
b.

Östersjön .

Om det sålunda var Tyskland, som främst orsakade för skjutningen i läget kring Västcrhaven, var det i Östersjön
Hyssland, so m dominerade händelseu tvecklingen.
Den finsk-ryska »konflikten » avslutades med fredsför d ra get i .\tfoskva den 13 mars. Enligt detta måste Finhind ti ll
Hysland hl. a. utarr endera Hangö på en Lidrymd av 30 år m ··d
omgivande ';jöterrilorium inom en radie av 5 sjömil åt sö der
och ös ter samt :3 sjömil åt väster och norr , jämte elt ant al
lillhö·rande öar för upprättande av en flottbas, som är äg na d
att rörsvara inloppet till Finska Viken. För försvar av denna
flottbas fiok Sovjetunionen rättighet att där hå lla erforderl igt
antal landtrupper och luftstridskraft er. I kustvattn en yid
Norra Ishavet förpliktade sig Finland att icke håll a n agra
krigsfartyg eller andra armerade fartyg, med undantag för
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.armerade fartyg på mindre än 100 ton , som Finland får hålla
i obegränsat antal, samt icke mer än l 5 krigs- eller andra bestyckad e fartyg , vars tonnage icke får överskrida 400 ton för
va r je fartyg . Viebre förpliktade sig Finland att i ifrågavaran de farYatlcn icke hålla några undervallensbåtar och inga
m ed Yapen utrustade flygplan, att ick e anlägga några krigs J1ammu· samt att icke upprätta större m ilitära reparationsverkstäder än som äro nödvändiga för nämnd a fartyg och
deras vapen
I föredragels tredje ar tikel förplikta sig båda dc fördragsslutande parterna att avhålla .sig från varje angrepp mot varan dra och ick e ingå nagra förbund eller deltaga i koalitioner,
som äro riklade mot elen ena av de fördrngsslutande parterna.
Jnnchållct i ·denna artikel har redan funnit tillämpning, i det
R yssland med ~ löd av detsamma funnit anledning att göra invändningar mot ett, på finskt initiativ, tilltänkt nordiskt försvarsförbund mellan Finland, Sverige och Norge. Det var
em ell ertid den tyska ockupa tionen av Norge, som åtminstone
tillsvidare omintetgjorde planerna på ett dylikt försvarsförbund.
l början av juni började Rysland åter ställa krav på de
b alti~ka stnterna, :wseenclc dessas slutliga inlemmande i Sovj etun ionen. Lika litet som redan föregående sommar gi:i Ilande ick e-angreppspakter h indra de Ryssland att då genomdriYa
sin a krav, på bl. a. upplåtande av viktiga basområden längs
F inska viken och de baltiska östersjökusterna, lika litet betydd e nu dc förra hö sten avslutade biståndspakterna dessa stater emellan.
Ryssland l vingade igenom sina önskemål och den 21 juli
f örkl arades såvä l Estland , som Lettland och Litauen anslutna
till Sovjetunionen. Di:irmcd fick Östersjön ånyo en andra stor m akt som strandägare.
Sverige och Finland hava genom ovan relaterade tyskr yska ockupationer i Skandinavicn och Ballicum blivit formligen "inringade » av dessa stormakter, vilket framträder med
så mycket större skäi·pa som länderna härigenom och genom
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vidtagna spärråtgärder till sjöss blivit så gott som fullstän d ig t
a\·skurna frå n tillträdet till världshaven. För närvar::mcle k a n
sven sk-fin sk sjöfart utanför Östersjön och Västerhavet en das t
och i mycke t ringa omfattning bedrivas via P ets::uno , varjämte
möjlighet syn es föreligga för enstaka upprepa nden av <'11 h it tills utförd väpnad k onvoj från Atlanten till svensk västkusth amn. Utvecklingen av denna inringning framgår av Yidfogade k artski sser , bil. 1- 4.
Beträff::mde Alandsöama hade Sovjetunionens n egati ,~t
inställning till deras r emilita rise rlng enligt den s. k. stockholm splanen, red a n på somma re n l 939 s tällt denna fråga på fra mliden. På h ös len samma år och före den finsk-ryska konfli ktens utbrott förklarade emellertid d en ryske utrike~k ommi s a
rien : vlolotov, att Ryssland kun de medgiva Alanels be{ästande,
såfram t detla sk edde med enbart finska resurser och utan deltagande av n ågon annan s tal: än even tuell t Sovje tunionen.
Della medgivande utn yttjades av F inl a nd , som omedelbar t
sa llc igång med s:o'\.dana b efäs tningsarbeten , som b edöm des
nöclvändigå för för svar av öarnas n eutralite t av Finla nd ensamt. l\fed stöd av Ålandskonventione ns b es tämmelse at l
Finland skulle vidtaga »nödiga å tgärder » för alt trygga elen n c'ltraliserade zonen, förlades även fin sk a trupper lill ögrup pen .
Några restriktiva bes tämmelser för dessa · å tgärder vare
sig fullbordade eller påbörjad e - å te rfinnas icke i fredsfördraget i mars detta å r mellan Finland och Ryssland. Och därmed var det tyst i Ålandsfrågan n ågra måna der framåt.
I samband med Sovjetunionens i juni månad återupptagpa
kampanj för de baltiska ländernas slutlign uppgång i det ryska
rik et, spreclos rykten , att förhållandet m ellan Ryssland och F inland ån yo började bliva spänt, samt a lt vissa förhandlingar p~1gingo mellan dessa länder. Då det i sinom tid gavs offentlighe t
åt desamma, visade det sig, att förhandlingarna bl. a. avse tt n ya
överenskommelser om Ålandsöarna, men d enna gång såsont
neutraliserat och d emilitariserat områ de . Av allt att döma
synas ryssarna fö·r förhandlingarnas b edrivande på vänska piig
basis hava r edan på ett tidigt stadium krävt, att till Ålan d
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överfö rda finska truppe r och materi el skulle återför as
till
Finlan d, samt att färdigs tällda och under arbete varand e
befästnin gar sk ull e demole ras. Förhan dlinga rna a vs lutade-; med
ett i Moskv a elen 11 oktobe r ratific erat fördrag , vars innebö
rd
dock redan tidigar e gått i verkslä llighl'l .
Sovjet unione n har med detta steg ånyo ändrat m.ening i
Ålands frågan . Den gamla motive ring en, alt ett befäst Ålawl
skulle utgöra ett hot mot Finska vikens mynni ng 01:h så lund
a
mot ryska flottan s enda utfalls väg mot Östers jön, är icke längre bärand e seelan hela Balticu m och dessut om Hangö halvön
vid vikens norra mynni ng komm it unel er ryskt välde. :Med
det lysk-ry ska samgå endet och Östers jön avstän gd för tillträde utifrån , kunna de ryska kraven ej heller motive ras med
att ett befäst Åland, i händer na på en mot Sovjetu nionen
fientlig storma kt, skulle utgöra ett farligt hot mot detta land
.
Andra skäl, som. dock icke skola disku leras här, måste därföt·
finnas för Ryssla nds stiillni ngstag andc.
Den allvarl igaste sidan av Alanels demili tariser ing är den
bräsch , som Finlan ds sjöfron tm· - inklud erande elt av sjöstridsk rafter, kustart illeriba tterier och mineri ngar starkt spärrat Ålands hav - , vilket utgör en av gru ndpela rna för tryggancle förbind elser dc bägge länder na emella n i händel se
av
sådan krigisk förvec kling , vari dc upptr äd a till samm::ms.
' E.

Det sjöstrategisl.:a läget i Östersj ön med hänsyn tiil
den ryska bosj'ra msl.:jut ningen .

Den ryska basfra mskjut ningen t ill linjen Hangö -Libau
samt det demiii tariscr nde Aland hava medfö rt be tydelse fulla
föränd ringar i det sjöstra tegiska läget vid Östersj ön .
Den allvarl igaste sidan av Ålands demili tariser ing är den
bräsch , som härige nom skjutit s i det försvar ssystem mellan
Sverige s och Finlan ds sjöfron ter - inklud erande ett av sjöstridsk rafter, kustar tillerib atterie r och mineri ngar starkt spärrat Ålands hav -~ vilket utgör en av g1·und pelarna för trygga
de förbind elser de bägge ländem a emella n i händel se av
sådan krigisk förv.e ekling, vari de uppträ da tillsam mans.

- ------
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li:r. mot rätt att i vissa fall, då fartyge t icke erfordrades för
u pprätthållande av sjöfart p å Stockholms h amn , få nyttja fartyget för isbrytning även p å annat h å ll. Som en annan följd
torde kunna anses, att den s. k . ,, Vintersjöfartskommitten för
Norrland , efter ä nnu en motion vid 1916 års riksdag, denna
gång av nuvarande landshövding Liib cck m. fl., tillsa ttes elen
13 f ebr. 1917.

Svensk isbrytning till havs.
Återblick.

Nestorn bland Sveriges stalliga isbrytare äx kanonb åt t"l
,, svensksuncl», som år 19-11 fyller 50 år. Under sitt levn a~l~
lopp har delta fartyg, jämte för en mångtald andra ~lylti g a
ändamäl, brukats även fö r isbrytningstjänst De t har salun cl:t,
med undanlag av kri gsåre n 1914- 1918, då fartyget gjor de
tjänst i flolla;1s neutra lil etsvakt, vari _dock ingick ä~en i :h r~ tnin()"sarbe te under p erioden 1891- 1934 årligen ulgatt pa V Inter:xpediti;ncr till rikets västra kust fö'l· skydd av och b~tr:i
de åt fiskerinäringens utövare, vilk e t vid behov omfattat a w n
öppethålland e av erforderliga isrännor. , svensksund, ~r emd lertid kons truerad för brytning av fast is och lämpar s1g, bl. a .
p<l grund aY ringa storlek och maskinstyrka, icke för arbete
.
i packis och andra issvårigheter till havs.
<)·
SJ
svensk
och
I samband med a ll svensk exportindustri
fart under 1900-La lels fö rsta decennium hörjade väx a sig sta·ka höjdes också röster för att i landels intresse stödja ~~n kr
sjöfart för d en norrHindska malms keppningens o~h _tra m d t ~
slriens b ehov . I riksdagen väcktes frågan om stall1g lSbryt at hjälp första g[mgen på Lal i en motion till 1913 års ri~ sd a g
av sedermera sjöminis tern och sändebudet i London , fnh cr rc
Palmstiern a. :\1otion en blev icke bifallen, m en vid byggan l_k !
av d en som. havsisbrytare konstruerade, Stockholms stad tdltaren IL> , färdig 1~)1 G, bidrog s la ten m ed 350,000
hörio-a
.J
o »l sbrv

Överensk ommelsen m ed Stockholm stad ang. »>sbrY taren
I h kom snart väl Lill pass. Vintern 1917- 18 var i el~ e e n das t en sträng isvinter, även finsk a frihetskriget och Alandsu ppgördsen krävd e vissa åtgärder från Sveriges sida. , Jsbrytaren lh verkställde sålund a under ticlen :30 jan.- 4 mars 1918
vilken si~t ·
jämte ångfartygen , I-Ieimdalb och , Vin e ta , nämn da ispressades och sjö nk i S. Bottenhavel den 25 febr.
- tre lurer till :\1ä ntyluoto föt· avhämtning av svenska. flyk tingar m. fl. och medverkade därjämte vid transport av tru p per i samband med Ålandsuppgörelsen. Angående d e:,,u. fä t·cler k a n den intresserade fi um1 närmare upplysningar i , Flott ans neutralitetsvakt 1914~18 , .
Under tiden 22 jan .~ 12 mars 1922 erfordrades ånyo statligt ingripande på isfront cn genom alt »Isb rytaren II ,, härun der insattes i norra Öresund och Kattegatt för assistens ay
26 nödställda fartyg .
Ar 1924 upprep ades issvår igheterna, denn a gång i s öd !·a
Öresund och utanför Trelleborg, i vilka farvatten » Isbry taren lh under tiden 3 mars-23 mars assisterade 46 farty g.
E rfarenh eterna under d e gångna åre n hade sålunda be -styrkt behovet av h avsisbrytare för vårt land och även p å visat , att icke endast ~orrland ulan även a ndra kustområden
k u nd e !~ liva i behov av annan isbrytarhjälp än elen , som kun d e erbjudas av kommunala ell er enskilda, lokalt stationerad e
i sbryt a r e. Det hade också snart visat sig, att »>sbrytaren Ih ,
som pa sin tid kund e anses väl lämp a d för m·be te även i packis, huvudsakligen p å grund av ring-a aktionsradie enel ast läm pad e sig för lok a lt arbete. I våra grannländer Finland och
Danmark vidtogs även åtgärder för att stärka resp . länd ers
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isbrytarberedskap. De två betänkanden, som avgåvos av
>> Vintersjöfartskommitten>> den 19mars 1918 och den 28 maj
1919, föranledde emeller tid - av statsfinansiella skäl - icke
Kungl. Maj: t till någon: åtgärd. Motioner och interpellationer
vid rik sdagarna 1919, 1920, 1922, 1923 och 1924 jämnade
emeller tid vägen för den proposition om byggande av en havsisbrytare, som efter snabb överarbetning av särs kilda sakkunniga den 19 mars 1924 avlämnades till riksdagen och vann
dess bifall.
Svenska staten h ade därigenom efter många över väganden tagit steget fullt ut och bestämt sig för det viktiga sjöfartsstöd som innefaltas i havsisbrytning och man kan därför säga, att den svenska statliga isbrytningsverksamheten i februa ri 1941 fyller 15 år. Den 4 februtari 1926 hissades nämligen
vid Lindholmens Verkstad i Göteborg benilstecknet på svenska
statens första isbrytarfartyg, >> Slatsisbrytaren » (fr. o. m. 1933
>> Atie >>). Debuten blev allvarsmättad. Redan den 10 februari
insattes >>SL~tsisbrytaren >> för att 'bärga besättningarna från
två på Borg~bredan syd Huvudskär strandade ångare, och
den 12 kund e fyrskeppet >> Almagrundet», som av isen drivit s
in till utomordentligt farligt läge utanför Biskopsö, trots mtmg:t
profetior i motsatt riktning, förhjälpas till s_kyddat läge in omskärs.
Under den detta å r fortsatta isbrytningsverksamheten fic k
':statsisbrytaren » stark känning av_ betydande issvårigheter i
Alands hav, som på grund av väldiga ismassor i N. Östersjöu
under denna vinter var den finländska sjöfartens enda väg tilJ
Västeuropa, och sedermera även i Bottr~iska Viken. Vinter n
1929 uppvisade, som litet var torde minnas, en svårartad isblockad i S. Östersjön, Öresund och Kattegatt, under det a !t
elen därpå följa~de s. k. >> gröna vinterH» 1930 ej krävde m'igon som helst insats av den statliga isbrytningsverksamheten .
Kung Bore tillstadde sedermera under 1930-talet tämliaen
nort>
mala isförhåUanden, so1n dock varje år fordrade längre cll c r
kortare verksamhet av våra statsisbrytare, till dess att issv:lrigheterna under den sistförflutna vintern 1939-40 vid a
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överträffade vad som tidigare bjudits svensk sjöfart i modern
ti d och som icke förekonunit sedan 1880- 81.*) Alt pågående
k rig därunder dessutom komplicerade isbrytningsverksamhet en i väsentlig grad säger sig självt.
Det erfarenhetsmateriel, som står till huds då man söker
att draga lärdomar av de gångna årens isbrytningsverksamhet,
omfattar sålunda högst varierande isförhållanden samt även
såväl freds- som krigs lid och är därför väl ägnat som en grundval härför. Ett dylikt försök kan dessutom måhända ha sitt
intresse för denna tidsluifts läsare, då erfarenheterna ifråga
äro förefintliga endast hos det relativa fåtal av ,f lottans män ,
som under den gångna tiuen haft att syssla m ed den statliga
isbrytningsverksamheten. Det bör dock framhållas, att det i
många hänseenden faller sig svårt att via det tryckta ordet
vidarebefordra erfarenheter beträffande en så parkliskt betonad verksamhetsgren som den här avsedda.

lsbrytarnwteriel.
,,Alle>> levererades, som ovan nämnts, i februari 1926 från
Lindholmens Verkstad och deplacerar fullt ~·ustad 27 40 ton
samt är försedd med två golvångsmaskiner, en för den aktra
propellern på 4000 IHK och en för den förliga på 2000 IHK,
vilka maskiner e rhålla ånga från 4 st. oljeeldade pannor. Besättningen utgöres i fredstid av fartygschef och 2 officerare,
2 underofficerm-e och 10 matroser p å däck, 7 m.askinister och
12 eldare, l redogörare (sjukvårdskonstapel), 3 radiomän samt
6 ekonomister och hantverkare, till sammans 44 man. Fartyget kostade i anskaffning 2,1 mill. kr.
Det visade sig emellertid r edan1 den första vintern och
framgick än tydligare under 1929 års isblockad, då »Atle>> aY
haveri sattes ur funktion just som den var på väg att sättas
*) Ang. isbildning m. m. finnes närmare uppgifter i >>Den svåra
isvintern 19'39-40» av d:r C. Y. östman i Statens :Meteorologisk-Hydrog rafiska anstalts meddelanden, serien uppsatser, n:r 33.
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in i Öresund och Kattegatt, ålt endast en statsisbrytare Y:n·
otillräckli g. Efter utl å tande av >> Isbry tarsa kkunnig a HJ29 ,, ht•slöt 1930 å rs riksdag byggandet av y tterli gare en stalli g i sbr ~
ta re till en kos tn ad av 3,4 mil!. kr.
Infordra nd et av anbud och dessas gransk ning log, m ed
hänsyn till fartygets speciella konst ruktion , lång lid i anspråk.
men när detta avsluta ts levererades eft er kort b yggnadsl id
>> Ymen i febru a ri 193:1 från Kockums i ll1almö och kun de
efter en månads provtur i slutet av m ars påbörja sill ishrylningsarbele. Vid >> Ym ers >> kon struerande togs ett myckt'l
radikalt steg i det all fartyget försågs med d iesel- elektrisk t
maskineri, därav 6 dieselmotorer drivn a gen era torer leverera
s tröm till motorer för två a kter- och en förpropeller med en
effekt på vnrclera propellern av 3000 EHK eller tillsamm ans
9000 EHK och med hjä lp av trenn e mindre d ieselmo torer ström
gener eras till erforderliga hjälpmaskiner , bogser- och ankarspel m . m. Fartygels deplacemen't är med fulla förråd 43:10
ton. Fredsbesältnin gen utgöres av fartygschef och 3 officerar<'.
3 underofficerar e och 10 matroser på däck, 10 m askin ister och
lO eldare, l redogörare (sj ukvårdskonsta pel), 3 radiomän snmt
6 ekonomister och h antverk a re, summa 46 m an.
Både >> Atle >> och >> Ymen ha betydande djupgående O(' h
bredd. Dj upgåendet, som. utan t ankfyllning för >> Atle >> är G,;)
och för >> Ymen 6,3 m. kan vid b eh ov ökas till 7,8 resp. 7,5 HL
genom trimtankar. Breelden är 17 ,O resp. 19,3 m.
Dc väldiga påfrestningar, för vilka ishry tarskrovcn och
maskinerna ui1der arbetet bliva utsatta, leder till en mych l
kraftig rumcnsionerin g av fartyget och dess o lika tillbehi\r.
A.v intresse kunna möjligen följande uppgifter b etr äffa no!'
>> Ym en vara. Propellrarna, som väga c :a 8 ton och äro tillverkade av nickelstål, äro försedda med axlar med en diameter
av 3()0 mm. Hjärtstocken till rodret h ar en diameter a v
400 mm. Plå ttjocklek en i vattenlinjen är icke mindre än 27
mm och spantavstånd et i b ogar och låringar, där påfrestningarna givetvis ä ro störst är genom använd ning av mell ::111~pnn t
endast 400 mm., i övrigt 800 m ..
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Den förut omnämnda »Isbrytaren IL>, som byggdes vid
Finnbocla -Bergsuncl, deplaccrar full t rustad 2350 ton samt är
försedd m ed en ak ter- och e n förprop eller drivna av kolvång maskin er p å resp. 2500 hkr och 1500 hkr eller tillsamman s
4000 hkr, vilk a erhålla ånga från 4 s t. koleldade pannor.
En för havsisbrytare m yck et betydelsefull faktor utgö r
aktionsradien ell er- då det härvidlag icke så mycket är fr[Jga om tillrygga lagda distanse r, som i stället om a rb etstid vid
ett gan sk a stationärt arbete - snarare aktionstid en. För >> Al ·
le >> och i än h ögre för >> Ymcr » är denna aktionstid mycket
lång. Värdet härav k an icke överslwttas och framträder m.ccl
särsk ild tydlighet under svå ra isp c riodcr , då nödropen genljud a fr ån många, Yitt skilda h åll och arbe tet k::m pågå dagar och nätter, veckor igenom.
Statcns båda isbrytarfartyg »Alle >> och >> Yme n äro byggda för mrdel p å hand elsdcpa rtcm cntrts stat, d är också årliga
anslag anvisas för fartygens drift och underhåll. Även bem ann ingen betalas i viss utsträckning pa särskilt sätt av han delsdepartem entet. Fartygen beml:mnas av perso nal från flot·ta n , vars kadrar fr. o. m. budget~m't 1938- 39 erhållit viso.;
ökning för detta ändamål, och marinens mynd igheter ansvara
även för fartygens underhåll och omhänderhava nde över huvud tage t. Båda fartygen tillhöra Ostkusten s marindistrikt
samt bemannas och u nderhå lla s av Slackholms örlogsstation
r esp. örlogsvarv.

Isbrytningsv erksamhetens organisati on.
Enligt "Reglemente för s tatens isbrytarfartyg >>, fas tställt
i nådigt brev den 22 110>vemrber 1935 (SFS 535/35 med upp hävande av tidi gare reglemente, (SFS 364/28) bestämmes i § 2
att >> ledningen av statens isbrytarfartygs verk samh e t utövas
av Kungl. Maj:t i kommandoväg >> .
Kungl. Maj :ts ingripande in skränker sig emellertid till
utförande av generalorder ung. isbrytarfartyge ns rustande och
avr ustande samt utfärdande av för resp. fartygsc h efer gällan-
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de instruktioner. Det säger sig självt, att en verksamhet, d~ir
situation erna mången gång växla från linune till timme, ick e
i fråga om detaljerna kan ledas genom utfärdande av generalorder - Kungl. Maj:ts metod för meddelande av beslu t
i kommandoväg. Den ovan nämnda instruktionen Jämna r
därför, 'Som nödvändigt är, fartygscheferna mycket fria hän der. De direktiv ang. aJ"betsområden och meddelanden ang.
assistensbehov, i undantagsfall order, som kunna erfordn1s
från isbrytarledningen i land, lämnas därför i enli ghet m ed
tlen nämnda instruktionen av chefen för sjöförsvarets kom mandoexpedition genom den i expeditionen fungerande isbry Lardetaljen.
Vid beredningen av frågor rörande användande av statens
isbrytarfartyg äger kommandochefen alt inhämta yttrande frå n
den s. k. statsisbrylarnämnden, vars fyra av chefen föt" han delsdepartementet tillsatta ledamöter skola representera sakkunskap inom av statsisbrytarnas verksamhet berörda omniden. Denna nämnd, som f. n. består av e n representant fö r
vardera handels-departementet, industrien, redarna samt fa rtygsbefälet, må dessulom utan: anmodan till kommandoch efen
ingiva de framställnh1gar, som nämnden kan finna lämplig:1.
Framställningar om assistens kunna göras dels direkt t ill
fartygschef å isbrytarfartyg, dels genom de s. k. ·statsisbryta1ombuden och dels till kommandoexpeditionen, vilka båda senare organ vidarebefordra framställningarna till ved erbörande
isbrytarchef. Därest assistensbehovet berör annat kustomr{lde än det, där isbrytaren för tillfället uppehåller sig, meddcb r
i fall av b ehov kommandoexpeditionen order eller anvisni n~
o m byte av arbet-sområde. De nyssnämnda statsisbrytarml•buden, vilka som regel utgöras av hamnkaptenerna på resp.
platser, förordnas av vederbörande länsstyrelse för verks amh et inom visst angivet distrikt. De statsisbrytarombud, som
hittills trätt i funktion, äro de på Nonlandskusten b efintliga;
de befinna sig i Luleå, Skelleftehamn, Umeå, ÖrnsköldsYik,
Härnösand, Sundsvall och Gävle. De ha till uppgift aU Hi.n;na upplysning ang. isbrytarnas arbetsprogram samt lämn a j,.
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JJrytarchefen uppgift om väntad sjöfart och mottagna framställningar om assistens samt i övrigt vara denne behjälpli g
vid upprätthållandel av den nödvändiga kontakten med sjöfartens olika organ, redare, mäklare och befälhavare, med exj)Ortindustrien och im.portfirnwr, med lotsverkets, tullverke t:>
och hamnarnas olika funktionärer m. fl.
Under nu anbefalld försvarsberedslmp äro stalens isbrytmfarlyg em.ellertid underställda chefen för marinen· isbrYtardetaljen är under denna tid överflyttad till mari~stabe~1.
Med denna skillnad, varav även kan föl ja att isbrytare för viss
tid eller visst uppdrag tilldelas chefen för marinen under.ställd befälhavare samt att beredskapsläget naturligtvis kan
komma att kräva verksamhetens inställande eller tillfälliga
.avbrytande, fungerar isbry tarledningen på motsvarande sätt
som under normala tider.
Chef på statens isbrytarfartyg må, där hjälp åt fartyg ich
·erfordras för räddande av de ombordsvarandes liv, med hänsyn
tagen till issituationen och Öv·r iga påverkande omständigheter,
jämlikt i reglementets § 4 meddelade närmare bestämmelser,
vägm hjälp åt fartyg , som icke är tjänligt för vin tersjöfart el·
Jer vars befälhavare vägrar att lämna med stöd av nämnda
paragraf begärda upplysningar.
Fartyg, som sålunda vägrats hjälp kan, då isbrylarfarty-gels arbete så m edgiver, enl. isbr ytarchefens beslämmande
lämnas assistens mot ersättning enl. viss, i reglementet faslställd taxa.
Assisterat fartyg är skyldig t alt följa isbrylarchefens anvisningar beträffande avgångs tid, manöver, bogsering, färd väg m. m. , i fall av underlåtenhet h~irvidlag må det förvägra .~
hjälp. I tillämpliga delar torde dessa bestämmelser, enär reo·_
t>
lementet ej skiljer på örlogs- och handelsfartyg och på grund
:av arbetets speciella karaktär, få anses gälla även örlogsfartyg.
Fö·r statsisbrytarnas verksamhet i fredstid finnes en a llmän plan (g. o. 1248/37), vilken såsom allmängiltig grundsals
- fall av nödläge för fartyg orh besättningar undantagna -·
bl. a. angiver, att sjöfarten på rikets västra orh södra kuster
Tidskrift i Sjöväsendet.
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oll cav ma< s]·'- 1·11.e 1-·.1c t 111. 111.
>> Atle >> , och utfö r prov tur för k ontr
sköt seln av fart yge ts alla
sam t trim ning av b esät tnin gen vid
förl ägge s fart yge t i förs ta
spec ialm aski ner m. m. Där efte r
ttni ngen kom men d erad __
bere dsk ap i Stoc kho lm med besä
nde på ann at h åll _ och
men van ligen tillf älli gt tjän s tgöm
att issv å ri gh e tern a kräv a
med 24 tim. gån gbe reds kap till dess
dess insä ttan de.
.
Isfö rhål land en och plan liigg ning

kara ktär att svå righ eter
Nä r isfö rhål land ena anta git -den
va r om sta tsish ryta rom buc len
för s jöfa rten göm sig mär kba ra,
e, börj a fram stäl lnin garn a
håll a isbr ytar clet alje n und errä ttad
av isbr ytar hjäl p att inko mom vän tat ell er ome delb art beh ov
o.
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er, vilk en tidp unk t und er de o-å
atio n en så kräv
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"
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höst
be r,
na aren van erat fran mitt en av okto
er-n >> , då inge n statl ig is vint
a
grön
>>
k.
s.
tern 1929- 30, den
beo rdra s den i b e1·e dska p
bryt ning sver k sam het e rfor drad es,
höra nde av stat sisb ryta rligg and e isbr y tare n, efte r snab bt
att utgå på isbr ytni ngs expe·näm ncle n, geno m gen eral orde r
ditio n .
t a rbe tsom råde, t. ex.
Här vid anvis-as fart ygsc hefe n viss
delb ara ass isten sbeh o-v som
Bot tenv iken , och m edde las de ome
ledn ing hära v och 'om einko mm it till isbr ytar detaljen . Med
förf l y ttnin gen till det anvi delb art för e a vgå ngen sam t und er
de upp lysn inga r om issi sade omr äcle t ingå end e och inhä mta
åde t sam t vän tad vind och
tua tion en inom det 'ftktu ell a omr
chef en det kom man de arväd erle k plan erar däre fter isbr ytar
da sig på de obse rvat ione r,
b etet. Isra p porterna i vårt land grun
ione r i land och omf atta
som kun na göra s från isnt kiks stat
t är inge n ova nlig het a tt isdärf ör endast kus tom råde na. De
a på öve n:as knin gar av såförh ålla nde na i öpp na hav et bjud
gjor da plan erna, med hän dan natu r att de prel imin ärt upp
inga r gjor da iakt tagelser ,
syn till unel er verk stäl lda förf lyttn
m åste h elt elle r delv is omk asta s.
utan för de frå n kus ten
Då viss h e t -o m isfö t•hå llan dena
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siktbara områdena är av grundläggande vikt för att kunna b l'döma möjlighetm·na för sjöfart begär isbrytarchefen, om h a1 1
ej själv va rit i tillfälle att göra tillfmdsstäUande observatiorwr
härav, utförande av isflygspaning, varigenom utbredningen av
havsis inom det avspanacle området momentant kan fastställ a .
Det är emellertid vanligen omöjligt, att med någon större grad
av visshet på detta sätt avgöt·a havsisens grovlek eller kon sistens, vilket därför måste närmare bedömas genom av isb rYtaren ulförcl isrekot,'11osering. Seclan man på dessa sätt fått r!l
uppfattning om havsisens utbredning och karaktär är det m öJligt, att, med ledning av ingående uppgifter om temperatur,
vindriktning och styrka, strömriktning m. m. inom olika dela r
av det berördra havsområdet, i någon mån bedöma de sannolika utsikterna för havsisens förändringar och förflyUrrin ga :under en kod tid framåt .
Det måste här, då erfarenheter om havsis i vårt land ii 11
så länge äro förefintliga på enelast ett fåtal håll, med sk ärp<l
framhållas, att isförhållanden till sjöss variera utomoTclentl ig t
snabbt och utan ·att lagbundenhet härvidlag i någon större ut s träckning kan spåras. Detta har bl. a. samband därmed, att
havsströmmarna i våra kusthav, på grund av deras förhållandevis ringa styrka, hittills icke pockat på vetenskapligt u p plagda undersökningar i större omfattning. Att de emellerti d
för havsisens förflyttningar, speciellt under perioder då vindstyrkan är ringa, spela stor roll är lätt att inse, liksom att
åtskilliga millioneT ton is, som måhända långsamt men obevekligt och utan bönhörelse rö·r a sig i en viss riktning, ii:·o
ägnade alt ge åtminstone en chef på en havsisbrytare en h ·l
del att tänka på. Dessa i sanning imponerande och mäk ti·~ a
ismassor undergå dessutom ständigt pågående föränclringw·,
som äro den verkliga orsaken till de betydande risker, vilka
äro förenade med sjöfart i havsis, och vilka som regel un derskattas av dem, som inte själva mer eller mindre hårdhänt
varit utsatta för havsisarnas påfrestningar.
I motsats till skärgårdsis, vilken ligger stilla där elen ·n
gång lagt sig och som - frånsett av strömdrag el. dyl. alstrade
råkar - är jämn och likartad till sin konsistens, är de t ic'>:C
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endast omöjligt att på förhand bedöma, hur havsisen inom ett
Yi ss t område i:ir beskaffad, utan även vid gång i sådan is mycket svårt att av isytans utseende bedöma isens .grovlek och
hesko.ffenhet i övrigt. Till rsjöss är nämligen fast kärnis mycket sällan förekommande; und er p åverkan av vind och stTöm
är isen stadd i sti:indig omvandling, som visserligen understundom kan ske så långsamt, alt det är omärkligt för ögat
men dessemellan tillfredsställer även höga anspråk på dunder
och brak, som leda tankarna till underjordiska eruptioner.
Benämninga·m a packis, skruvis, ispressning, isskjutning (då
k~nten av en fritt rörlig ismassa kolliderar m ed och skjuter
v1dare utefter k anlen av en annan t. ex. landfast dylik) ge en
antydan om havsisarnas olika · sätt att uppföra sig. Som bekant befinner sig den övervägande delen av en i v·a ttnet fritt
liggande ismassa under Yatlenytan, varför också p acki s till
De fantastiska
~.jöss kan bjuda betydande överraskningar.
rtid icke att
emelle
formationer sådan is ibland antager medför
isytans beskaffenhet alltid avslöjar, vad som finns därunder,
ett förhållande som kräver den största vnksmnhet vid gång i
packis.
Lätt inses att packis kan bli särskilt svårartad i sådana
förträngningar som 1. ex. Norra och Södra Kvarken, öregrundsgrepen, Kalmarsund och Öresund, där icke endast havsi ~en tri:ings samman utan där den därjämte påverkas av ganska starka strömmar. Vid p å landsvind säger det sin självt
att öppna hav~bukter, som t. ex. utanfö r Skelleftchamn,b Sunds -·
Yall, Gävle, Hävringe, Oskarshamn och Karlshamn snabbt
bliva belamrade med packis, som vid h ård vind i gn:nda farvatten, som t. ex. i Gävlebukten, kan orsaka ett flertal isvallar
eller barriärer, som t. o. m. på sina ställen kunna gå ned till
bottnen. Om sådana h ·aftiga vallar ej äro alHför breda och
vatten finns bakom, kon isbrytare, dock understundom k a nske efter åtskilliga timmars stöt m a növrer, taga sig igenom
dem. Naturligtvi s göras sådana manövrer , som fresta starkt
även på en isbrytares kraftign skrov, endnst i det fall att ise far·tvu
pressning el. dyL hotar innanför lianand
JO•
t>b
antydningar om
angivna
här
av
framgå
Det är, som torde
G
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havsi sens k araktär, m å nga och svårbedömd a faktorer, som
inverka på planläggningen au isbrgtningsarb ete t, faktorer som
svårligen kunna bedömas från r edarens eller skeppsmäklarem
kontorsfönsl er, i all synnerh et som det ingalund a är ovonligt.
att isfö.rhå ll andena i hamnar , inomskärs och i kusU)ande l
kunna Le sig gynnsamma, medan h a vsisarna äro utom orden t ligt svåra. På fartygsch efens planläggning inv erkar givctvi"
även i hög grad arten av det fartygsmateriel , som begärt el le r vän tas begära assistens. Med lednin g av tillgängliga upp slagsböck er över h a nd elsfartyg t. ex. Lloyds Hcgister m. fl.
dylika publikationer, och den egna crf,n renheten o m fartyge n
och icke min st 01n dessas redare och befälhavare, upp göres en
preliminär plan för den närmaste verksam h e ten. Fartygschefens rätt att vägra assistens har, som avsett varit, i all mänhet lett Lill stor försiktighet vid ut sändande av fartyg i isfarvaHcn, varför denna rä tt endast i få fall b ehövt sä ll as 1
kraft. Unelantag h a dock för ekommit , vilka emellertid van ligen h a mcr~1 samband med den svenslut trampflottans aH
m ä n t låga kvalitet än mecl a vsik tliga förs ök att profite ra p <1
s talens hjälpverksamhet . Det kan nämligen icke förneka s.
att det svenska tramptonaget i kvalitet i ge nomsni tt slår icb·
ob etydligt lägre än t. ex. de t finska och tyska,. ett förh å ll ancl ~
som torde vara b er oende på nlt elen svenska sjöfa rten, bl. a .
på grund av h ög t·e omk ostnader, är ogynnsamt s tälld i för h ållande till dc fles ta andra länders seglat i-o n .
Hesultatct av de överväganden, som läggas till grund fö •·
far tygschefens beslut, måste i sista hand ses i relation till vad
för landet i dess h elh el uneler före1 iggrn n de omständighe ter ä ..
viktigast eller mest gynnsamt. Scclan beslut faltals meddela,
delta omgående till s ta lsis brylarombud eller direkt till mäklare eller befälhavare i form av erford erli ga direktiv för cle
assistenssökande far tygen.

Isbr y tningsarbete ts gmnddmg.
De t första och sista -och städse viktigaste problemet Yitl
isbrytningsarbetet är navigerin gen , i all synne rh e t som naYl-
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geringsansvare t gäller icke endast det eg na fartyget ul an även
ofta ett eller flera efte rföljande f artyg . Redan den snöhöljda
kus ten med av isuppskjutningar dolda och förändrade strän d er, uddar och eljest typiska konturer i kustlandskap et samt
översnöade eller nedisade fasta sjömät·ken vållar bctvdandP
orienteriugssvårigh ctcr. Frånvaron av alla flytande sjö1~1ärken
- en eller annan bL1r~.krapad Iräpinne (f. d. prick) kan vara
långt flyllad från sin plats - fö rminskar ytterligare de säkra
ortbcstämningsmöj lighctenul. Under mörker måste m a n dessutom räkna med den möjlighclcn , alt isbark på fyrarn as lanternirer kan orsaka svårigheter att skilja dessas olikfärgade
lj us från varandm. Vidare bör framh ållas att en havsisbrytares vnnligasle arbetsområde naturligen är att finna i såclana
grunda farvatten, där de största issv<l.righetcrna upplräcln el.
v. s. där ringa vattendjup och t alrik a utsjögrund orsaka svårartade issammanskj utningar. Vanlig tjocka, d isigt väd er och
snötjocka förekomma i högel igen besvärande utsträckning.
Slutligcn bör det erinras om, a tt m öjligheten a tt använda dc
Dm den närliggand e traktens nautisk a förh å ll anden kunniga
lotsarue vanligen är ringa eller ingen, enär dessa ej kunna
k omma ombord förriin Yid den fasta isen inomskärs, då ,d e
verkliga svårigheterna d. Y. s. a ngöringen från sjön redan är
ett passerat stadium.
De många svårigheter, som sålunda m öta n avigeringen i
isfarvatten, nödvändiggör en fö r stklassig utrustning av isbry tarn a i nautiskt hänseende. Gyrokompass, ekolod och radio pejlanläggning få ej saknas; vad beträffar elen sistnämnda är
d et givetvis ett önskemål, att nätet av radiofyrar blir av slöl-sta möjliga omfattning. Fartbestämning m ås le, då varken
släplogg eller med pilotrör fö rsedel logg kan a nvändas, nlltirl
göra s genom bC'dömning, e tt förfa rin gssätt som fö rsv[tras av
·d c ständiga manövrerna och elen ständigt varieran de farten.
Det är därför n ådvändigt alt i mycket stor utsträckning
använda sig av ierestra ortbestämni ngar av all a slag, varvid
sådana punkter måste väljas för dessa bestämningar, som man
lir fullt säker p~'i.. I de norrländska farvattnen komma därvid
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ofta de talrika fabriksskorstenarna väl till pass. ~oggra n n
kustkännedom är härvid av vikt och den största uppmärk samhet måste städse ägnas åt event. nybyggda fabriker o. dy l.
så att misstag icke uppstå1·.
Navigering i tjocka dler disigt väder är i vissa farvatt en
som t. ex. södra delen av N. Kvarken utomordentligt vansklig på grund av de talrika utsjögrunden jämte starkt kuperad
hotten, vilket göra sådana farvatten mindre lodbara. För ch·lika områden skulle det vara av stort värde att, som fall l'l
L ex. ofta är vid hamninlopp i Tyskl::lnd, hava tillgång till etl
::mtallokala radiofyrar som ersättning för eljest synliga märken.
Granskar man så olika sätt att lämna assistens bör cl t•l
först ihågkommas, alt redan befinlligheten av en stats i sbr ~·
tarc inom ett visst omdtdc skapar clt säkerhetsmoment för
både redare, befälhavare och befraktare , som i hög grad iir
ägnat att stimulera sjöfarten och motverka den återhållsa m
het, som havsisens snabba och svårbedömbara förändrin gar
eljest orsakar.
Det vanligaste sättet för assistens är s. k. led ning d. Y . s.
att isbrytaren framför ett eller fler a fartyg leder dessa genom
den brutna rännan. För att detta skall kunna ske, måste isl' n
vara något så när jämn till sin beskaffenhet OGh alltför stark
vind eller ström icke rådande, så att rännan står öppen t ill·
räcldigt länge för a tt låta de assisterade fartygen passcr<L
Länge står emellertid en isränna till sjöss aldrig öppen, yarfiir
det, i händel se att rännan snabbt skjuter igen, kan bliva n ödvändigt att taga ett fartyg i sänder. Det händer dock ofta i
häda fallen att fat1yg , s~irskilt sådan a med ringa maskinkrafl.
fastnar i rännan. Härvid får isbrytaren genom att p å n iira
h åll passera det fastn ade fartyget, i svårare fall p{t dess b åtl:l
sidor, bredda rännan och på så sätt skära loss dets amm~1.
Försiktighet är vid dylika manövrer av nöden , så att icl~ c av
isbrytarskroYct åt sidan• skjutna, grova isstycken sk ada de l
andra fartygets roder eller sida. Vid ledning i isränna m a~tc
hela tiden stor uppmärksamhet ägnas åt utseendet av fr~un
förvarande is , åt fartens förändringar och ~tt avståndet till d-

-723-

telföljande fartyg . För ögat osynliga vallar under isen kunna
hastigt minska eller stoppa isbrytarens fart, varvid högsta
varvtal på isbrytarens propellrar och event. order om fartminskning eller backmanöver på efterföljande fartyg blir den
omedelbara åtgärden för att undvika att det senare rammar
isbrytaren.
l fall av svårare is måste bogsering tillgripas och i packis m ås te man härvid understundom taga det bogserade fartyget
omedelbart intill isbrytarens akterstäv, vilken för ändamålet
är utbyggd till en s tadig , med trä fodra.d klyka, i vilken del
bogserade fartygels förstäv intages. Moderna isbrytare äro
förs edda med krafliga bogscrspcl, som med en e nkel manöverinrättning kunna giva ut eller taga hem bogserwiren och
på så sätt skapa en fjädring mellan dc båda fartygen. Bogsering i grov havsis kräver stor påpasslighe t och vaksamhet av
de manövrerande, varav en vanligen finnes på aktra bryggan
för alt därifrån sköta själva bogseringen och därav betingade
fartändringar m. m. under det att en fr fm förliga bryggan pr
t elefon eller särskild istelegraf till aktra bryggan meddelar
den framförvarande isens förändringar och svarar för navigeringen. Vid bogsering är även stor försiktighet av nöden
för alt ej skada det bogserade fartyget genom användande av
för s lor maskinkraft. Då vanliga pollare, läppar och halkipar
merendels icke hålla för påfrestningarna brukar man vid bog ·
scring använda en grov wirelänga som, sedan ankarna nedfirats ett stycke, intages genom ankarklysen och vars tampar
därefter sys ihop på däck n1ced ett grovt sytåg, som vid behov
hasti gt kan kapas m ed en yxa.

Manövrering och utrustning .
Dc ständiga manövrer, som betingas av isarb etct, ställa
s tora krav på isbrytarens manövctförmåga särskilt med hänsyn till att arbetet ofta måste ulföras i omedelbar närhet av
kajer eller andra fartyg, varför kollisionsrisk synnerligen ofta
föreligger. Här nedan lämnade uppgifter om manöverorgan
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o. dyl. hänföra sig till »Y m en, vars manöverför måga och manöveranord ningar nått en hög grad av fulländning .
Fartyget är försett med två akter- och en förpropeller , ay
samma storlek och m ed samma effekt på propellrarn a d. v. ~ 3000 EHK pr propeller. Av uLomordcnt ligt värde är, att pro pellennotor cr och .generatorer för kortare tidryrnder kunn a
överbelasta s för vinnande av högre -e ffekt än normalt nämligen med:
5 t im..
10 %
2
25 %
50 %
i %
80 % ... . ........... .
5 n1in.
150 a 200 % . . . . . . . . . . . . . . . . i några sekunuer.
Fartygssida och botten sakna alla utskjutand e delar som L ex .
slingerköla r och äro i alla riktningar starkt avrundade, vilk et
för övrigt jämte fartygets styvhel leder till mycket häfti ga
rullningsrör elser i även linddg sjöhävning. Då fartygel n a turligen är starkt uppskuret i båda stäva1:na inses lätt alt m an
med användning av de tre propellrarn a, var av för- och styr bordspropellern äro högergänga de samt babordspro p ellern vän stergängad, kan utföra till synes egendomlig a ting i manöverväg. Liksom i fråga o m dc flesta andra fartyg måste emelle rtid stor försiktighet iakttagas vid manöver m ed litet vatten
under köl en, såsom vid tilläggning a r o. dyl., enär propeller vattnets verkan därvid ofta blir hög st ovän~alL
Propellerm askinernas manöverano rdningar ha på »Y m er
fått en mycket förnämli g utformning . Genom maskintel cgra
fer, varav finns e tt ställ midskepps och e tt på vardera siclan
av förliga bryggan samt ett ställ p å aktra bryggan , verkställc~
nämligen av den manövreran de själv direkt manövrerin g aY
ue elektriska propellerma skinerna på sådant sätt au ökning.
minskning eller omkastning av gcneratO'l'Crnas magnetiseri ngsström äger rum , vilket därefter återverkar p å dc medelst s. k .
Leonardkop pling till generatorer na anslutna propellermo torerna. Medelst en dylik maskinteleg raf (den m era riktiga t ekniska benämnin gen är manövcrkon troller) igångsättes en mi nd))

r e motor, som i sin tur med konstant hastighet manövrerar
det ·e lektriska strömpådra geL Den manövreran des humör, iver
eller nervositet k a n härigenom icke skadligt påveTka maskin eri et och dessutom elimineras dc fördröjning ar och misstag,
som kunna äga rum, därest beordrad manöver skall i h and ling omsättas av den mellanlänk, som eljes t utgöres av vakthavande maskinisten .
:\Iångahand a gynnsamma förutsä ttningar sk apa sålunda
m öjligheter för dc ovanliga manövrer , som äro en b e tingelse
för .g ott resultat av isarbeteL Ett värdefullt hjälpm edel utgöres :w förprop ell ern. Dess uppgift är ~ utom vid vridning
av fartyget på lit et utrymme~ att genom sin sugningsve rkan
undanskaff a och m ala sönder dc undre delarna av L ex. en
packiwall och att därigenom så alt säga alstra ett vacuum und er den vid fartygets förstäv befintliga isen och sålunda underlätta dess nedbrytand e av fartygets därpå uppskjut:-m de förskepp.
Situ::d ioner kunna emellertid in träffa då isbrytaren, trots
för prope ll erns idog a och många gånger förvånansv ärt effek 1iva arbete, blir fastsittande i en packi svalL Då får m an taga till de möjligheter , som finnas i fartygets trimtankar till
ändring av djupgående t överlag, vid någon av stävarna eller
för krängning av fartyget. Det senare, som alltså innebär en
ständigt pågående för ändri ng av vattenlinjea rean, tillgår så
alt vattnet i dc till hälften (d. v. s. sammanlag t 180 ton) fyllda
luängnings tankarna, beUigna borelvarts mellan trossdäck och
huvudd äck , medelst en kraftig pump växelvis k astas fr fm den
ena s ida n till elen andra . Denna procedu r tage r c :a 90 se k.
och ger fartyget en krängning av c:a 8° åt varelera sidan. Den
effekt sådan krängning utövar på fartygets framkomlig het är
b etydand e och tages i bruk, icke endast då isbry taren själY
fastnat , ulan även t. ex. vid bogsering , då full maskinkraf t
m ed hänsyn till det bogserade fartyg et ej kan utnylljas men
jämn framfart genom isen är önskvärd .
Utrustning en av en isbrytare mås te givetvis i mång a hänscenelen vara siirartad . Vikten av stort bränslefö rråd har ti-
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digare framhållits; det är, m ed hän syn till osä~ erhe ten on~ n iil·
och var nästa h amnb esök inträffar , även av v1kt, a tt pronantoch vattenförrå d äro omfattande. Det senar e bl. a. därför al t
vattenbrist är en vanli g företeels e på infrusn :1 far tyg. F artygets b eboelighet m ås ta var a god, vilket äve1:, b_~r vara fal h• L
med besättningens utrustni ng med pälsar, trastovlar, van tar .
arbetshandskar o. dyl.
.
Isekor d. v. s. m ed m edar försedda ekor, som kunna ny tt jas både som båtar och slädar, isa nkaren , kä~kar_ och __spar kstö ttingar, s kidor och skrid skor fö r kommumkatwn over I'i,
lättmanövr erade s trålkastare som arbetsljus vid arbete un der
mörker smnt pumpanordningar för länsning av läckande fartyg och lastbonnnar föT bärgningsarbeten m . m. äro några :1\de tillbehör, som. icke få sakn as på en havsisbrytare . E n
förstkla.ssig radiou trustning omfattande både telegrafi och telefoni, söm under expeditionen sti.1J·idigt passas, hör givet vis
också -till utrustningen.

s tatsisbrytarnas arbetsresultat och kostnader.
Om den svenska statliga isbrylningsyerksamheten utgi ' c ~
för varje år en redogörelse, vilken emellertid utgår i en.. l n~ 
gränsad upplaga endast till vissa av verksamheten bcT~rJa
;nyndigheter. M0d vederbörligt medgivande ä ro nedan staende Ul)l)oifler
hämtade ur dessa redogörelser.
b
.
Under de gångna 15 åren, varunder svensk sta ll1 g isbn· lningsverksamhct, organisatoriskt sett, ägt bestå nd, har d ·n
sis tförflutna vintern 19:39- 40 varit den svåraste. Häru n<er
Yoro , utom de båda statsisbrytarna, ett antal förhyrda isb1 ytare och hjälpfartyg ur örlogsflottan , sammanlagt 22 far l ' g,
insalta i den statliga isbrytningsverksamheten. Av dessa J artv()' utfördes under den n ämnda vin tern icke mindre än c :a
·'b
l
1600 assisteringar av c:a 1260 hjälpbehövande fartyg oc l on tkrino· 500 lokala isbrytningsarbeten. Under dc 14 tidi g;• re
åren° av denna verksamhet hade sammanlag t c:a 1300 fart ~·,_( s
assisleringar kommit till utförande , varav 430 undP-r den sv<t rrt

isvintern 1929. Kostnaderna för statens isbrytningsverksamb et 1939- 40, som här icke ka n anges i aJJsoluta tal , steg ,-isserligen till e tt b etydande belopp , men utgjorde dock endast
0,25 % av värdet av den in- och utförsel, som ägde rum un der den tid sjöfar t praktiskt taget var möjlig endast mc(l i~
brytarhjälp.
Kostnaderna för verksamheten gäldas av a nslag på han.delsdepartemen tets stat ; för extra kos tnader vid förhyrning av
-enskilda isbrytare äskas särskilda anslag. I :tvsikt att bereda
-statsverke t viss ersättning för dc O·r dinarie kostnaderna för.ordnade Kungl. ~[aj :t år 1926, att den fyr- och b å ka vgift, som
.erl ägges av fartyg , tillsvidare skulle - med smärre avvikelser - förhöjas med 5 %, den s. k. isbrytaravgiften. Följnnd e
n1edeltal av årskostnader för vissa statsverkets inkomster och
-utgifter under de gångn a 15 åren kunna måhända vara av
intresse.
~fedeltal 1925/26- 1939/40 av:

statsisbrytarnas driftskostnader . . .. ...... kr.
,,
ordinarie underhåll ..... .
inkoms t av isbrytaravgiften

162,000 : 58,000: 141,000: -

::\1an k a n sålunda anse a tt i stort sett far tygens anskaffnin g och underhåll bestritts av staten själv men att driftskostnad erna däremot i huvudsak betalats av sjöfar ten.

Hä·r ovan gjorde summariska ö verblick vill naturligen icke
;göra anspråk p å att vara fullständig eller uttömmande, uta n
:är endast ett försök att giva en kort orientering angåcende dc
:meTa framträdande dragen av sta tlig isbrytningsverksamhet i
vårt land, vilken är liktydig m ed svensk havsisbr ytning.
Isbrytningsverksamheten är -ett viktigt arbete i samhällets
tjänst, som visserligen understundom kan taga myck et av sina
'Utövares fysiska och psykiska krafter i anspråk , m en som i
;gengäld ger stark arbetstillfredsställelse. Att det är en god
:sjömansmässig och navigatorisk skola för flottans personal tor -
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de vara allmänt erkänt. Det omfattande samarbete m ed b efälhavare, redare, h amnmyndigheter, mäklare och lotsar nt.
fl. sjöfartens representanter ävensom. med industri ens och h andelns män som blir en följd av arbe te t är, rä lt skö lt, förvis so
också äg-nat att skapa förståelse ick e ·e ndast m ellan olika y rk e ~ 
grupper utan även för flottans arbete över huvud tag et.
För verksamhetens framgångsrik a b edrivande är en för stklassig fa'l·tygsmateriel nödvändig och det är därf6r att hopp a ~,
a tt de svenska s tatsmakterna liksom hittills städse skola k omma att h ålla vårt land m ed ett gott och för ändamålet tillräck ligt bestånd av havsisbrytare .
Stellcm H erm elin .
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Förteckning
å
und er tiden l oktober-30 november 1940 nyinkomna böcker
marinstabens bibliotek .
Förf:ns namn

Dokens titel

An m.

---------------~--------------------~----1
Carleson, E.
Krigs[lyg.
Olivecrona, Karl
J~ngland eller Tyskland.
Stubbs, Bernard
Tlw navy at war.
lgo 4021/1940
Instruktion för armc'ns hovsl agarmanskap.
Lc·ague o[ nations
Armamen ts year-book 1969/40.
Zeck, Hans F.
No rdsee. Raum der Entscheidung.
Wirsing, Gisclhcr
Der Kri eg 1969/40 in karten.
Ericson, Gillis
Sverige i vapen.
U nser Kampf zur See. Strategie. Handelskrieg. l3lockade.
Erlebnisbericihte. Dolmmen te.
Chronik.
:M:atthaei, Fritz
Starkare än någonsin. En bok
om tyska soldater.
Rugc, F.
To rpcdo- und Mincnkrieg.
Gärde, N., Hcditz, Nils Betänkan de med förslag till lag
& Lindqvist, Axel
med särskilda bestämmelser
angående stats- och komm'lnalmyndighctcrna och deras
verksamhet vid krig eller
kri gsfara m. m.
go 580/1940
Skj utinstruktion för flottan . Art illeri. Dc l G. Luftvärnseldledning.
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Förf:ns namn

Bokens titel

J usti tickanslersäro betet

J us titic1k anslcrsämbctets utlå tan-

Salter, J. A.

J an·ing, Gunnar
Det Kgl. norske utenriksdepartements
pressekon to r
Ahnlund, N ils
Föreningen för inre
vattenvägar
Guclmc, Peter de
lienunor

Böök, Fredrik
Hedlund-Nyström, T.

l Li.ltzow,

Friedrich

Smith, Gustaf
Heckscher, Eli F.

Stcvns, Arne (utg.)
Zeska, vo n (utg.)
Dau, Heinrich

dc rörande Högbroforssakcn.
Alliccl shipping con trol. An experiment in in te m a tiona l administration.
östra Mcclclha vet.
Ny norsk vitbok. 1940.
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Uppgifter angående främmande martner
(U F M n:r 21/40)

Axel Oxenstierna intill Gustav
Adolfs död.
Svea kanalprobleme t med hänsyn
till kusttrafikspä rr och arbetslöshet.
Danmarks Skacbne uneler Europas Nyordning. De smaa Staters Bct yclning. Norelens Fremtid ... .
Tyskt väsen och svensk lösen.
Polens fjärde delning. Dess förhistoria och fullbordan.
Krieg im Kanal, Mittelmeer
und Ocean.
= Die hcutige Seekricgsfi.ihrung.
Folge 3.
Konsten att fö.ra befäl.
Den svenska handelssjö,f artcns
ekonomiska historia sedan Gustaf Vasa.
Militärkalendern 1941.
9. April Skildret i Breve fra
danske Soldater.
Das Buch vom H eer.
På smygvägar över haven. »Altmarks:» äventyr såsom il'öljcfartyg åt »Graf Spee>>.

hämtad e ur fack- och dag,spress av Marinens pre Lletalj
uneler t iden 16 novcmber-15 december 1940.

Innel1ållct i här återgivna uppgifter står helt för de som källa
pressorganens räkning.

.:a ngiYna

I.

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m.
Moderna sla.gs,kepp.

Xär för mer än tre år seelan de klausuler i avrustningsfönlragen ,
som lörbjöclo slagskeppsbyggen förlorade sin giltigh et, stodo de stora
sjömakternas örlogsvarv infö'r uppgiften att få fram nya slagskeppstyper, som motsvarade den moderna sjökrigföringens oper ativa, taktiska och tekniska fordringar. Dc· sista representantm·na för detta
fartygsslag från tiden före Washingtonfördraget ans·ågos allmänt
-vara hopplöst föråldrade, då do byggts efter konstruktionsideer f rån
tiden fö re värld kriget. I elen utst räckn ing d01 varit fön;llJJål för
.genomgripande modern iseringar hado man, med l ärclon11 av kri gserfar enlwtern a, kunnat finna hållpunkter för nya riktlinj e'r beträffande slagskeppsbyggandct , mon något mera än halvmesyrer och improvisationer blev det inte. Ett aldrig så skickligt moderniserat skrov
på ett 22 kn ops fartyg kunde i praktiken inte gö ra r ättvisa åt egenskaperna hos ett 30 knops - därtill var lwppe't allde,l es fö1· stort.
Ett fa r tyg med citadellp ansa r av äldre konstruktion lät sig inte omändras t ill att motsvara mode rna bepansrings metodcr. Moderna oldledningsanläggninga r - vilka som bekant represe ntera ett ansenligt
·vikttillslw tt - kunde endast montm·as in i begr änsad utst räckning.

T idskrift i Sjöväsendet.
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Den tPlmi.ska utvecklingPn haclC' fört med sig ett otal t0kniska ny
mod ig heter s amtidigt som denna al männa tekniska ut veckling innl'lJurit lwlt n y a ];rav. Hit kan man t. ex. räkn a kons truktiYa åt gä rder mot flyg- och uba tsanJal l. Så gconomgripande hade denna tl'k niska utveckling varit att det för den utoms tåE'ncle kunde vNka solll
om s lag kE>ppskons1ruktön•n ställts inför uppgiften l.'tt f å f ram någo t
helt nytt i fartygsväg. Detta är dock inte fallet.
I cle,t ta s ammanhang upps täll e r sig :frågan om cle nya Jöl · uts~ltt 
ninga rna för s jökriget ut vecklat si g· så snabbt att det inte skull <'
finnas några övergångar mellan gamla och nya byggprincipe1·. Tekniska framsteg ha ju förekommit även tidigare utan att lämna mer a
sensationella spår . efter s ig i s kcppsbyggnaclshistoricn, om. man borl ser f r ån införandet av pansarskPppet som sådant. :Men införandet
av ett n ytt vapen, vars verkningar inte genast kunde bor äknas, h ar
vid ett tidigare tillfälle på liknande sätt påverkat fartygsbyggandet:
tillkomsten av elen självrörliga torpeden. Samma förhållande har n u
i och med flygvapnets tillkomst upprepats och i ännu allvarligarl'
form eftersom ett slagskepp av i dag r<>p r esentcrar ett ännu störr"
vä rde än för ett soxtioLal år sedan. :Meclan kontinuif:L•ten ti,ligar• •
säkerställeles genom regelbundna nybyggnader, uppstod under slagsh•ppcns senaste utveck lingspe riod en lucka, sont under åren 1922 til l
1936 endast fyl)des av åtta slagskeppsklasse r, vilka endast clcl1·is kun na betraktas som länkar i utvecklingskedjan.
De 1925 sjös atta t vå engelska s lagske.ppe n av »Nelson >>-klassC'n
uppvisa endast obetydliga framstPg jämfört med dE' senaste repn•sentanterna från , den gamla tiden», nämligen »Hood >>, , :Nfutsu» o.cl
»Colorado ». De betydelsefullaste principiella punkterna Yoro över gången från den gamla intcrnationdla citadellbepansringen ti ll ckn
amerikanska »Floss>> -bepans ringc·n (ett slags vattenlinjepausa r 1n e,l
bepansrade långskeppsskott) sam t den genomgripande centralis<'ringcn av eldledningen. Det sistnämnda är också clPt utm ~lrkancl •·
för elen f inska >>Ilmarinen» från 1930i31, som eljest på gr un d av si ll
litenhet och sitt lokala specialändamål knappast bjuder på n ågr <t
nämnvärda stridstekniska nyheter. På liknande' sätt Jö,rhåll cr ,]<> ,
sig med , neutschlanch-klassen (1931-34), som likaledes i'tr för litt"t
för att alla de fordringar, som i dag kunna uppställas med hänsy •
ti ll stridsvärdet, skull e kunna uppfyll as. Vid sidan on1. hö gt utveck lad e·l dlcclning mötte man här för första gången hö-gr<' fart oclt konstruktionsritningar, som to go h~i n y n till fartygsflyg (åtmins tone ] HI
dc båda senaste enheterna). D PSS utom är l>D eutscltlan ch det först <t
örlogsfartyg, som konstruerats cfte·r moderna bepansringsprinc ipe r.
Det har utrustats med s. k >>Sta:l'-[el»-pansar, som vi skola återl'in n:t
även inom flera andra mariner. Slutligen är det sist-a fartyget, SO J>t

-- 733 byggdes under detta inter regnum i :fråga om s lagskeppsbyggPn nämligen elen franska »Dunker que» (1935), likaledes konstrucTat efter Lk
nya bepan.srin gsprincipe rna. För övrigt uppvis ade clPt franska slao·"'
skeppet., :förutom moderna eldledningsanläggningar, fl~cgplans utmstn ing o. s. v. det grova kvadruppcltornet, l'ilket emellertid tills viclar·~
inte lämn at några spår E'fte r sig vid det int<•rnationella slagskeppsbyggamlet, sa mt 13 c m , alJmåls»-arti!leriE't i torn, som visat sig Jöga
användbart.
Don gamla citatlt>l lbepansrings nwtotlen, som innebar att pannor, maskiner, ko111maudoplatser och pri .märbes t,yc kning JOJnsiöts av
ett s. k. citadell och som förutsatte en mecle.Jt.jock bepansring av föroch ald<'rskE'ppen, hade sedan 1895 ansetts vara dt-n idc·a liska formen
av bepansring. Likväl visade det sig detta he•pansringssystem under
världskriget genomgåPnde otillräckligt Jör skyel d mot modern t artilleri, eHersom det av vikttek niska orsaker va r omöjligt att E'ffokt ivt bepansra så s tora ytor som det hiir var Jråga om. Endast anwr ekanarna hadP redan på ett tidigt stadiu m lämnat detta bepansr ingssystem ·(ör att i stället utveckla det s. k. »Floss>>-pansar-systemet.
Denna bepans ring i-n nebär att försk<-'PPOt ]ämnas ful lständigt oskyddat medan akterslwpp och rollerorga.n e n s kydelas av Pn sekundär bepansring. D ~lrc 1not J'örsPs maskinanl äggninga r, krutdurkar och ccntl·aler u n el e r va Henlinjen med en lågt ligg an dc midskeppsgördP'l a v
pansar, vi i ken tillsammans med Herdubbla pansardäck erbjuder eit
skydd, som mänskligt att döma gör dessa de-lar av fartyget osårbara
fö r fientliga proj ektiler. U r det »Floss»-pansarskal, s~:>m på detta sätt
uppstår, skjuta endast dP .likale~les s tarkt pansarskyddade kanontornen, kommandobryggan oclt skorstens kapp en upp. En bepansring eJter detta system återfinnes på dc am e·rikanska , Nevada.»-, »Arizona»- och »Califo·rnia »-kla.ssenw samt på elen brittiska »Nclson>>-klasscn.
»FlosS>> -pansa rs•y stemet erbjuder väl cl et i många avseenelon bästa
skyddet mot v<•rkningarna av :fientl igt artiiJor.i, men har bl. a. elen
nackdelen att fartyget cftc1· en häftig eldst rid är en manöveroduglig
skrothög trots att des.s artiJ IPri fortfarand e är intakt. Med hänsyn
till denna bdänkli ga eventual itet sökte m an sig fram på andra vägar och kom så Jram till de·n s. k. »Staffel »- be-pansringen. Detta bt•p ansringssystem, Yars ideer Yäl först accepterats i USA men aldrin·
kom til l utförande cliir, har f unnit prakiisk användni~g inoilll tv~
länd ers marin E' r. England närmade s ig detta system redan undPr
världskrigE't vid byggandet av , R ep ulse·» oclt »1-f.,ooch, men fortsatte
into experimentet. Tyskland utvecklade »S taffcl»-bepansringon ur
kryssarskyddet. Meningen m ed ett sådant pansa rskydel är detta: En
relativt stark, utbretlcl pansargördel skall inte, som förut, genom sin
styrka avvisa e11 cr sp.littra fientliga profcHiler. I stället skall pan-
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sarct vara så elastiskt att projektilen fördröjes så Hinge att detonationen inträffar. .En åtminstone 4 m (mins ta expansionsutrymnw
f6r spränggaserna) längre in befintl ig svaga re pansargördel har till
uppgift att lokalisera proj e,k tilens sprängve rkan, m edan på läm.plig-1
avstånd dragna splittertr ave rser och pansardäck ha att få nga up p
projektilsplitter i sid- och höjdriktningarna. Allt efter fartyget.~
bredd kan det förses m ed en elle r fl era sådana innergördl ar och p n
så s ätt kunna de inner st liggande vital asto fartygsdc'larna tämlige n
vill skyddas, m eda n samtidigt, på grund av pansarskyddets utbredning, en viss säkerhet finns f6r att fartygskonturen n er t ill vatten linj en skall k unna någorlunda bibeh å llas och alltså fartygets m anö
vercluglighet bevaras. Man skall akta sig för att tro att ett på detb
sätt skydelat fartyg enelast besetår av ett system lä tta pansarccll er:
även i >>Staffehpansars\)'stemet kan man känna igen de't öve'r fm·ty gc ts vitalare delar koncentrerade pansarskyddet, som 1875 dö1k UJll'
som citadell och som t. ex. även lever kvar i >>fl oss>> -p ansaret om än
i någon förändrad form. Aven >> Staffeh-pansaret är ju enelast e t•
tidsbundet uttryck för skeppsbyggarens önskan att skapa ett effektivt
motstånd mot fartygsartilleriets allt större prcs·tationsct'ö emåga.
Aven innergördeln fanns redan i do genomlöpande batterigång a t·
na till det medelsvåra artilleriet kasem atter, även om det då bal"!
var fråga om c·tt (ell er event. två) batteridäck, medan denna görd l
i dag börj a r nere vid bottenplå tarna och sedan forts·ä tter upp ti ll
huvuddäck
Artill eriet har endast g jort obetydliga framsteg eH or som ka l~
berlängdökni ngen tillfälligt avs tannat, viLket e mellertid delvis kompensm·ats genom att ökad elevation fört med sig en ätning av skottvidden. Vidare ha föt·bättrade slutstyck en och laddning anordnin ga r
bidragit till att öka eldhastigheten och träffsäke rhete n, vilken även
unelerlättats av ett komplice rat och alltmera komp akt, men tyY iii'J'
ocks·å alltm e,ra sårbart, system av elektro-mekaniska olclledningsR Jlläggningar. Vid världskrigots slut ansågs 40,6 cm proj ektilen >% 1
elen onda som kunde genomträn ga ett fartygspansa r. Genom ök r. l
utgårrashastighet och vetonskapligt genomarbetade projektiler tm·• 1•'
i dag "'både de tyska ~'8 cm-, de franska 33 cm- och do nya brittis"h a
35,6-cm pjäserna med fr amgång kunn a bogagnas mot var jo cxi t.er DJ do skepp!',pansar. Projektilernas vikt har genom dessa fö.r änclnn gnr
snarast minskats, mon däremot har viktkoefficienten på varjo kalih C'r
Jör sig höjts på g ru nd av den ökade vikten hos elclledning.sanlägttningarna.
Gynnsamt ställer sig problemet beträffande maskinanläggning;.
na. Genom högtryckspannor och vet enskapligt arbetande snabblöpullde t urbiner mod r eduk tionsväxlar har man lycka ts åstadkomma ,-;;l
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lätta och <'.ffoktiva m ask iner att do' prestera nästan tredubbla htist.kraftanta le t jiimfört HWd l i k a stora och t unga m askin er från 19;2().
Ser man sedan till dc :farttekniskt ut.f'ormacle skro vlinjerna på dc mo·
Ilerna fartygen, så m åste t ill och med en sv uren l1Wtståndare t ill
>>fa rtentusi astc rna- crk äm1a, att så m å nga fördelakt iga omständigheter åtminstone måste Ye rka stimulerande på såväl k on trul.;:törcr
som st.ratPger.
H.c'Clan dessa korta anty dningar o m den utveck ling, som :fartygsbygganclets tre grundc'l cm0nt genomgått, visa tydl i gt att skeppsbyggaren intB stä lldes inför uppgiften att få fran1. något geno m g ripanek
nytt, utan att han kunde a rbeta vidare på boprövade och solida
fundament. För övri gt bearbetas - om också olta endast teoretiskt
- va rj e li ten teknisk Dylwt i den oJficiclla konstr uktionsavdelnin gen .
Skycldsåtgärderna mot minor och to r peclc"r - liksm11 även mot
cle enheter smn föra torpeder- Ju n nos redan vid slu tet av vä rldskriget och behövde Pnclast utformas. A nnorl unda 11\g saken till beträJ'famle >> l uftfaram>, vilkC'n trots många överdrifter inte g jort det ÖYorvälcliganLlo intryck på sakkunskapen, som luftvapnets förespråkarn
(särskilt i England) l10ppadcos, m en som i alla fa ll. satt sin prägc·l
på det mo tlcrna krigsl'artyget och alltså även på lagskcppet. :Mes/;
iögonfallande är t il l. att börj a med eld offconsiva skyddet., om n•prc·;;enteras av det fantas1 iskt snabbt ökade h-adi ll Priet. Vid vä rl dskrigots s iLL t exis terade detta (på el o Llå varamlo nyb,\'ggona.) som själ v.stäncliga och direkt lC'dda :2/3-7,6 om lvpjäser. N u peka överallt
12./16-10/13 cm lvpjäscr l1otJullt mot l1imlen och clessa pjäser ha mt
än cla upp till fyra bepans rade centrals ikten och äro själva pansar.skycldade. Yicla m or problematisk t ställe r sig för elen stor a allmänheten clet clefPnsiva skyddet, eftersom riitt oklara fö reställningar råtla såvä l. vacl boträHar luftbombo•r nas förstörelseverkan som de om IJOrcl vidtagna skyclcls:ltgiirclf'rna. Någonstam har det påståendet c1ykt
Ltpp att C'tt fartygsnybygge• >> till skyeld mot lu(tbombc''r utrust a1S' J!led
tY å pansardäob>. Den n n .sc nsationc Ila konstrukt ionsn,, lwt h ar sed an
nnam mat' intP enelast av clagsprPssen utan tyYärr också av facksk ril,enter. Ungefä r samma värde kan man tillmäta u ppgi ft en a1 t Jll(JLlcrn a pan ·ar däck till .fö ljd av luftfaran skulle h a fått en samman lagel tjock lok på 200 mm. En smula. efterta nke r äcke r till att avslöja eld barocka i ett s :'iclant påståenclP. l'\0clan v id sd.:el s:kift.d alltså vid en t iclpunk t då det inte fann s några flygplan- förfogad (~
flerta let av sl agskeppen och pansar - (s<'narc slag-) kr:vssa rn a ön•r två
pa nsar cl äok. I hu v udsak ha dessa båda pansardäck än i dag sa mma
placc•rin g . Den en da skillnaden är att det övre däcket tidigare var
dt tunna 1 c" s. k. s plitterchic k, med an n u i :flera mariner det und re
däcket l1å llc's t unn a ro och J år tjänstgöra som ett Jörstä rkt splitter-
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diick. Dessa åtgärder ha emelledid inte det minsta med >>luftfaran ,,
att skaffa utan äro en följd av artilleripmje:!ctilcn1as ändrade an slagsvinke•l. Med hiinsyn till elen dåvarande l åga anslagsvillkeln p u
J>rojektilträfiarna räknade man tidigare med att dessa först måst"
passera sicl.opansaret för att sedan krevPra i Jartygcts inre delar. Me d
de moderna projektilernas stora anslags vinkel måste mm1 riikna m c.]
clirekttriiffar på pansardäcket. För den skull ökas alltmer däckspans arets tjocklek och inom P·ll snar framtid lmmmer detta kansl·p
att bli .lika tjockt som gördeln. Samma orsak har Jörresten förstärk ningen av torniakon till. det grova artille•r iet.

man i:a hänsyn till gastätheten l1os torn och kommandobryggo r.
A Ila störr e fartyg inom dc stora ländernas mariner äro• väl num era
förseelda med gas täta torn. Gastäta bryggor - bc·visligen enelast
u tfö·rcla i Italien .o ch England- äro däremot ganska problc••matiska
~· HPrsum även en olwtyLl lig bom.bträU skada r plåtv;iggarna och gör
,gasskyddet illusoriskt.

Vilket är cl å det ctffektivaste skyddet mot hombt.räffar': När en
sprängbomb träffar en öve•r byggnad av plåt blir bara ett skrotska l
kvar. Den logiska följden vo r e att minska de oskyddade' överb y gg naderna, vilket emellertid ställer s ig svårt e·f tcrsorn överbyggnad e r
hittills inte funnits i större utsträckning än som varit absolut nödvändigt och eftersom det alltmer ökado antalet högt belägna ce n tralsikten nwtverkar en sådan tendP·ns. Bombträffar på pansrad"
öve rbyggnader som t. ex. torn och kommanclo·lJryggor ha föga effekt.
men skakningarna kunna likväl ha oangenäma verknin ga r på i n
strumenten. Nedslag på fartygskroppen kunna ha tt·e s lags verkan
l. Sprängverkan, 2. Brandverkan, 3. Gasfara (inte g<'no m stricls<gas utaf1 genom cletonationsgas). M.ot de båda sistnämn d a
finns inte mycket att göra ge.nom åtgärcle1· vid J'artyggs byggct. Särs kilt brandfaran har från bör jan varit krigsfartygens farligaste•· f iende oeh eldsläckningsmanskapets uppoffrande arbete är här mora värt
än alla tekniska raffilw,mang·. .Mot spr>ingvNkninga!' begagna. sig
nu de flesta marine•r av kre;vaclcläck, el. v. s. ÖNercläckc•t skyddas a,·
hö'g elastisk pansarplåt i tjockle ken 5-25 mm. D enna pansarplåt sk al l
inte avvisa bomben utan tvinga elen att krevera så att den huvu dsakliga sprängverkningen >>fö rfl yktigas>>. Ett el ler två umlerligg an clc·, oftast tunnare, pansardäck fånga upp s plittre t, som knappast
kan nå ner till dc·t tjocka pansardäcket. Den si.sta och far l i gast<
forme n av bombträffar är nedslag omedel!Jart bred,•id fartygl't. Ver kningarna av ett så dant n eds lag {läckage) llPutraliseras gPnom l'n om
s orgsfull konstruktion av 'l'artygPts umlervattPnsk ropp.
Så långt clc effektiva s kyddsmedlen. Vid s.iclan av dessa fin n >'
Ptt antal privata förslag. Ett av dp,ss a går ut på att ett ståltrådsn~i t
l'lle,r dt flätverk skull P anbringas över :fartyget och ett annat avsr r
Pit flygcläcksliknancla pansarcläek, ur vi lket Pn clast torn, kommandobryggor och s•lmrst enar skul l o sticka upp (fransko vicPamirakn CastPx ).
Alla dessa projekt ha små uts iTder att bli fö rvP rkligaclP, efterson•
deras r ealiserande s kulle stöta på stora t ekniska svå righeter och i n
nchära, att fartygets stridsvärck• skulle m'clsättas i hög grad. Vicl nr<

j ' i'l l'

Den gjorda frmu..o.Li Ilningen vis a1· att elen moderna sjökrigfö ringens skeppsbyggnaclstcknis.ka problem re llan lösts eller utan större
svårigh e·t kunna lösas. A v dPn an lPclningen föreligger vid de tal rika
.s lagskeppsbyggen, som nu hålla på att f ullb ordas, ingen brytning mellan ko11struktör 0 rnas olika ideer. I det J'öljandE> sl-:o.Ja vi enelast i
Jcorthct uppehålla os.s vid en del detaljer på clP o lika fartygen. Förutskickas Lö.r Pml'llerticl aH de U]l)lgifte•r , som här lärnnas, enelast i
rin ga utst räckning basera s ig på officiella mcdclelanclpn och ti.ll stor
eld äro sannoliUw·tslwräknin ga r.
De s jömaidl·r so m Jör närva ra nde hålla på att bygga slagskepp
iiro :föiljancle:
l~ngland: Sc• vi först på världens hittill s starkaste sjö ma kt så
måstl' ,.i tyvärr fasts lå att vi veta myckPt litPt om. clotta lanels nybyggen. Födjanck fartyg äro uneler byggnad: >> King George V >>
(33,000 ton), >> Princo o·f \V ales•>>, >> Duke of York>> , ,,J e llico e>> och >>Beatty >>. Atminstone tre. av dess a enlw'tc•r ha sjösatts 19H9. Dimensionerna
s•k ola bli 22ö,6 X31,4XS,ö m, varvid den sista siffran bE>tecknar stanclarcl-djupgåencle. l'rimiirbestyckningcm utgores av 10 st. 35,6 cmpjäser, vilka uppställts i två kvadrupp eltorn (med kano·n erna parvis
kollJllaLlP) och ett clubbcltorn. Df'ssa pjäser förses inte me:cl tråcllinclacle Plclrör dtPr det gamla systPme·t, utan nJPd påkrympta ringmantelrör med hög prest ationsförmåga och lång livslängd. Eldrörens
-vikt skall vara 80 ton. Vidare gissar man att ·fartygen förses merl
16 st. 13,2 cm >> allmåhkanonen> i dubbcltorn, 32 st. 4 cm lv-automatkanoner. Någo·n tol']JPdbcstyckning förekornnwr troligen inte. Fart.YgsJJ;--gPt förfogar över 4-6 maskiner sa ur t Pn rller två katapulter.
Om hepansringens system ellPr utbrPclning törPligga inga uppgiftPr,
men görLlrlns maximitjockh·k lär vara 40·6 mm, vi lket tyder på >> FlosS>>hP>]lansring. Samtliga däck ha utforma ts so m krcvaclcläck, som sellan 1916 varit elen vanligast förc·komrnan de däckstypen inom_ brittiska
flottan. Officiellt har erkänts att fartygen komma att fö,rsPs n1Pd
två s läta pålmaster och tv å skorst enar. Farten anges till 30 knop
och maskineriet utgöres av Parson-turbincr, vilka med hjälp av G
Admirality-högtryckspannor utveckla 130,000 indikerade hästkratter.
Denna fa rtygsklass beräknas• va ra klar :1.940/41.
Om fyra yttPrligarc, 1939 beslutade, fartyg - två okäncla samt
>> Li on » och >> Temera ire>>-är cuLlast känt att tonnaget blir på 40,000 ton
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och bestyckningen 8/10 st. 40,6 cnc- eller 38,1 cm- kanoner. Pansaret ,.
maximitjocklek skulle vara 43·2 mm. För såväl dessa senare• som fö r
do tidigare nämnda enheterna gäller att man mås~e beräkna i'lt minstone 457 mm för kommandotorn, torn och barbctter.
Förenta State•rna : Anglosachserna på andra sidan Atlanten bygga efter gamla erkända principer, som de go modern form. Enligt
f ärskaste tillfö rlitliga uppgifter bli >>Washington» och >>North Carolina, varele ra 35,000 ton, >>Alabama>>, >>Indiana,>>, >>Massachusetts>> oc h
»South Dakota>> varele ra 36,000 ton och med :fullkomligt lika skroY.
Det betyder att dessa ytterligare 1,000 ton avser utrustning, kansk• ·
även pansar, men däromot inte brännolja, efte rs•om Lletta inte imwfattas i standardmåttet. Gördeln på den enligt >>Flo.SS>>-metocll'll pan.c
rade fartygstypen har en maximitjocklek av 406 mm, pansanticke n
tilLsammans 254 mm, barhetterna 457 mm. Enligt en halvofficiel l
skiss av fartygsklassen verkar det som om fartygen dessutom skulJ ,.
J:örses med en lågt liggande bepansring i vattenlinjen från huYu dgördel n framkant till förstäven. Tjockleken på detta pansac upp skattas till 25-38 mm. Bestyckningen omfattar 9 st. 40,6 cm k anonm i tre trippeltorn, 1;;,· s t. 12,7 cm kanoner i dubbellavettage (kopplad) med s lutna sköldar, 8 st. 12,7 cm lvkanoner och viclaro antagli
gen 12 st. 4,7 cm och 16 s t. 3,7 cm lvautomatkanoner. Ur elen enkh
överbyggnaden .reser sig artillorimastcn, som tycks vara en strömlin jeformad enhcnsmast. En värdefull detalj är elen i akterske•ppet necl sänkta 125 fot långa hangaren Jör fyra hydroplan, vi lka starta m ed
hjälp av två borelvarts lågt monterade katapulter. Den storf\ f ör delen med detta arrangemang är att plåtskjulen på övre cHick f örsvinna och på så sätt bortfaller en vid strid obehaglig splitterltär<i.
En nackdel innehär dämmot inhygganck t i akterskeppet av c] en gc ·nom två cHick löpacldc hangamn. Genom att hangargolYet må st"
förses med i det närmaste raka hörn tvingas man förse fartyget mc•l
akterspegoL Kommer sjön att gå över denna akterspegel - Yilk•·i
knappast kan unelvikas - s å innobär detta ott fatalt farthimlc r fi ir
ett relativt sett så pass långsamt fartyg som det här är fråga OJI <.
]'yra turbiner på 70,000 indikerade hkr beräknas go fartyg el rn fm ·,.
av endas t 27-28 knop, men i gengäld ga ranterar bränslef örri'tdd
(7,000 ton) en enorm aktionsradie. Skrovet kommer att till 3:5 p ro•· ·
bli elektriskt svets at och byggnacls•k ostnaclerna för var je fartyg uppskattas till 65 milj . dollar. Fartygsklassen skall vara färdig :1941-4.\.
Tre slagskepp (BB. 61-63) beslutades 1938, me•n medel ha hittills enelas t beviljats för två, >> Iowa» och >> New Jersey >>. Måtten fi ir
dessa enheter bli 2·68,3 (ö. a .)X32,9X10,97 med ett deplacem e n t ]"l
43,0000 ton. Be•styckningcn anges tills vidare bli 12 st. 40,6 cm k •noner i fyra trippeltorn samt vidare ett antal 12,7 cm kanone r oc 1t
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lvpjäser med samma kaliber. Farten beräknas bli över 30 knop. Det
almo rma förhållandc·t mellan djupgående och bredd motsvarar önskan
att till varje pris kunna begagna P anamakanalen s gamla slussar.
Hittills fanns det inget krigsfartyg med ett djupgåemle p å 6ver
10 m, däremot l ågo dc tidigare- brittiska, amerikanska och japanska
cnhe•t ema med f ull last för det mesta tio mete r dj upt ell.er mera.

Italien: Dc italienska >>Vi t to rio Vcnctm> och >>Littorio•>> äro ytter st lika >>\V ashingt om> med avseende på primärbestyckningens uppställ ning, måtten på s krov(m och antalet skorstenar, men väsentligt
olika vad den inre strukturen beträffar. Som första fullt utnyttjade 35,000 tonsfartyg, ]låbörjado r edan under fördragspe riodcn, mäta
de 236,0 (ö. a.)X31,6X8,5 m. Största djupgående anges som 9,4 m.
I likhet med »Deutsehlanch ha dessa enheter lång back. Fotografier
J' rån sjösättningen gör de t ganska lätt att fas tstä ll a s:iclopan sarets
fördelning. Otvive-laktigt riir det sig här om >>Staffel»-bepansring.
DPn ungelär 5,30 m höga huv udgördeln midskepps, som lär vara
350 mm tjock, uppvisar speciella. f örsta.rkninga r över krutdurkarna
(300 mm). Förskeppet s kyeldas av ett svagare men för bogvattnets
skull något högre pansar, över vilket dess utom ytte rligare on pansarbekläclnacl, som sträcker sig från ankarkl yse n till ungef är mitten
av barbett B, tydligt kan urskiljas. I den vackmt :formade fartygskroppen har man på ett elegant sätt placerat torpedtuber, vilkas övre
del skyddas av gördelpans ar (och alltså inte som i dc tyska och engelska marinerna skjuta upp över 11ansargördeln). Härigenom få dessa
delar av pansarskyddet en mycket ogynn.s•am lutningsvinkel nmt
projektilnedslag. Roclan clotta taktum ger anledning förmod a att under denna i)vre pansargördel Jinnes on stark innergördel och att det
undre pansardäcket är det starkare•. Artilleriet, var.s eldrörsgr upper genomgående ä ro kojlpladc, består a v 9 st. 38,l cm kanoner i tre torn, 12
st. 15,2 cm kanoner i trippe.Jtorn, 12 st. 9 cm lv-k:anoner i en kellavettage och ungefär 20 s t. lvautomatlmnoner. Fartygsflyget omfattar fyra
maskiner, Jör vilka synbarligen ingen hangar Jinns, och startas med en
eller två katapultor på 23m. Fotografier av fartyget ge inget besk ed
om hur fartygsf lyge t härl.Järgeras. To·rnkonstruktioncn är e.tt slute•t block
med obetydligt utskjutande cHick. Tornet krön<-~s av den tre våningac·
höga pansra de kommandobry ggan, ur vilken elen kraftiga, svagt koniska enbensmasten, som bär upp strids märsen, rese r sig·. stridsmärsen är i sin helhet vridba r och innehåller avståndsmätam med
7,20 m bas. J\fan använder sig av två system, av vilka det ena arbetar
efter det brittiska koincidenssystem et och det andra efter det tyska
.stcrccskopiska systemet. På rnärsens baksida tycks en plattfo rm med
lvautomatkanoner vara anordnad. De med hogtryckspannm försedda
Parsonturbinerna s kola utv eckla 130,000 indikerade hästkrafter och ge
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f artygC't en fart av 31 knop. »Littorio >> -klassen lulLbordades 1939 dter
precis f em års byggtid och gingo i tjäns t i början av 1940. Till dc
y ttre äro dl.' de vackraste av de nu Lireliga eller under byggnad v ~ 
r nnclr s törre krigsfart ygen.
Slagsk eppen >>lmpero>> och >> Roma >> bli inga systerfartyg till
>> Littorio>> . Trots uppgifter i marina handböcker kan 1nan ifrågas>itta om dc till storlek och Hera andra egenskaper ha något W''Inen.s amt nwd enheterna ur elen äldre klassen. Prin'lärbestyckningen s
uppställning är alldeles säkert en annan. Fotografier från s jös ~itt
n ingen av >> lmpe'l''O>> den 15/11 1939 visa att primärbes ty ckningen
Yisserligen även här är UllflStälld i trippeltorn, men att E'ndast t om A
J>la cer a ts på fördäck medan torn B och torn U s tå akterut. Till följd
.d ära v har troligtvis den grövre bPpans ringen fått en annan f örddn i ng. Om öuiga avvikelser är det ännu J ör tidigt at t yttr a sig.
>> Impero >>-klassen skall va ra färdig 194l, alltså efter en by ggnacls1 iel p å tre år.
Tyskland: >> Scharnhorst>>-klassen '(26,000 ton) liknar i "fleea av":"endt•n elen italienska »Littorio», m.en är betydligt mincl.r<". :Med
m å ttcn 22.6,0X30,0X7,5 ;i ro >>Scharnhorsb och »Gnciscnau >> n•lati v t
lllyc k<'i: längro och smalare, alltså fartt e kniskt myclwt gynnsammare
än alla andra nybyggen. Bepansringen tycks vara upplagd efter s amm a linjer s•om lT'OlS italiPnarna. »Gnei senau >> har likaledPs slfit, g enomlöpande gördol, som p å grund av dc-n obrutna vattPnlinjcn är
Yida bättrf' för farten än ett anangt' mang med förstärk t a pl å tar.
J::: Etersom fart~· gen byggts uneler en tid då avrus tningsfO.rclr a gens
f ramtid ä nnu var osäker, konstruerad es de som e-n svagare best ycka d
t n\ i likhet m Pd >> Dunkcrqu e~>> . Som hos amerikanerna och i ta lit'narna f inner rnan 9 st. 28 cm kanon<-'r i trippeltorn , 12 st. 15 cm kaJtone r, so.Jll till följd av elen ringa fartygsbredelen fördeJats på :fyra
d ubbeltorn och fyra enkcllavettage . 14 st. 10,5 cm_ lvkanoner i clubbel l avettage s amt 16 st. 3,7 cm lvautomatl{anoner, likalecles i tlubbe•,l l avcttagf'. Amniirkas bör att i tyska marinen varkon 28 cm- eller 10
c m-tol'lwn ha några koppladP eldrör ; alla rörPn kunna hante ras va r
Jiir sig· Bcträf:fancl e fart y gsfl ygt'ts omfa ttning nwddelas otfi ci('llt :
J.na hy droplan cch två katapulter, nwn detta ät· troligtvis enda st
J' alld ml' d >> Scharnhorsb>, som är den enda av dess a f artyg som hn r
<' 11 hangar bakom skorst e'llCll ]lå övre Lläck. Båda katapultPrna s t ä. i
midskPppslinjen, åtminstone är elen aktra, uppställd på torn C, endast
<)betydligt förfl yttad mot styrbord. Karaktäristiskt för dc tyska fart~-
g:cn dr rikligt förrEommanclC' vi-ilplacPradc crntral siktcna, som rncla st
<o ngPl ska ocll japanska stridson hetrr kunna uppvisa motsvarigh et t i Il.
I stä] lE•t :[ör >> Schern>-klassens osköna torn m as t finnC'r n1_an här en s mäl' kc r cnhcns mast med ovalt tvärs nitt. Om maskineriet har enel as t ol'fi -
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ciellt mctldPlats att turbinP.rna ge fartyg e n <'n kontrakterad fa rt aY 27
knop. >> Scharnhorsb> är försedel m ed J~ BC-turbin e r. Dc· bå da f a rt y gen al' tknna k lass t rädde i tjänst i maj :1938, r espektiYe j a nu a ri
1939 efter en byggtid p å fy ra år.
\ ' iLlarP llrH Tys kland för närvarancl P tre slagskepp p å 33,000
ton uml er by ggnad. AY dessa tre sjös attes »Bi marck>> och >> Tirpitz>>
1939. De ofJi cil'lla uppgirtorna inskränka sig till att ange· måt te· n
till 2'41,3 X3 6,0 X 7,9 1u och bestyckningen till 8 st. 38,l cm kanaH e r
cch 1:2 ~ t . 15 cm kanoner. På denna fart- y gstyp har man i full uts träck n ing g- ~1tt till b aka till dubbrltornen. :Med s ina två gr-o va torn
i f ör och akte r k an ]dassen likna Yicl (' 11 för yngrad upplaga a1·
»Baynn >> dll'r >> Ers at z York>>-klasscn äv('Jl om det medelsvåra artilleri ets kasem a1tupps tällnin g ers atts m ed m ode rna t orn. Dess a ny LyggPn hli Llt· hittill s hr Ptlast e t yska slags k<'JlJWil eftersom >> Ea~·e rn >>
ldass<'n Jrån :191:) enelast Yar 30,0 m bred.
. Frankrike:. Frans m ämwns nykonstrukti o11 er i fråga om slagske,p p
äro o.Jika all a an d ra m arin(' rs. Man kan f örst nämna >> Strasbourg>>.
vilket som svagaw bestyckat slagskP'PP motsva rat· det tyska »åcharahorst». E b u r u tll't. t ogs i tjäns t först :1 9·38 höll'Clo el et, som systedarty g
till. >> Dunke1·que>>, ännu till fördragsepoken oc lt s kall. inte vidare beröras här, a llntitL'l st som dPt i många avse'l'• ndr li.knar de nya fart~· 
gen p å 33,000 ton. Dc•.:.sa senan' kunna uppcl <;las i två grupper, >>Rich elieu>> och »J ~·an Ha rt >> samt >>Clemenceau >> oc lt >> Gascogne>> . Detalj c" r
för e ligga hittill s t•nclas t om »Hicheliem>-grupp<•n. Dessa, liksom ;[ycn
»Dun k erque >>-ki asS(' ll, rep resentera fartygst,qwr ml'cl så stor nationell
P genart a t t ele n fr a n ske marinP skri:l'tställ a re ns Gautreau påståen clt>
i Na 1·a L &, Militar~· 1-{ecorcl för några år se dan, att det här rörd e sig·
om >> modifiern ele kopian> av det brittiska >> Nelsom> endast får be·:
traktas so m Pn hövlighetsfra s. lkn stora egenheten i konstruktiom•n
av dt •.ssa 3.),000 tonfartyg tuecl måtten S42:X 33,lXR,1 m är att clP
jättelika harlwttt•rna f iir tlL' 88 cm:s kvaclruppl'itornen gjorts inb yg gda. Att tro ts t'n så dan konstruktion ge Llct lå ngsträckta, smala skr ove t tillriicklig s l 8.bili tct och s amtidigt gr torn e n en s ådan I!ln ccring·
att fartyget ut a a ri sk kan motstå elen oe rh örd a kraft som utvec klas
vid t•n s al n t fr å n t onwn , f örutsätter ett stor t mått a,· kunn a mh~ hos
de fra nska tt·knikl'rna. Gördelpans arets tjo c kl ek anges till '.?.25 /400 mm.
m Pn man m ås t <~ f rå ga sig om inte den sistnämnda siffran också inn c· fattar inn e rgörekln, ty om ett så tjockt p a nsar kommit till anvä n•l ning c·nbart ÖV('l' durkar och cPntral er s kull e de•tta innebära Pn pans aryta p å en t rr'llj eckl av J'artygcts länge!. Som redan antytts bc·st å r
l)estyckningt•n av R sL 38,l cm kanonrr i två kvaclruppcltorn förut,
:10 st. 10,2 cm k a nonPr i ·rem trippeJtorn, vilkas (']drör inte äro kopplade, 1:2 st. lO c m lvkanoncr i clubbellavetfage s amt 8 st. 3,7 cm. Jvau-
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matkanone r. Eldrören i dc g r ova tornen ä ro parvis kopplack. En
särskilt bjärt kontrast t ill tysk-engelsk- j apanska konstruktion n u igöra de på de Jö rli ga och aktra bryggorna samlade centralsikten , .
som torna upp sig i t re våninga r. Aven flygplarum trustningcn skilj <·r
si g från den vanliga. En hangar fö r fyra h yd ro- ell er a m fibiepl a
samt en lyftkran och en grov 22 m-katapult på hög sockc>l uppt a,·
h el a akterdäcket. Katapultc"JLS solida konstruktion l åter ana att ini.
endast spanings- u tan ä ven torpedplan skola kunna s tarta h ;iril'rå11.
något som den smäckra kranen emellertid motsäge r. Pa rson- ocL
Hatea uturb ine rna få s in ånga Jrån sex Nantes-Inclrct högtryckspa 11
no r. 155,000L_160,000 hkr bnäknas ge fartyget en fart på ön-'r :\11
knop. Kri gshänclclse'l·na ha tillsvida r e satt stop p för det iranska sla g
skcp11sbygga n det.
Sovjetunionen: Om vi hittills kunnat bedöma kommanclc sla gskepp m ed stöd av officiella uppgifter, så blir detta allclolcs omöjli121
när det gälle r öster ns båda stonnakte r. Trots detta kan man ht tr~iH and e Sovjets planer få f r am vissa hållpunkter, efte rsom ritnin g
arna till deras fartyg inte utarbetats av deras egna kon truktiom byr åe r utan uv ame rik anska va rv. Såvitt man k:-m bedöma lägel
st-räcktes i juli 1938 i dockan på marinvarvet i Kronstadt kölen ti ll
slagskeppet »T rctij International». Det skall få ett standanlcl"pl ncemcnt på 35,000 ton och för öv rigt bli m åtte n 251,G (ö. a.)X32,()-Xc: ·l
8,3 m . Primärbestyckningen lär komma att bestå av 9 st. 40,6 Cill
kanoner i trippc ltorn, vilkas eldrö r troligen inte komma att bli kop p
lad(\ 12 st. 15,2 cm kanoner samt 6-8 sL 10,2. lvkanoncr. Enligt Pl'
annan uppgift s kulle dc amerikanska 15,2 cm kanonerna utbytas uw t
ryska 13 cm/L 60-kan oncr. Den planerad o farten uPJ)ska ttas till ::Iii
knop. I »Trctij International,, få vi väl föreställa oss ett fartyg solll
i sto ra drag liknar , '1\Tashington»-klassen, m en som mod avseende p a
fart och aktil•ns raclio mc·ra motsvarar Llcn ryska marinens till rum met mera begränsade uppgifter. Do grova tornen måsto på grun d
av dc olika eldrörens sj,t l vst ~indiga manöv rering gÖlr as rymlig-an··
meningen är v~il att placera Clet medelsvåra artilleriet i dubhdto l"ll
Slagskeppet avses kunna t.räcla i tjänst 1942. Troligtvis har man 19:)1\
på Orclschon ikiLlsevarvct i Leningrad börjat arbetet på ett ystcd;ut.v g t ill »Trctij International», men denna enhet kan också tiink ao
tillhöra näs ta k l ass.
:Man lär vidare förbPrcda ett c•ll er två nybyggen, som Pnligt en
uppgift av Smirnov bli ungdär 305 m." lån ga och bestycka m ed 12
st. 40,6 cm kanone r. Detta sk ulle 1notsva ra ett standarcleplacC'lnent
på ungefär 4!5,000 ton, vilket är fördragsenligt tillåtet. Det är ini
k:;int var dessa enheter skola byggas, om det blir på ett baltiskt \ "3 1"'cllc r i Nikolnjd;: vid Svarta havet.

743 -J~pan:_ Nippon iakttar den djupaste tystnad om sina nybyggen;
.
w gentmg s1pprar ut som kan ge någon hållpunkt vid ett bcdömand<'.
Att J'örsöka ytt ra si g om dessa nybyggen vore alltså förhastat. Den
svenska »Jiiiarinkalcnder 1939·» upp ger: två 40,000 tonfartyg med 9 st.
40,6 cm kanoner under byggnad, två planerade fartyg m ed 45,7 cm
kanoiH'I". Detta är första gången som en marin handbok på allvar
ger spriLlning åt dessa uppgifter. FörfaHaren antar, på g-rnndva·l nx
s tudier av japanska fartygs dop, att de i m itten av 19'39 sjö,atta en heterna »Katori» och »Kashim a» äro slagskep p. D c t yckas ha pflbörjai s först på våren 1938 och utgöra den första byggruppen. Betydligt intressantar e än f r ågan om fartygens torlek och bes tycknin gens kaliber (ty 45,000 ton och 45,7 cm p j äser leo nunor snart att
lJli det förhä rskande inom andra m a riner) , är ovisshoten om vilket
bepans ringssystem j apanerna valt. »JiiiutSUI>>-klassen från 1919/20 rcJ1r esen ter ar visser ligcn artilleri t ekniskt det senaste u tveoklin gsstacliet
vid elen tidpunkten, m en dessa fartyg voro• som rena cita dellfartyg i
lJopansringstokniskt avseende underlägsna de engel k a och amerikanska far tyge n från sam ma tid, en nackdel som japanerna sö.kt n e utralisera genom omfattande ombyggnader. Härvid kom bl. a. för fö·rsta
gången on trcclubbe•l pansarbotten till utför ande, vilket otvive laktigt
måste b~tccknas so m e-tt verksamt sk ydd mot högt- och lågtliggande
antennminor. Aven på nybyggena av »Katori »-klassen torde man
lJöra räkna med en sådan treclubbel botten. Den :fö rsta fartygsgru pJWn kan beräkn as vara klar ungefär i mitten av 1941.
Sverige: Bc•t rakta vi än en gång läget i Nordeuropa kunna Y i
1.1ppl'1Jå lla oss vid don värnkraftigaste av de fyra norclis l.;:a staterna;
Övt'rigc. Den 2:1/12 1938 undertecknades i London ett engelsk-skandinaviskt flottförd r ag, som nära ansl öt sig till huvudfördraget från
1936. Därmed hade stormakternas överenskommolso om slagskcppslJyggon även kommit att gälla Danmark, Finland, Norge och SvcrigL',
till sto r nackdel föl' dessa fy r a hinder. I fördraget stipulerades näm·
ligen att slagskepp av typ A måste ha ett standarddeplacement på
mellan 8,000 c,ch 45,0000 ton och primärbestyckning.:;kaliber på mellan
20,3 cm och 40,6 cm, men till 1/1 1943 fingo dessa mått inte unel erstiga
:L7,500 ton och 25,4 cm kaliber . , Slags kcpp av typ B (pansarske-p p)
ting-o däremot endast ha ett depl acement på högst 8,000 ton och en
l<aliber på m01llan 20,3 och 40,6 cm, men till 1/1 1943 fick kalibern
inio nndcrr stiga 25,4 cm. Uneler ticlen har det av krigshändelserna
orsakade upphävaneJet av alla flottfördrag även för Sveriges del ska J)a t ett tillstånd av ovisshet.
Avslutningsvis å terstå att nämna två sjömakter, i vil kas byggnadzprogra m slagskepp förekomma. Uneler andra kv artalet 1939
ira.mkom i holländska pressen det överraskande mcclclclandet, att re-
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gcringl'n planerade hygga!lLl et av tr e slagskPpp efter >> Dunkc rqu c>>möns tPr. Fartygen voro n'dan lws lutadc clå andra händelser in träffncle.
DPn amlra av dessa marinrr ~i r elen spanska. Här rör el et sig
till en början om planerade nybyggnaLler. Enligt SL'Jl<ls tc uppgifh'r
skull e man ha för avsikt att inom n ~i rmaste framticlf'n s tap<>l sät ta t l'\
1.:5,000 tons pansarsk epp m ed svaga ro bestyckning och i s amban d dä r med ett 35,000 tons slagskc~)p rnecl grov bestyckning (antagligc•n 8- 0
st. 38,1 cm kanoner). Dessa fy ra en he te r utgöra elen första gruppe n
örLogsfartyg enligt ett byggnaelspl'Og ram på lång sikt, som - enli g t
don spans ka tidningen YA - omfattar fy ra slagskepp på 36,000 ton ,
fjorton kryss are (?) på 13,000 ton, a derton jag·are och fjo rton ub åtar
I ansl utning härtill kan det ha sitt intresse att åtcrgo en tidningsuppglft enligt vilken en jus t fä rcl igstä llcl torrdocka för 2.5,000 tonsfar t yg in te skall tagas i bruk i sit t nuvarande s kick utan genas1
omändras för att kunna ta emot fartig på 36,000 ton. SJ!ansk a ma ri n en behöver utan tvi ve l för sina m å ngskiltande uppgiJte r en effek t iv slagflotta. Aven Ut' flN·a andra sy npunkter måste man nwcl glädjt •
hälsa tillkomsten av s pans ka s lagskepp, vilka inom pare>ntes näm n1
alla byggas på de,t statliga varvet Fcrrol, som håller på att utvidg a"
och moderniseras. Om det hårt prövaclo folket cmollertid roLlan är i
.stånd att finansiellt genondöra dot omfattande programn1 ct är r n
f råga med ett ·s tort frågotr ckrn. I va rj e fall måste man bnträl'fanrl e
dessa fartyg räkna m ed en lång byggnaelsticl.
(Av lllrich Sohreicr. Marinc-Runel.scha u, old oh er j 94 (}.)

Torpedbestyckningen på stormaktsnottornas kryssare och jagare.
1.

Tunga kryssare.

Tunga kr.r.ssare ha de sex främsta sjömakterna byggt endast ull
der en beg ränsa d tidsp eriod (1922~1), om man bortser från clP
tyska gruppe n av år 1935. De ra to rp ed besty ckning h a r därför U JJ
dergått s kiftande öden, mNa till lö,ljcl av de olika m eningar, sow
rått beträffande de-ssa fa rtygstype rs anv;indnin gs möjligh cter, cin l':l
gr und av t eknikens utveckling.
Sålunda fingo do enheter av detta sla g, vilka Före nta Statorn n
byggde 19::'&--31, icke alls n ågon el ylik utrus tning. Aven Storhri tan nien fäljdo först denna linj e (1924), vilken dock övergavs samm a 11,
J apan och Frankrike ha därenLot al ltid försett sina tung a krY·'
saro m ed torpeder. Tyskland återigen intar i viss m ån en siirsliill-
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ning. Dett land har ju en n edär vd svaghet för torpeden. D f'ss utom
bö rjad e man dä r byg ga des:Ja fartygsi.rpc r vid e n t idpunkt (33) , d>l
redan s lags kc•ppens r enässans lät a na , hurus om k ryssa ren höll på a'• t
återf å si n klassis ka uppgift.
Italien slutligen gick elen motsatta vägen, el. v. s. gay dc t idi ga re·
enhetPrn a torpedbes ty ckning men c-j dc SE'n a L·e.
Betrakta vi närmare de tun ga kryssa rnas torpeclbestycknin!!
finna vi att cl Pnna utgörPs av minst sex och högst tolv tuber per far tyg. JVlinimi s ifl' ran är r edan drn ansenlig, mon giver icke i sig s jähett riktigt bcgTC'JJP härvidlag.
Kryssar en kan nämligen föra m ed sig nu'inga r ese rvtorpcde r.
va rför tube rpa bli färr e ä n a ntalet torp ede r, vi lket icke är fall et ]>h
en j agare. Tubantal Pt grr därför enelas t en fö reställ 11ing om cll'n
avseelda ins atsens a rt.
Ifrågava rande :fartygs bredd omöj liggö r användandet av tulwr .
uppställda micls ke,p ps. En breelsida från des~ a enheter komme r fö·ljaktligen blott att kunna avl ossas m ed h älftc•n av tube rna, nwllan tn ·
och sex s tycken.
Toqwdvapnet är som bekant mycket beroende av dt må ttligl
avstån d t ill m ålet, varför natten erbjuder do bästa möjligheterna .
D å räcka relativt Jå tube r med s äkerhet t ill. För ett daganfalls större svårigheter sk ulle dock en kraftigarf' b reel sida va ra önskvärd. \' i
kunna således med goda skäl antaga, att do .högs ta bestycknings
rorna ge vid hanele n en åtmins tone plan<'r:>.cl insats vid dagsl jus.

ur-

Genomsnittliga antalet t or pedtub e r på dc se'x starkaste s jöma kternas tunga kryssare framgår av ned anstående upps tällnin g:
U . S. A.
England.
Ja pan.
Tys kland.
Itali e-n . Franrikc.
o
5,06 {7,6)
9,33
12
7
3,42 (8)
SiffroTna inom para ntes ang iva det Jncdcl vä rdc, s mn fås, om ma n
icke tar med i be räkningen de enhetor, vi lkR s akna torpcdbPstyckning.
De allmänna 111ede>lvärdena bli 4,9, r esp ektive 8,5.
Ett par mariner visa tende ns att något minska på tubantalet :.
Japan har övergått från tolv till å t ta och Engl :1nd från åtta till S(•):
efter dr n f örsta tublösa fa rtygsserien. Andra å t er (Frankrike oc! t
T.rsklancl) bibehöllo torpedbestyckni ngen o·i ö r;indrad, m edan Itali en
h elt avstått från elen. Rikt linjerna avvika således rätt avsevärt fr>m
va randra, vilk et t yrler på, att avsikte rna med elen tunga kryssa r ens
användning cliveTgerat e ller v arit oklara.
T onnaget utnyttjas i olika grad, ut an att man härav kan clrag;t
n ågra slu tsatser: torp edbPstyckningens vikt är ju på kryssarna olw·
tydlig i förhållande till dep lacem entet.
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-746Proportionen mellan tubantal och ton nage, vilken ihåga om jagarna har stön·c intresse, lämna Jör de tunga kryssama följande
s iffror:
Italien.
Frankrike.
Tyskland. Japan.
England . U. S. A.
1250
1670
832
950'---1250 1250-1400
Om vi skulle gö r a en san-rmanfattning av dot föregående fing e'
-den formen av ett par frågor, som fartygstypens konstruktörer måste·
ha ställ t sig:
a) böra tunga krysar e ha torpcclbestyekni ng?
b) (om svaret blir jakande) hurudan?
Den fö rsta frågan kan utan vidar e l.Jesvaras jakande, om nw n
betänker, att 37 el ylika enheter av 64 (58 %) ha torpeder samt att
.engels.ka flottan nu övergått till typen med tuber. Ett ytterligare
skäl för denna åsikt är ck modc-r na slagskeppens ovan omnämnda
itj änstträclancle, varigenom kryssarna komma till sin ursprungliga
användning. Dessutom kan krigsförhållande n nödvändiggöra insättandct av tunga i stället för lätta kryssare och omvänt, varlör dc
förra måste ha torpedbestyckn ing likaväl som do senare.
Vad tubantalet beträffar torde av det sagda framgå, att åtta
tuber är elen siffra, som ej bör underskridas, såvida man icke ämna r
.avstå från möjlighc:ten till daganfall (iyra torpeders bredsida).
2.

Lätta kryssare.

Denna fartygstyp skiljer s:ig från föregående t ill sin utvecklin f!·
och omfattning genom läng re konstruktionspe riod samt större typvari ationer.
Dessa enheter ha byggts me-l lan åren 1920 och 1939 med åtskillig ~1
differenser i tonnage och fart.
Först och främst må framhållas, att sam tliga enheter av denn a
typ utom sex amerikanska, vilka kommo till vid mitton av nämncl n
byggnaclstid, äro bestyckade med torpeder, t. o. m. även om deplace
mentet tangorar maximisiffran för tun ga kryssares (10,000 ton).
Som motiv bärför kan lmappast anföras att elen lätta kryssa rens artilleri har mindre s•kottvidd, enär denna i praktiken till sjös.'
är nästan lika stor som det svårares. Orsaken torde snarare vara de t
förhållandet, att lätta kryssare i början finge mindre tonnage än
tunga, vilket anså gs göTa torpeclbestyckni ngen på dem m era befoga d.
De utgjorde faktiskt i viss utsträckning slagflottans kryssare, som
väsentligen dock bestod av t ung a sådana.
Genomsnittliga antalet torpedtuber hos de lätta kryssarna äro
nedannämnda länder följande :
Italien.
Frankrike. Tyskland.
J apan.
England.
U. S. A.
6,1
5,5
10,7
9,6
6,58
5,7-3,47

Allmänna medelvärdet blir 6,7 och sj unker till 6,1 om l<örenta
staternas nio ej torpedbestyckad e lätta kryssare tagas med i beräkningen.
Dc l ätta kryssarnas lä n gre konstruktionspe riod och större antal
än do t un gas (116 mot 64) ge upphov till talrikare variationer i torpeclbestyckninge n.
Frankrike utrustade först sina tre enheter av år 192iZ med tolv
t uber, övergick seelan efter en över gångstyp med blott två tuber til l
sex samt stannade slutligen vid fyra.
Tyskland har efter en enda typ av år 192;:1 m ed enelast fyra tuber
h ålli t fast vid antalet tolv - al ltså samma siffra som för t un ga
kryssa m.
I Japan har man m ellan åtta och tolv typer .
England, som vid slutet av vä rldskriget plane•r acle och byggde
enheter med tolv oeh ända upp till sexton torpedtuber, upp visar samma avtagande tendens som ]~ rankrilm, men går dock aldri g under sex
tubm· per enhet.
För enta Statc·rna till sist förs ägo i början sina lätta kryssare
med sex tube r, avs todo seelan helt från torpedbcstycknin g· för en tic!
men å t erinförde den slutligen.
Hos AtlantHottorn a kan man sk önja en te-n dens t ill minskad
torpcdbestyckni ng, förmodligen till fö ljd av up-pfattningen att ka nonen bö·r holt dominera på oceanern a.
Torpedbestyckni ngens vikt i för h ållande till tonnaget variera r
hos den lätta kryssaren mycket, då depl acementet håLler sig mellan
3,000 och 10,000 ton samt tubantale t är minst två och högst tolv.
Frankrikes l ätta kryssare (sa mt liga på 6-8,000 ton) ha först G1G
ton por tul.J; sedan föl jer ett språng till 3,250 med slul.lig i'l i.e rgång
till 2,000.
Tyskland uppvisar först ett högt värde (1,350), vilket •.' md lerti..l
seelan sjunker så lågt som till 500 ton per tub trots c1 t depheement
av 6,000 ton .
De japanska enheterna äro på 5-8,000 ton och ha ett konstant
förh ållande mellan tubantal och to nnage av 1 till 650 a 710. Torpcdbestyckningen innebär i detta fall ett kon.sekvcnt utnyttjande av
depl acemen te t.
England ökar tonantalet per tub från ett minimum av 900 ton
till hög·st 1,330 med tenelens till re ducering av torpeclbestyckni ugcn
liksom i Frankrike.
Förenta Statcrna uppvisa ett ganska konstant värde: :1.,~00 tt
1,000 ton per tub.
I allmänhet visa alltså italienska, tyska och japanska Jll ."l.rinel'na benägenhet till ökning· av torpedbestyckni ngen även i fråga om

Tidsb·ift i Sjöväsendet.
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•k l ätt a kryssarna, medan En g l and och Frankrike v isa tenelens t i i l
l!linskning.
Med h ä nsyn till dess a ("Jlh eters ve rks amhl'tsnrt synes do ck f .n a
torpeder per breelsida vara ett absolut m i11imum.

3.

Stöne ja.gare.

Blot t do första italienska serierna av år 1921 oel1 Hl24 iiro Jör~: c dda mo ll fy ra tube r, m edan alla senare utrustats med sex.
Frankrike börjar m ed se-x, ök ar till tio (1934) men slutar m cLl
~ l'X till sju per Pnh et.
Tys kla11d, som eJ förrän 1934 och senare by ggt större jagare.
up pvisar konstant åtta t uber.
Japan växlar iind a f ram till 19-31 mellan fyra och nio t ub er lllCJ I
;:;edan fö w komme r ä ve n h ä r enelast åtta tuber.
England har också i st ort sett h å llit sig till åtta tuber med d ·
par undantag, el. v. s. t vå se ri er med sex tube·r 1924 och 192.6 (torped kr yssare) sam t t vå soriPr nw cl t io 19·36 och 1937, vilka em ellNtid in tl·
[tterlwmmit do två J'öljancle å re•n.
Frå n världskrig et mi11ns man U. S. A:s stora serietype·r med t oh
tub er. EHe-r två serier med åtta tuber 1932~33 ökade amer i kansk a
marinen t o1·pedbestyekningen krafti gt och kom 19-33-36 upp ti ll
sexton. En minsi.;_ning inträdde däreHer fö-rst till tolv och slutli gPli
t ill tio tu ber pe·r en het .
De olik a flottornas ge nomsnittssiHror äro följande•:
Itali en.
Frankrike.
Tyskland.
Japan.
England.
U. S. A.
5,8
6,52,
8
7,G
7,8
12,3
All m än n a medel värd et = 8,15.
Av ov ans tåenda si.Efr a f ör Italien framgår, att cletta l and mer n
Y<'lat ge sina stö·rro ja garo karaktären av snabba a rtille rifartyg ii n
l oqwdfa rtyg.
ItaliPns ka, tys ka, japanska och e-ngelska f lottorna a11vända ]'" •
.;ina störrP jaga re endast t ub er uppställda midskepps, och även n iir
i ubantale t stigit ave värt (England 19G6- S.7) h ar tuberna uppst äl l1,;
1nidsk epps, v arvid bl ott an talet tuber per grup p ökats.
Fr ansk a och a merika nska flottorn a å andra siclan ha m ed ökningen av tubanta let h elt ell er delvis å trinfört tubuppst ä llning bordvarts, en återgång, som enligt förf attarens m ening icke är på si n
plats, i synnerhet som elen är en halvmesyr, då största dolen a v •~<'
sålunda bestyckad,, enhet er na v anlige n har tub er såv äl midsk<•pi ''
som bordvar ts.
Tnbcrnas pla ce ring ä r av et t visst intresse, emedan elen ger ' ' l
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anty dan om hur kraftig breelsida vid dagsljus dc olika marinerna
räkna med.
Sålu nda Jörm å do större franska ja g arna av Oass ardklassen nwLl
sina sju tube r (tre midskepps och två bordvarts) enelast åstadkomm::t
en bredsida av fe m torpede r ; Anclacieux-klasscn komrn er upp till sex
m ed nio tu be r. Le H a reli-klassen är likst ä lld med Cassarcltypen.
De am erikanska :Mahan-jagarna kunna med sina tolv tuber avfym blott åtta torpede r i likhet m ed Gr::tv('nklassen, som försågs m ed
sexton tubPr ; först p å de allra senaste konstruktionerna införde man
t uber midsk epps.
Om vi bortse fr ån de äldre typerna f rån de senaste tjugo åren,
varierar ma ximisalvan mellan sex och tio· t orpeder. Anmärkningsvärt är här vidlag, att salvan på tio erhå lJ es med ett mindre antal
tuber än som ins talierat.s på viss a andra jagar o (sexton). '
Tubuppställning midskepps fin n es p å 81 % a v enheterna, bordvarts oppställning på 4,3 % och, om man u tesluter 1916 års ame rikan sk a se rie, blanclad upp tällnin g på 14,5 %.
Tubupps tä ll ning borelvarts får sålunda anses ha tjänat ut.
Men även om vi blott hålla oss till midskeppsuppställnin gen
åt erst år fr å g a n, vilket t ubantal som är l ä mpligast.
:Förhåll a ndet nw llan tonnage och t ubantal är i Italien högst
375 :1. (LeonC') samt l ägst 200:1 (Dardo).
I Frankrike är m aximum 484 och mi n imum 2L16 ton p er tub, i
Tyskland mellan :C'25 och 200, medan Ja p an uppvis ar större variationer ; nämligen 725 till 172 ton per tub.
Engelska flottan erbjuder särskilt l åga värden, om man bortser
f rån tmpedkryssarna a v år 1936, vilka ha drygt 470 ton pc•r tub.
Således har brittiska marinen ett minimum av 137 och i allmänhet
uneler 200 ton per tub.
Likalecl es f örekornmer i U. S. A. en mycket låg si.ffra, hos några
ty per t. o. m. uneler 100 ton per tub.
I allm änhet finn er man minim i vä r clena motsvara de n å gra å r
gamla jagartyperna , m en å andra sidan ä ro i s amtliga mariner ocks å f ör de n y aste konstruktionerna siffrorna ganska låga.
Hur sk all man clå Jå ut bästa eflekt en m ed ett tor pcclf arty g:,
m. a. o.: hur m ånga skott (torpeder) bör en breelsida max imalt inneh åll a (el aga ttac k) ?
Svaret äl' av största vikt, då ju principiellt varje tub utöver det
st örsta antal t or peder, som samtidigt avskjutas, kan anses öve rflödi g.
P å en j aga re bestyckad m ed t vå k vadruppeltuber ä r - utom i
undantagsfall - bn~ cl si clan vanligen p å 4 skott, så att två på varand ra följa ndo at t acker kunna göras.
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Tar man i beräkning alla faktorer som försvåra precisionen vi d
skjutning i dagsljus, t ycks också 4 s kott per bredsida vara det mi nimum, som icke bör under.skridas.
I det anförda fallet t jän ar emellertid häl:Eten av torpederna, som
enligt antagandet S~)aras fö.r en andra attack, enelast som förråd. P å
cm jagara med en vikt som inte medger större toleranser betyder emellertid resorvbestyckningens v ikt inte så litet. Man behö ver banl
tänka 11å att en laddad kvaclruppeltub väger c :a 17 ton, 4 torpeder
knappa 7 ton.
Två kvadruppcltubcr väga alltså 34 t. Denna vikt tillåter at t
installera en kvaclruppeltub pl us 10 torpeder i reserv. Som alternati ·;
kan man tänka sig en kvintippoltub med 6-7 reservttorpcclcr.
Denna lösning är kanske elen bästa ; man har då - utan att
överskrida ,vikten för två kvaclruppeltubcr- möjlighet att skjuta två
bredsiLlor i dagsljus och har dessutom två torpeder till J'ölri:ogande p'l
natten.
En kvintippcltub utan torpeder väger c:a 12 ton, torpederna 9
ton, hela anläggningen 21 ton. Två kvintippeltuber väga alltså c: a
42 ton, vilken vikt tillåter att installera en kvintippeltub + minsi·
12 reservtorpeclcr, d. v. s. 3 bredsidor och ytterligare 2r torpeder i
reserv.
:Man invänder kanske att det icke är rationellt att koncentrer a
hela jagarens torpcclb ~styckning på ett ställe, men, då anläggningarna äro skyeldade och på tillräckligt avstånd från varandra, kan det
:försvaras att ha >>många ägg i en korg>>.
På så gott som alla jagarn befinna sig tuberna så nära varandra, att en träff som skadar elen ena svårligen unclgål·. att skada
elen andra; det tycks alltså egentligen som de t blott skull o betyd a
minskad ris·k att tuberna sammanföras i en anläggning.
I enlighet härmed torde det vara lämpligt att födägga allt so:ll
behövs :fö.r utskj utnin g·en tillsammans med tuberna i en kompakt a n läggning, som bildade likso m en ö för sig isolerad från de t övri ga
s keppet.
Härigenom skulle störning·ar till följd av vanliga strömavbrott
så v ä l som a v brott i ledning a rna under pågående s trid elimineras.
D et utrymm e som bleve frig jort kunde utnyttjas för torpeclför råcl och utrus tas med alla erforderliga anordningar för att säkerställ a
s nabb och säke r laddning av tuberna ä ven i svår sjo. Aven om en
s ådan anordning sk ulle sluka en eller två to.rpeclers vikt (vilket icke
för efaner troligt, då man ju vinner elen vikt som representeras avförstärkningarna för elen andra anläggningen), talar det alltid ti li
förmån :[ör ifrågavarande lösning att man kan skjuta tre breelsidor
om 5 skot1 tätt eftrcr Yaranclra utan att överskrida en totalvikt av
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4:2 ton. För att e rhålla samma resultat med två l.;.vintippcltuber skulle
man - bortsett f rån svårigheten med utrymme - få räknEt med en
tota l vikt = 63 ton och kanske mer nwcl hänsyn till kranar och
andra tillbe•hör.
Som redan nämnts bör breelsielan ej innehålla mer än 10 skott ;
tenelensen tord e vara mot en bredsida om 5 skott . .En lösning som
den föreslagna skulle då icke repr ose ntera sämre möjlighete r vid
s trid än, anordningarna på jagarna i övriga mariner; därtill skulle>
L'll ansen lig viktbesparing vinnas, som bleve fri f ör andra ändamål.
4.

Mindre jagare•.

Denna Jartygs klas:s saknas i några mariner (t. c>x. elen cngels·k a
oc h amerikans ka) men är döremot rikt representerad i andra , där
man finner sådana fartyg även av modernaste konstruktion.
Tonnagesiffrorna v ariera inom denn a katPgori rätt avsevärt,
varför torpeclbesi·yckningcn även uppvisar stora olikheter både ifråga
om t u bantal och kaliber.
Sålunda ha vi i Italien mindre jagare på mellan 600 och 1,000
ton liksont i Frankrike, medan Tyskland och Japan oj överskrida
800 tons de p l accmen t.
Till följd av det ringa tonnaget kunna även s märre s killnader
i detta innebära rätt markanta olikheter i torpedbestyckningens omf attning.
l'å cle italienska 1,000-tonsjagarna av år 1920 (M:onzamhano) och
alla tyska typer f inna vi en bestyckning med sex tuber samt ett tonanta.! per tub av 161 för de förra och 100 för de senare av modern
konstruktion. D e tyska enheterna ha 53,3 cm torpeder i st. f. våra 45 cm.
Fyra tuber per enlwt uppvisa vära modernastle typer med 180210 ton per tub liksom de franska konstruktione rna av år 19>39 oeh el<'
japanska hån åren 1920 och 19m; dess a fart yg ha 250 respdtivc
::00 ton per tub.
Bestyckning med blott två tube•r y1åträffas i Frankrike l9G3 oclt

.J apan 1931 med 305 resp. 262 to n per tub; enelast de japanska enh eterna av år 1934 ha tre tuber och 200 ton per tub.
Man torde knappast heller beträffande de mindre jagarna kunna
påvisa någon utveckling av torpedbestyckningen, vilken ju f. ö. ger
Llem deras existensberättigande.
Kalibern ho.s t,1rpeclerna är lägst 45 och högst 55 cm, vii k en
s killuad f örf a t t aren icke fäster större vikt v id, då laddninge n är
d örändrad och hastigheten vid nattanfall begränsad.
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dock ej heller är så väsentligt, om man tänker på att de tyska 800tonnarna äro försedela med sex 53,3 cm tuber, medan våra 1,000-tonn are utrustats med sex 45 cm. Likväl kunna 45 cm-torpedernas lätthanterlighet i avsevärd mån under.lätta förvaringen ombord utan någon förlust i stridsef:f'ekt, on1 man fö,ruts,ä tter huvudsakligast nattanfall.
För dc mindre jagarna räknar man såle des t eor etiskt med en
s alva på mellan två och sex torpeder, m en två salvor på tre torpeder
är nog det normala.
Vi kunna beträffande dessa enheter göra liknande hetrakte]ser
angå ende anläggningens art som f örut i_ fråga om de större jagarna.
Vid daganfall torde omladdning alltid vara mö,j lig med hjälp av
ett fullgott laclclningssystem. N a tteticl kan elen mindre j agaren svårligen avfyra hela sitt torp edförråcl, ifall elen t. ex. stöter 11å en f ient li g flottstyrka.
För den mindre jagarens vidkommande blir elen lyckligaste lösningen därför en utrus tning bestående av en kvadrippeltub och tr e
res er vtcrpeclcr, vilket skulle möjliggöra en salva om fyra torpeder
på dagen och salvor om två nattetid.
En kvadrippPltub med 45 cm torpeder skulle icke väga mer än
4 ton, varvid hanclri·ktning f ortfarande skulle kunna äga rum.
Två clubbeltuber borelvarts väga 6 ton ; viktskillnaclPn ger således med kvadruppeltub en marginal på 3-4 torpeckr.

Slutord.
Som resultat av denna utredning· om torp edbestyckning 11å lätta
fartyg torde alltså kunna sägas, att vik-ten av att ha sådan bestyckning allmänt erkännes.
Belägg härför är att antalet installerade tubor blir större oc h
s törre likson1. antalet skott i en bredsida.
.Beträffande tubernas ano rdning t ycks allmänna t enelensen var a
att så vitt fartygets bredel tillåter förlägga tuberna midskepps. v ;l
tuberna måste förläggas bordvarts', är antalet torp edor vanligen t ilj räckligt stort för en kraftig bn":clsida.
En hastig jämförelse av torpedbestyckningens vikt på stön('
oc h mindre jagarP i förhålland e till en full bredsida ger vid hant.lrm .
att det är rationellt med en enda anläggning· midskepps innehålla nde så många tuber som möjligt och utrustad med all e rforderlig app aratur för utskjutningen, så att ele n blir fullständigt oberoende av al b
förbindclseledningar, som på lä tt a Jartyg så lätt råka ur funkt io n
vid strid.
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Den härigenom_ frigjorda vikten, som alltid representerar gansk<t
hö,g a värden, kan utnyttjas för ett ansenligt antal torpl'cler i resenoch anordningar för snabb omladdning, så att flera bredsitlor kunn a
skjutas uneler en och samma aktion.
(Av Col. A. Petroni, Hi vista .Marittima, oktobe r 1940.)

Storbritannien.
Tusentals arbetare bevistade nyligen s jösättningen av ett fartyg
som blir ett fru ktansvä r t tillskott till den britiska flottan. Fartyget,
blir s nabbgående, men hastiglwtE>n har icke tillkännagivit,~· .
På ett varv i norr har man s jösatt ett fa rtyg som skall ingä i
elen indiska flottan.
(Reuter l5 dce emlJer 1940.)
De första av tre jagare av Tribal-typ, ~:olll är undF:r byggnad
för tlcn australiska flottan, s jös attes elen 30 n ovembe r i Syclncy.
(Svenska Dagbladet 10 deecm ber 1940.)

Kanaclas marinminister Mae Donald moddelade i repr(,sentantltusct, att under den sista vecka, för vilken statis tiska uppgift er hittills föreligga, nämligen en vecka, i oktober, ha 775 f artyg förts i
konvoj över Atlanten, varvid blott fpm gått förlorade. Mae Dona1 d
meddelade vidarP, att en kanadens isk marinS' kola skall upprättas.
Han förklarade, att man hoppas kunna bygga jagare och kansk e
också kryssare vid el e kanadensiska va r ven.
(Reuter 19 no vember l940.)

Tys,kland.
Tyskland har i dagarna fått en kraftig förstärkning till sin flotta,
cl å å tminstone det ena av de båda slagskepp på 35,000 ton - T i rpit z
och Bismarck - som löpte av stapeln kort före krigsutbrottet förfil

året nu kunnat tas i bruk. Något offici_ellt meddeland e härom har
naturligtvis i krigstid icke uts,önts, men att det ena trätt i tjänst
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fra mg år av bilder i den tyska presse n av de•t tillfälle, då storamir al
Raeder besiktigade det nya slagskeppet.
(Sto:ckholms-Tidningen 8 clecernber 1940.)

I flottkretsar i Lonelon betvivlar man den i utlandet sprielda
uppgiitm1 att de två nya tyska s lagskeppeon Bismarck och Tirpit;c
.sk ull e vara i t jänst. .M:an f ramhållm· att det under clot fö regåe nde
kriget tog minst sex månader efter byggnadsarbetets slut innan ett
tyskt s lagskepp kunde inta sin plats i flo t tan .
I brittiska flottkretsar ;1r man av den uppfattningen att intet
av dc båda fa rtyge n kunnat ingå i tjänst, och man tror icke att T irpitz ens börjat s ina provturer. P å samrna brittis•k a håll tillägges a t1
clet icke kan vara nå gon myck et s tor fördel att insätta t vå slagskepp
i en flotta so m endast har få jagare för att sk ydda dem, vilket ä1·
f allet för Tysk] ands del.
(Reu ter 26 no vember 1940.-

u.

~s.

A.

-Flottbyggnadsprogram.
Up pgifte r, s om n yligen utgivits av marindep artem entet, utvis a
att 330 strid sfartyg skola byggas (kon trakt uppgjorda) för t vå-havs-flottan. örlogsvarven ha å tagit sig att bygga följande fartyg:
S lagskepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ubåtar
................................
.Tagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14
27
41

Summa

82

Privata varv, spridel a över h ela landet, ha åtagit sig att bygga:
Slagskepp ...... . . . . . . . ..... . .. . .... .. . .
3
Hangarfartyg . . .... .... . .. .... . .. . . .. . . 12
KryssarE' .. . ..... ... . ...... . ... .. ..... .. . 48
Ubåtar
. .. ... .. . . ... . . . ....... . ... . .. . . 55
130
.J ag are
Su mma 248
13land de ske ppsvar v, som börjat bygga st ridsfartyg eller återupptagit denna verksamhet efter flera års upp eh å ll, märkas: The San
Ped ro Plant (13et1chem Steel C o), Los Angeles; Calif orn ia, (6 ja gare) ;
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t he Gulf Shipbuilding Corp., Chickasa w, Alabama, (4 jagare): tlw
C onsolidated Steel Corp. Ltd., Orange, T m~a s (12 jagare); tlw ~Iani
towoc Shipbuilding Co., Manitowoc, \,Y~ isconsin {10 ubåtar); the Seattle T aco ma Shipbuilding Co., Seattle, Washington (2·0 jagare).

Hjälpflottan.
De nya fartygskontrakten ut ökades i början av sep t ember med
e ndast ett h j ä lpfartyg - ett vcd:s,tadsJar tyg. F yrtio haneloJsfartyg
av olika storl ekar ha förvärvats för att. ombyggas enligt följande:
Modedartyg f ör s jöflygplan
'Transportfartyg
Lasarettsf artyg
Moderfartyg för ub å t ar
Tankfartyg (olja)
Pat rullfartyg
Minsvepare
Ubåtsjag are
Loka !J ar tyg

:z (E x- Sea A now och Exchequer)
4 (Ex-President Gran t, Presiclent Jackson, Santa Darb ara och Santa Ma ri a)
l E·x-Iroquois)
1 (Ex-Mormacpenn)
2 (Ex-Esso Albany och Esso Columbia)
1 (lus t jakt)
14 (trå lare)
8 (lustj akter)
7 (bogserbåtar)

Dessa fartygs clerpla.cement varierar :från 16,000 brutto registerton (Santa båtar) n ed ti ll dc s må trevliga lustjakterna, som slwla
ombyggas till uhåtsjagaw. I nköpsprise't varierade f r ån dollar 3,2114,000
(Ex-Esso Albany) till en stämpelavgift på dollar 1,00 för var och en
av de lustjakter, som do•n e rat.s av ägarna.
(Procecclings, novomber 1940.)
De två nya 1,500 tons jagarna >> Thomas Eclisonj)) och , John E r icss on>> s jösattes de,n 23 november i K cm·ny i New J ersey. ».Tohn Ericsson >>, doptes av en ättling till .John Ericssons bror Nils, mrs Rutll
\Vall g ren. Den andra jaga.ren döptes av Thomas Edisons änka. .Tagarna kosta G milj. doll. varde•ra.
(Stockholms-Ticlningen 23 november 1940·.)

Vid pressmottagningen den 29 no,v ember förklarade presidont
Roosevelt att han ingr ipit fö,r att man skall påskynda byggandet av
l66 jagare.
(Reut e•r 29 november 1940.)
Chefen för amiralstaben amiral Stark förklara1· i sin på söndagen offentliggjorda r edogÖ'•relse för ilet budgetår som slutade elen 30
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juni 194.0 att F örenta staternas flotta för närva rande förmodligen ä1·
elen starkaste krigs tioHan i världen. I juni 1940 boviljade kongressen
en elvaprocentig för höjning av flottans stridsstyrka och i juli en ytterligare höjning på 70 proc en t. När de nya fartygen äro färdig u
kommer de n anwrikanska f lottan att bes tå av fö lj an de fart~·g: 32
slags kepp, 18 hanga r fartyg, 91 kryssare, 325 jaga re och 185 u båta r
jämte 15,000· flygplan.
För nä r val'ande räkna r den ame rikansk a flottan 460 större och
193 mindre fartyg, däribland 15 s lagskepp, 6 hangarfartyg, 18 tunga
och 19 lätta kryssar(', 206 jagare och l ätta minläggare, 64 ubåtar, 11
patrullfartyg och talrik.a hjälpfa rtyg.
(Deutsclws N ac hrichten BLir o 1 deceneber 1940'.}
Förenta statern a ha påskyn dat genomför andet av flot t!Jyggnaclsprogrammet så aft i medeltal et t nytt krigsfartyg om dagen infö rlivas med den amerikanska flottan . Marinvarven ha emellertid ännu icke nått höjdpunldf'n av sin prestations{örmåga, efte rsom verktygsutrustningen delvis är föråldrad och svårigheter gör a sig gällande med a rbetarna. I en rapport frå n nationella försvarskomm :issionen meddelas att olika medel an vändas att intensifiera flottbyggnadsprogrammet, varigenom man kunnat n edbringa tiden för b,vggandet av on kryssa re frtln 40 til l 35 månade r och för en ub åt från 30
till 24 mån ader. J aga r e kunna s jösättas t r e månader tidi gare än man
ursprungligen räk nat med.
(Reuter 7 decombe r 19'40. }
Mari nminister Knox meddelade elen 26 november att pres iclent
Roosevelt anslagit 50 milj. dollar för arbeten på de flott- och flygbaser som skala uppfö ras på av Storbrit annien fö rhyrd a områden.
(Reu ter 27 novomber 1940.)
Planerna för Förenta statornas kustförsvar gå ut på att ~',50CJ
fullt ut.bildacle p il oter skol a stå till förfogande för flotta ns flyg år 1944.
(Reuter 10 december 1940.)

Danmark.
Danska regeri ngen har i samförstånd med partiorna beslu tat att
det utöver flottans nybyggnadsprogram skall byggas y tterligare• tre

-757 minsvepare. Arbetet skall igångsättas snarast möjligt. Kosh1aLlPrna för cle tre fartygen beräknas till 9 milj. kr.
(Aftonb ladc·t :29 noYPmher 1940.)

Japan.
Marinmini sle ri('l meddel ar att två nya lll&rintlygkårPr uppr~itla.s
för att s tärka hem! anclcts ma t·i n luttstriclskraftcr.
(Dcut.sches Nacluichten Bi.i ro 15 nowmher 1940.)

l'la11porter :!'rån Japan mc·tlckla aft dt·n mycket kraftiga Siwani
gick av stapeln den 6 juni. Dess biunPmärken hållas mycket hemliga.
(Boletin del Centra Naval, maj-juni 1Del0.)

Brasilien.
Enligt J,a Naci6n ha fyra minutläggarP och minsveparP - Camocin, Cabcclelo, Caravelas• och Camaquam - införlivats med den
]}l'asi li ansk a flottan.
{ltcvista de Pub li cationes NavaLes, ap ril -juni 1940.)

