1940.
103:e årgången.

Häfte N:r 2

-75-

Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende år 1939.
A vgi. v(•n a,· l<'clamot<·n i I\:01LS, förs t0 mariningenjören B. T. Swenzet1.

Jämlikt sällsknpets stadgar § 29 har föredraganden låtit
årsberättelsen enelast omfatta vissa synpunkter berörande utvecklingen av dieselmotorer , avsedda för användning å fartyg.

A.

Några aktuella motorproblem.

l.

Striivan mot ökad motorelfekt.

Metoden alt inblåsa ooh finfördela bränsle t med komprimerad luft har helt övergivits, och alla motorer byggas nu för
mekani sk intryckning och fi nfördelning av detsamma. Äldre
motorer ändras i stor utsträckning till mekanisk insprutning,
och snart sagt varj e större skeppsvarv har för ändamålet utarbetat sitt särskilda system. Genom dylik konvertering vinnes
dels en förenkling av maskinerie t dels en minskning av bränsleförbrukningen vid bibehåll en effekt eller en effektöknin g vid
bibehållen bränsleförbruknin g i båda fallen på c:a 5 %.
Fyrtaktsmotorer utföras numera endast enkelve rkanclc.
Dubbelverkande fyrtakt har övergivits på grund av de t koinpliceracle utförand e t med ventiler i undre cylinderlocket, och
det finnes exempel p [t att dylika mo.tore r ii ndrats till enkelver kand e m ed utny ttjande aY cylinderns underdel till förkompri merin g aY förbr~inningsluften.
7 'dslc7·ifl i Sjö!'iisen del.
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En allmiin tendens förefinnes all höja motorernas Yan·Lal bl. a. för att öka cylindereffekten utan ökning av dimen sionerna. Av samma orsak söker man även öka medcltryckcn .
Vid direklkopplacle propellermotorer måste varvtalsökningen
begränsas rned hänsyn till propellerverkningsgraden och bl i:·
därför mest fr::nnträclande vid snabbgående fartyg. Vid ut
Yäxl::td propellerdrift och vid hjälpmaskiner har man givitvis
större frihet, men man hcgdinsns här av kolvhaslighelen , som
Kolvhastighelen pa
:lY olika orsaker ej får drivas för högt.
större standardmotorer drives ej gärna Ö\'er 6 m /sek. En höjning av medeltrycket medför ökade temperaturer d. v. s. hög re värmespänningar och ökat slitage. För större sl:mdardmo lorer synes man här i allmän hel hfdla sig uneler 5.5 kg/c nY
räknat sasom effektivt medellryck. Vill man na högre , få •·
man tillgripa förkomprimering av förbränningsluften enlig t
olika system. För direktkopplade propellermotorer finns öven
en tendens att öka cylindcrcliametern. En elylik ökning med för dock bl. a. ökade värmespänningar, och man nar gansk a
snart en gräns, som av praktiska skäl ej kan överskridas. En ligt uppgift i Motorship juli 1039 ha enkelverkande två takt motorer uLförts med en kolvdiameter av 900 mm , och för en
kelverkande fyrtaktsmotorer har man kommit upp Lill 840 mm .
alltså högst aktningsvärda dimensioner.
Genom strävandena mol ökad cylindereffekt ha Yissa kon struldiva svårigheter, som redan tidigare framstått , ytterligare
accentuerats. Sålunda h a tendenser till iskärning mellan kol Yar och cylinderfoder förekommit, s~irskilt ui1Ller den först a
körtid en . På dubbelverkand e Lv å ta klmotoren och p{t senan
tid även på trunkmotorer h a r man d~irför börjat inYal sa ring<u
<W brons i kolvarn a , va rigenom direkt anliggning undvik e·
mellan godsen i kolv och foder. Härigenom har siikerhetC'n
mot iskärning ökat.
2.

C ylinderslituge.

Cylinderslitaget har p å sena re Lid alltmer uppmiirksam
mats i fackpressen, och en hel del intressanta uppgifter h ~i

, ubli cer a ls. :\fan <mser att slitaget ej nämnYärt inverknr på
~~ torn s gång, da det håller sig under l % riilmat som diameterökning. Da denna gräns uppnås , m[tsle cylinde rfodren
utb y tas, vi lket givel\·is medför såväl kostnader som Lidsförlusl.
Att n ågon oljefi lm i egentlig mening ej förekommer mellan
kolv -och kolvringar å ena sidan och cylinderfoder å elen andra,
,ltmin stone ej i cylinderns övre del, synes vara k lart. Tempc-ra lu ren h os dc herorda ytorna där s~·ncs vara så hög , all
smö rjoljan förbrinner. ~lan har sökL kommrt förbi denna svåri gh et genom alt införa grafit i cylincleroljan , men någon enhetlig åsikt om lämpligheten härav synes ej föreligga.

10

Cyli nderslitaget är i allmänhet störst i fodrets övre partier. Att slitagel påverkas av belastning och kolvhastighet har
ovan an tytts. Såväl med ökat medeltryck som med ökad
kolvh as tighet växer temperaturen i kolv och foder, och det
är då ganska naturligt att även slitaget skall öka. Av samma
orsak k an man också vänta att slitaget skall vara större hos
två ta kt- än hos fyrlaktmoto r er, där man under utströmningsoch instr ömningsslagen erhåller smörjning och kylning av cy-·
linderloppels Ö\Te del. :\lan torde också kunna räkna med,
att en del smörjo lja Yicl tvåtaktmotorer försvinner genom portarna i cylinderfodret, och att äYen detta förhållande ogynn samt p åverkar slitaget vid denna motortyp. l allmänhet synes m an anse, alt slitaget ~t en tvåtaktmotor är dubbelt så stort
som å en fyrlnklmolor. Uppgifter om slita gets storlek måste,
med h änsyn till de mfmga faktorer , som påverkar detsamma ,
upp ingas med försiktighet , men för atl erhålla en hållpunkt
betr äffande storleksordningen må anföras en i tidskriften
>> Verk släclema » häfte 1 ar 1.933 efter >> :'lfechanical Engine er >
återgiven uppgift att pr 1000 driftlimma r slitage t för fyrtakt motorer skulle nwa 0,0315 mm och för lntlal~ Lmol o rer 0,0625 .
En molortillverka re har för en tid sedan uppgivit alt för en
viss tvåtaktmolor det maximala slitage t pr l 000 lim. utgjorde
0,034 mm, medan slitaget på en annan liknande motor enclasl
var 0,011 mm.
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En sammanfattning av uppgifter lämnade i elen perioclisk <l
litteraturen ger vid handen , att slitaget utom av ovan nämnd:t
omständigheter även påverkas av följande faktorer.'!')
I.

Materialet.

a) Skillnaclen i hårdhet m ellan den fasta och den rörlig a
delen är av betydelse, och ej den absoluta hårdheten hos m a terialet.
b) Om ringen är hårdare än fodret blir slitaget hos ringen
större än hos fodret. Förhå llandet blir omvänt om fodret ä i·
hårdare än ringen .

c) Det bästa resultatet erhålles, om mater ia let i båda ä r
av ungefär samma hårdhe t, men slitaget blir mindre om hårdheten hos både ring och foder ökas, förutsatt att hårdheten
beror p å finare struktur hos gjutjärnet och på hårda inne s1utningar.

el) Det bästa resultate t erhålles om b å da matericlen äro
identiskt lika. Detta förhållande är anmärkningsvärt, enär
motsalsen vanligen är förhållandet med andra material än
gjutjärn.
e) Slutbearbetningcn av fodrets yta skall vara slätare ju
f inare struktur materialet har. Ett mjukt gjutjärn erfordrar
ej samma släta yta som e tt hårt.
f) Gjutjärnets sammansättning har stort inflytande p å
slitaget. Tillsatser av nickel och mangan har intet eller ytterst
obetydligt inflytande på slitaget. Motsatt verkan har konsta terats vid tillsals av krom eller fosfor. Fosfor gav högre mot stånd mot slitning, ungefär i samma proportion som det ökar
gjutjärnets hårdhet. Titan och vanadium synas ha liknan dL'
effek t.
g) Förkromning av fodren har visat sig i hö g grad r edn ccra slitaget såväl å foder som kolvringar.
"') »Diesel Varia», av G. J. Lugt, The Eng inccr nr 4282 /18:38 och
>>Fucl and \V ear in Dies el Engincsl)) rtY Bro czo och Gravcste.1·n, S\Iot or ship nr 224/1938.
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a) Sand , grus och smuts i oljan ökar slitaget, men dylika
beståndsdel ar kunna effektivt uppfångas i filter.
b) Om oljan innehåller saltvatten i mängder om 1- 5 %,
kan slitageökning konstateras. Slitaget är i detta fall b eroen de på korrosion .
c) Så länge svavelhalten håller sig under l %, k an man
bortse från dess verkan i förhållande till andra faktorers in flytande . En svavelhalt av 2 % har dock stort inflytande på
slitaget, även i detta fall att hänföra till korrosion. Dylik svavelhalt förekommer dock enelast i tyngre oljor m ed hög viskositet och h ögt ConradsontaL
d) Andra brännbara beståndsdelar i oljan synas ej påverka slitaget.
e) Vissa metalloxider (aska), som kunna förekomma i
en del oljor, påverka slitaget. Oxidor av kisel och järn ök a
slitaget m edan andra såsom av zink , vanadium och k alci um
synas ha motsalt ver kan.
f) Om en olja är för »tung >> för en viss motor, ökar slitaget h astigt oberoende av ovan nämnda faktorer. I vissa svåra
fall förefall er ökad kok sbildning på kolven vara o r sak en, men
det stegrade slitaget kan även uppstå utan särskilt framträdande koksbildning. Den huvudsakliga anledningen förmoda,;
ligga i ofullständig förbränning. För långsamtgående motorer på över 50 h kr. per cylinder h ar Conradsontal p~t 2 a 3 9~
och l1!G1·a visat sig ha tydlig t inflytande. Vid snabbgående motorer m ed 800 varv per minut och däröver har dock Conrad sontal av l a 2 % i flera fall orsakat slitageökning. De t framhålles att vid dålig förbränning a v olja, som är fri från s vavel, för orsakas större sli tage än so1n vid god förbränning uppstår av en ol ja med 2 96 svaYel och däröver.

III.

Ovriga faktorer .

a) Hög viskosilet hos cylinderoljan ök ar slitaget, varför
lllan numera synes frångå elvlik olj a . Härigenom bryter man
lllot gamm al vidskepelse. Lägre viskositet förhätt t 8l' oljan :;

-- so --
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!-ipridning på cylindenäggarna, och en~ir elylik olja därjäm ft.
har mjnclre lenelens till förkoksning, bli kolvringar och koll lopp renare. Even tu ell svavelhall hos smörjoljan synes ej h a
något ogynnsamt inflvtande.
h) För lå ngt drin•n kylning förorsakar dalig förbrännin g
och därmed sli tage till följd av kondens ation ~tv ofö rbränd a
produkter å de kallaste partierna, s[tledes å cylinderloppeh
undre delar. Olägenheten framträder särskilt där separat
drivna kylvallenpumpar användas och där kylningen ej regleras med belastningen. Förhållandena kunna förbättras genom tempereri ng av k~rJ v at! n et medels returled n i ng , som {t ter för en del vannt kylvallen Lill pumprns sugsida.
c) S lilage t har visat sig särskilt stor l vid m otorer, son 1
ofta s tarl ~1s. Detta beror på dålig förbränning innan motor 11
hinner bli varm av samma skäl som anförts unde1· punkt h .
Förvärmning av motorn genom cirkulation av varmt vatte1 1
före starlen gör härvid god verkan. Genom förvärmning Ull derlättar m:m dessutom startningen.
d) Man h ar funnit alt en motor , som arbetar med för kompressor, lrols en effektökning av 40 % jämförl med va d
samma motor skulle hava avgivit utan förkompressor, visa r
el t helyclligt m in d re s l i Lage.

Ö"·o nbli cket av 150 kg. /cm2 räknat på elen projicerade lagero
ytan h os vevlager ~ir numera ingen ovanlighet. Stor omsorg
~näste ncdHiggas p[t gjutning av viimetall i lagrrskålar för all
dels erh å ll a god vidhiiftning till skålarna dels genom avpass11ing av gjuttemperaturen erhålla den rätta s trukturen i vittnl'ta1len . Vid extrema motorer an\·ändes speciella legering:u
och ,ä rsl.;i lcl v llwhandling av lagertapparna. Fig. 1 visar ha -

:1.

Logersuårigheter.

StriiYan mot ökad cylindereffekt medför en ökning aY b gerlrycken , Yilket p[t m[tnga håll res u l ter a t i lagersvårighete r.
För alt möta dessa har man dels sökl förbätlra Iwnslruktionen
i avsikt alt säkra bildandel av bärande oljeskikt mell~:m lager skålar och lappar för all därigenom undgå mel:lllisk anligg ning. Del s~ ' nes dock l\·iy(')aktigt huruvida cll dylikt iclea!isk i
tillstånd verkligen kan uppnås under alla driflförhållanden.
Alminslone beträffande kolvtapplagren 1orde snarnre »hah 1or r fri k Lion >> föreligga. Lagermetallerna böra. d ä rfiir Yälj:l,
så att dc h esilla s~tväl låg friktionskopfficient som stor tryck Ett tr~·ck i tändning--hållf~lsthel i avseende pit Hlmattning.

Fig.

j_

YererDdl' bgcrskålar l'riin en motor med l agerlr~· ck i ländning sögonblickel av r:a 100 kg ./cm". Haverierna hero här dels pa
otill freth :,;liilhtndc Yidhäftning mellan vitmetall och lagerska·
br, dels på val av oliimplig Yitmelall.

-!.

Frätning i J..:ylvattemummen.

Ju mer en molorkotlslruklion pressas i avseende p fl r ffekt pr Yikh - o~ll volymsenhel desto slörrc hlir lemperalur-
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mellan kylvattnet och de ytor, som skola kylas . All
den »frätning >>, som alltid förekommer i beröringsytor mella n
järn och vatten, härigenom skall öka, är uppenbarligen al l
vänta. Frätningens karaktär och det nyckfulla sätt, på vill\.t·l
den uppträder, tyder på att ett flertal faktorer här samYcrk :1
lill ett resultat, som i många fall kan bliva ödesdigert för liv ~ 
längden hos berörda motordelar. Fig. 2 visar exempel på fräl ning av cylindcrfoder. Alt frätningarna bli starkare vid kyl ning med saltvatten än med färs,l\.Vattcn är klart, men ej cm,

c) Frätskyeld i form av zink - eller aluminiumplattor insättas på lämpliga ställen men böra, för att uppfylla villkoret
enligt a), infällas i kylvattenrummets väggur.
d) Kylvattnet hör vara i möjligaste mån fritt från luft.
Sjövattnet innehåller löst luft och y tterligare luft tillföres ofta
o-enom »snyftventilerna » vid kolvpumpar. För att undvika
e
sistnämnda störningskälla bör man om möjligt undvika kolv pumpar och, om dylika användas , ej hålla sagda ventiler öppna mer än som är oundgängligen nödvändigt för att undgå
vattensn1ällar. Avluftningsledningar anordnas på lämpliga
platser och helst före vattnets inträde i kylvattenrummeL En
lämplig plats är omedelbart efter oljekylaren.
e) Kylvattenrummets väggar bestrykes med lämplig färg
eller förses med zinkbcläggning, exempelvis genom besprutning.
De föreslagna åtgärdernas relativa betydelse kan svårligen
angivas, men erfarenheten visar att dc tillsammans hava god
effekt.
Det är möjligt att vissa frätningar ha sin orsak i vattenslag, up pkomna genom fjädring
cylinderfodren eller vibr:1tioner i vattenrummets väggar.

~kil hwden

5.
Fig. 2.

\'id färskvattenkylning kan man helt undgå desamma. U tun
utt ingå på dc teoretiska orsa,k erna till frätningens uppkomsl.
må följande åtgärder, som reducera dens~unm;; , anföras .
a) Jämn vattenströmning runt fodren bör säkerställas .
särskilt undvikes att såväl laminär so1n turbulent ström ning
fö rekommer. Förträngningar, skarpa hörn och dylikt bö r
därför undvikas.
b ) Vattenhastighelen bör hållas himligcn hög. För al l
härvid undvika att motorn arbetar m ed för låg ky lYattentcm p er a tur, anordnas en temp creringsledning, smn å terför en eld
uppvärmt kylvatten till pumpens sugsida.

Bullerproblem.

Aven den mest inbitne motorentusiast måste medge, alt
buller från dieselmotorer kan vara synnerligen besvärande.
Bullerkällorna äro tändningarna i motorcylinclrarna, m eka·
niskt slammer från ventiler och ventilrörel ser m. m ., oljud från
den insugna förbränningsluften oeh smällar från de utströmmande avgaserna.
Den starka tryck stegring, som uppkommer vid tändning en, särskilt hos mo~orer med tryckinsprutn ing a v bränslet,
måste givetvis giva upphov till störande buller. En mjukare
gång kan erhållas genom användning av förkammare av olika
slag, m en då i allmänhet p å bekostnad av brä nsleek onom ien.
Vid snabbgående motorer där tryckstegringen sk er på kortare
tid och dels blir större än vid långsam tgåen de motorer göra

-
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sig tändningssmällarna starkare gällande. Genom felaktig inställning av insprulningsögonrblicket liksorn vid val av o lämp liga brännoljor bli förh~tllanclena särskilt ogynnsamm:L Brännoljefrågoma komma att beröras i ett annat sammanhang.

möJ'liut mot uenomströmning av avgaserna. Den
t s~· t ae 11 d .som
_
•
"-~.
ör därj ämte pl aceras sa nara motorn som mojlJgt sa att !JUlJ
l"
de
t ej genom väggarna i ledningen m ellan motor och campare
spri der sig till om g ivningcn.

Mekaniskt slammer är särskilt utmärkand e fr ån ventiler
och ventilrörelser hos fyr taktmotorer och tvåtaktmotorer m ed
avgasventiler. Oljudet kan begränsas genom lämplig utform ning av kamskiv orna och genom all arbeta 1ned så små spe lrum som möjligt mellan 1k a mskivor och rullar. Vid torsion skritiska va ntal k a n bullret bli särskilt starkt accentuerat.

Här må :mforas ell par cxemprl på IIvar c konstruktioner

)110

U

C

L
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••

•

•L

•

C

o

av ljuddämpare·> )

Di!'ikontinuerlig tillströmning av förbränningsluft till cy lindrarna v id fy rtak tmotorer och spolpumparna vid tv[ll:ddm otorer kan likaledes förorsaka oljud. Man hrukar därför an ordna mer eller mindre komplicerade insugningsljuddämpare
för att minska ob ehaget. Vid. trå nga maskinrun1 kunna slående v[tgrörclser upps tå, som äro synnerligen besvä rande fö r
maskinpersonalen.
Av g asenia försorsako i regel de t kraftigaste bullret frå n
ett motonnaskineri . Det ligge r i sakens natur att tv åta ktmo torer i detta avseende äro särskilt ill a ställda, enär avgasern:t
h är måste utströmma under en synnerligen ,l iten del av nrbets slage t, och tryckfallet h~irige n mn blir snabbt. Denna stör ningskälla är v~il märkbar i maskinrummet, och kan där Jnä!a
sig med ventilslamret från en motsva rand e fyrtaktmolor. En
minskning av avgasernas rörelseenergi genom åstadkomman dc av virvelbildnin g oft a i kombina tion med n edkylnin g av
avgase rna för a ll därigenom minska derns volym har vari t
det traditionell a recept, efte r vi lk et l jud d~imparc i :J llmiinh el
hyggls. Ljucldämpningsprohlemet h ar i hög grad intressera t
uppfinnare och talrika mer eller mindre lyckade konstruktio ner ha sclt dagen . N ~igon allmängiltig konstruktion är knap past alt vänta, enär problemet är synnerligen kompli cerat och
förulsiillninga rna för snart sagt varje anläggning äro olika .
Ett hu vudv illkor är atl dämpningen ej får ske på bekostnad
<IV m otorns effekt. En dämp::1re sktdl m. :1. o. erbjuda så lite t

-

FIG .

3

FIG .

4

Fig. ;) , 4 och 5 visa olika ulprövningsJormcr av en ahsorptionsljucldämpare. Fig. 3 visar dämp aren i enklaslc form . I
en utvidgnin g aY '"·gasrör e t in lägges ett ljudabsorberande mc~
*) >>S cltallchiml'l'ung rkr Arr sa ug!'- unrl An.s pulrgc·räusc h c Yon Di<·sdanl agcn nut Sc!Jii!'<'n u1 \\r. l'i<·ning, Z. Y. D. I. nr '26 /Hl37 och
>>Lärrn lwkä llllJ ru ng n 111 Di<'S r·lnwton·m>' ::\1A N-Di r.sr·lmo toren-N RC hrich-

te n nr 1:1/1!)39.

-87-

-86-

dium av exempelvis glasull, aluminiumull eller asbest. Mrdiet hålles på plats och hindras att falla sönder av trådnät ellrr
perforerade skyddsplå tar, vilkas öppningar skola upptag:1
n:inst -~5 % av plåtytan. Ulföringsformer enligt fig. 4 och 5
n· 3
giva hattre verkan än en l i ()' t f i b•
.
l)

Fig. 6 visar en dämpare utförd som akustiskt filter. AYgasröret är förse tt med öppningar, som sätta röret i förbindel~ P
med en serie var för sig slutna knmmarc. Dessa kanunare lik som Öppningurna i avgasröret skola dimensioneras så, alt egen -
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svängningshtlct hos kamrarna motsvura 1· frekvens en hos det
stark~ste bullret. Beräkningen av elylika dämpare slöter pa
l~ore tiska_ sv~righcter, som ä nnu ej kunna anses övervunna .
En komhmahon av absorblionsljuddiimparc och uknsliskt filler kan för vissa motorlyper vara ntt föredragn .
De vid fyrtaktmotor er numera ofta förekommand e för kompressorerna av t.''P Bti chi ell er Rateau verka i höa ''rall
<
1
["
c ampanc c pa avgasbullret. I utby te får man dock här en hÖ''
,..,
ton på in sugni ngssi clan , som kan vara ganska slörande.
o

.

;:,

;:,

6.

Torsionssvängningar i a:relsystem.

Den enl,Jaste formen av ett aktuellt axelsystem k an sbioas bestå av en rak ::tXel, som i den ena änden är fast inspänd
.
o
och i den motsatta fria änden försedel m ed e tt svänghjul
(massa) . Om denna axel genom elt yttre moment bibringas
en förvridning och därpå slåppes fri , konnncr massan i den
fria axeländan ,e j att återgå direkt till jämviktsläget utan alt
först utföra en svängningsrörelse kring sitt vHoläge. Aven
axeln kommer att dellaga i svängningen med inspänningspunkten som nod och följaktligen därvid utsättas för torsion (i bägväxelvis). Svängningens periodtal är konstant
.
oo·e riktningarna
och beroende av axelns dimensioner och mnlerialets elasticitetsmodul samt av svänghjulets masslröghetsmoment. Della
periodtal kallas syslemels egensvängningstaL
Om det påtryckta nwmcntet bringas att pulsera, kan detlu
ha väsentligt olika vcl'll.;:an p[t axelsy.slcmct, heroende på del
periodtal, med vilket momentimpulserna arbeta. Skiljcr sig
impulstalet från axelsystemets egcnsvängningstal , kommer icke
någon svängning i egentlig mening att utbilda s hos systemet
och den förvridning resp. torsionspåkänning, som nxcln utsättes för , motsvarur i slort sett den statiska verkan av vridmomentets storlek. Om emellertid impulstakt sammanstämmer med egensvängningstalct, kommer systemet i svängning,
vilken på kort tid kan bli mycket häftig och utlösa vridningsspänningar i axeln motsvarande mångdubbla värdet av del
impul sg ivande momentet. M an säger att impulssystent och
svängningssyslem komma i >>resonans », att a xelsystemet utför
resonanssvängningar.
Det är dylika företeelser man uteslutande avser, n ä r man
talar om torsionssvängningar i axlar. Det säger sig självt all
svängningars uppträdande på detta sätt kunna bliva ytterst
farli ga för en axels heständ om momentimpulserna äro tillrä ckligt sto ra. Det iir därför naturligt att man i detta sam manhang även la1ar om »kritis,ka » svängningar.
För att överföra det ovannämnda fast inspända nxe1systemet till mera konkret form kan man tänka sig, att man
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lossgör hela systemet , inklusive elen pnrt i vilken axeln iir in Ypänd, och lå ter det hela rotera. Inspänningsparten kan da
anses representera clt i jämrförclsc med svängmassan i el en
förut fria axeländan tungl svänghju l, en gen erator el. dyl. D<:t
är då tydligt, alt detta nya, fria sys tem k an utföra liknandt>
svängningar som det ursprung! iga, sam Lid igt som de t rolcnn .
:\Ian kan vidare lå ta den mindre svängmass<1 n represen
leras ~lv de till en vev på axeln kraftöverförande clcm cnlcn h o'
en förbränningscylinder. Dc i denna utbildade pulscr::md t•
kr afterna lå ta sig som b ekant lätt översättas till p å vevbana n
verk a nd e, likaledes pulserande tangentialtryck ell er vridand l'
moment, och därmed hava vi även det förut nämnda impuls s y s lcm et a k tunlisera L.
Som känt pulsera ta n gen Liallryckcn från en cyli nd er i
takt med aebe ts slagen, således, o m vi hålla oss till enkeltver kande motorer , vid 2-Lakt m ed varvtalet och vid 4-takt m ed
halva varvtalet. :\lian vill d å gärna därav draga den slutsatsen ,
a tt r esonans med axels ystem e ls egensvängningstal uppkomm er vid elt -varvtal , som vi d 2-lakt är lika med detta svängningstal och vid 4-tnkl de t dubbla (vid flcrcylindriga motorer
med dessa tal dividCI"ad e med antalet cylindr a r ). De ll a är
em ellertid endast en h a lv sann ing. Det är nämligen så, al t
tangenlialtryckct, som h a r e tt utefter arbe tsperioden m er eller
mindre oregelbundet förlop p , i själva verket' är sammansatt
nv e tt helt knippe regclbundel - »harmoniskt» - pulserand e
krafter av olika styrka och frekvens , på sanmia sätt som ctl
oljud kan sägas b esltt av en ma ssa i och för sig r ena Loner.
Dessa s. k. h a rmoniska krafter lå ta sig väl matemali sid be stäm ma ur indikator- och tangentialtryckdiagramcn m cdcbl
»harm onis k analys ». Det Yisar sig därvid, alt harmonisk a
krafterna pulsera m ed en frekve ns a v l , 2, 3, 4 ... etc. gånger
undf'r arhctsslaget, samt alt dc med Higsta frekvens en äro de
s tarkaste för att därefter snabbt avlaga med stigande frekvens .
Del torde måhända i detta sammanh an g föra för långt al t
närmare i ng ä på dessa i och för s ig intressanta spörsmål. De t
bör dock av det redan sagda vara fullt klart, att det .finn •
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många tillfällen till resonans mellan ax.elsysle tnc ts egens Yän gningstal och h ela denna serie av impulskä ll or. Lägger man
därtill att syslcmcl kan svänga m ed både l och 2 noder d. Y. s.
med olika svä ngningsta l, om flera större massor ingå, så för står man alt projekterandet av en mo toran läggning även ur
och icke alltid
5 vängningssynpunkt erb juder en del ömtåliga
Hittlösta problem .
En motoranläggning blir s[tlcdes ofrånkomligen behäftad
med en h el serie >' kritiska varvtal». Dess bättre äro många
av dessa av ofarlig natur. Man brukar därför sträva efter at l
avstämma sys temels egensvängnin gstal sa att driftområdcl
konuncr i en om möjligt ofarlig zon , ,·a rvid cvent. underlig ganclc svårare kriti ska varv tal sn abbt maslc gcnomköras. De tta kan stundom åsta dkommas genom en lämplig dimension ering och placering av massor och ax lar. Nian har även i sin
hand att genom va l av lämplig tändningsföljd samt ändring
av vevställning och vevvinklar försvag a, t. o. m. eliminera vissa
kriti~ka varv tal, do ck på bekostnad av andra.
Det är dock icke alltid dessa m edel slå till buds eller äro
tillfyllest lö r all å vägabringa en acceptabel lösning. I den
mån utvec klingen g[tr mot flercylindrig a motorer med höga
varvtal samt mo t Lvåtaktmotorer, som utföras dubbelverkande, minsk as dess u tom utsikterna alt komma fram på denna
väg , ~amtidigl som haven på effektivt skyeld mot farliga sväng·
n inga r ök a .
Man h a r clärJö r p~t senare l'tr ~nbetal p<t att genom infö rande av speciella, automatiskt dämpa nde element, svängningsdämpare, söka erhalla garanti för rela ti vt svängningsfri gång.
S:"tclana framk om m a i en mångfallcl ulföringsformer, vi lk a ti ll
sin t~·p kunn a grupperas såsom friktions- , gummi- , hydrauliska- , spiral -, hyls- eller h ladfjädcr-, s tötverkandc- , elektromagnetisk a- samt pcndeldämparc. De~sulom finnas kombinationer ns dessa Ly per. Till si t t verkningssätt äro de emell ertid tämligen lik a, i det de alla i större ell er mindre utsträck··
ning kunna sägas dels upplaga svängningsenf'rgi, dels genom
llJomentant förskjutande av egensvängningstale t störa resonan-
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sen mellan impuls- och svängningssystem. Ett undantag härifrån utgör måhända pendeldämparen, som kan anses vara
av mera utpräglat impulsmotverkande natur. Fig. 7 och 8
visa e tt par av de mera kända dämparekonstruktionerna.

-

Om man ämnar insä tta dämpare i en motoranläggning,
]Jör 111 an givetvis välja en sådan med god effekt. Därjämte bör
man efterstrå va en konstruktion, där enke~het i förening med
erfarenh etsmässig driftsåkenhet i möjligaste m.ån onödiggör
tillsyn och eliminerar risk för h averi (i dämparen). - Det
kan tilläggas i detta sammanhang, att i marknaden även förekonuna kontrollapparat er för direkt indicering av en dämpaxes funktion.
7.

Fi ;:· . 7.

20

Fig. 8.
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Briinnoljeproblem.

Under tidigare år, då man använde sig av långsamtgående die selmotorer och då den använda brännoljan utgjordes av
rena destillat av naturoljor, förelågo inga större svårigheter
att bedöma en brännoljas lämplighet för dieselmotordrift Som
grund för oljans bedömande lades följande egenskaper: frihet
från: mekaniska föroreningar, spec. vikt, viskositet, stelningspunkt, flampunkt , effektivt värmevärde, destillationsområ:de,
halt av hård asfalt, förkoksningstal och svavelhalt. Samtliga
dessa egenskaper ä ro lätta att bestämma.
Det är givet att man fortfarande måste taga hänsyn till
nämnda egenskaper men dc äro numera ej tillräcklig a för bedömande a v en oljas lämplighet. Genom å ena sidan: tillkomsten av små, snabbgåendP diPsdmotorer har kravet på
oljans kvalitet skärpts medan å andra sidan kvaliteten å brännolja, härstammande från motorolja , sänkts beroende på att
raffinaderi erna sökt öka utvinningen av den dyrbarare bensinen. Särskilt genom den i Amerika vanliga krackningsprocessen har kvaliteten p {t den del a v återstoden, som försålts
som motorbrännolja i hög grad försämrats. (Pessimister an se t. o. m . att den t.id ej är långt avlägsen, df1 det, till följd av
den ökade hensinproduktionen, konaner att bli svårt att er hålla för mera snabbgaende dieselmotorer lämplig brännolja
till rimli gt pris). Genom nu i handeln förekommande andra
ol jor än rena naturoljor såsom på syntetisk väg ur I<ol fram;;tällda oljor samt skifferoljor, tj~iroljor etc. har behovet av
Tidskr ift i Sjöväsendet.

7
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en kompletterande metod för fastställande av oljans lämpl ig,
het gjort sig alltmer gällande. Man ha1· härvid inri k la t si g
på att undersö,k a de olika brännoljornas förhållDnden till föl-bränningsförloppet i motmcrna.
Den egen skap hos brännoljan, som härvid är av dl'n
största betydelsen, är dess motståndskraft mot reaktioner, de~ s
Stabiliteten är en rent kemisk egenskap, SO!l\
S. k. stabilitet.
avgöres av oljans molekylerbyggnad. Ju mindre stabilileten
är, desto lättantändligare är bränslet. Bränslets lättantän dlighet är avgörande för dess användning som dieselmotor.
b1·änsle.
De termiska påfrestningarna p å bränslet i motorcylindcr 11
avgöras av motorns konstruktion, kmuprcssionsförhå llande o.
s. v., och det använda lwänslets stabilitet får ej va ra större
än att dessa påfrestningar äro tillräckliga för ett ögonblickligt
nedbrytande med därmed följande antändning. Ar bränsle t
för stabilt, uppträder tändfördröjning d. v. s. en viss tidrym d
hinner förflyta från insprutningens början till dess antändning sker. Under denna tid har då en viss kvantitet bränsle,
till sin storlek beroende av tändfördröjningens storl ek, hu nnit insprutas, O{:'h alla dessa bränsleapparater uppnå praktisk t
taget samtidigt självantändningste mperatur. Följden blir en
våldsam, explosionsartad förbränning med åtföljande höga
tryck och temperaturer. Konsekvenserna av denna bli on ormala såväl mekaniska som termiska p åkänningar i motorn
samt förän:drad effekt och ekonomi.
För klassificering av brännoljornas stabilitet ha ell fl ertal olika metoder prövats. Det skulle föra för långt att in g<'t
på föreslagna och prö·v ade kemiska och fysikaliska metoder.
vmför dessa här förbigås. Ingen av dessa m etoder har h elll' r
vunnit allmännare utbredning utan ha samtliga fått vika fiir
molorprovningsme toderna, vilka reproducera aktuella drift sförh ållanden. standardiseringen har ännu ej hunnit så långt
som vid prov av förgasarmotorbrän slen (C. F. R.-motom) på
grund av dc långt större inbördes konstruktiva olikheter, soill
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olika dieselmotorer i förbränningsteknis kt avseende uppvisa.
_.i.tsl,illi ga såväl pronnotorer som mätmetoder ha föres lagits.
Den metod , som synes Yinna den största utbredningen, är
jämförande prov med <t ena sidan det bränsle, som skall undersök as, och å andra sidan en blandning av e tt mycket stabilt och e tt mycket instabilt bränsle i olika proportioner . Det
stabil a k olvä te, som hänid användes , är :x -metylnaftalin och
det instabila (lättantändliga) är ceten. Provbränslets lätLantändlighet anges sedan med dess >> cetcnvärde >> , som är procentsatsen ceten i den blandning av ccten och 7.-met:vlnaftalin,
~om ger samma tändningsfö1'hållan den i provmotorn som
bränsl et ifråga. Ju högre ceten talet är desto lättantändligare
är bränslet. ~fetoden är sålunda analog med elen allmänt v€dertagna octanvärdehest·ä mningen för för.g asarmo to rhränslen.
Dc relatiYt dyrbara, kemiskt enhetliga referensbränslena
ceten och et.-metylnaftalin ha för industriella provrum börjat
ersättas med sekundära referensbränslen med noggrant fixe rade cetenvärden , ett med högt och ett med lågt cetcnvärde.
Dessa bränslen Lillhandahållas av oljebolagen till moderat pris.
För att fastställa att samma tändningsförhållan den uppstå i en provmotor mellan å ena sidan provbränslet och å andra sidan blandningen av referensbränslena användes olika förfarand en. Här skall endast angivas ett förfarande, som angivits av Schweitzer och Hetzel. De använda sig av en för dieseldrift ombyggd CFR-motor och fastslå att samma Vindningsförh ållande föreligger , då för bränslena vid samma kompressi·o nsförhållande och med insprutningens början inställd 18°
före övre dödläge t, tändning erhålles i övre dödläget. Här mi\.
tilläggas att dc olika förfaranden , "om användas on-iva sYnner"
ligen god överensstämmelse med varandra.
I praktisk motordrift ha olika motorkonstruktion er vitt
skild a och emellanåt inkonsekventa cetenvärdesfordrin gar. Så
L ex. åstadkom s lugnare gfmg i en Yiss förkammarmolor n~cd
ett bränsle av cetcnvärdc :10 än med cetenvärde 60 ehuru man
kunnat vänta sig motsatsen. I allmänhet uppställ'a tillverkar-
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na sin a b es tämda krav p å bränslets ccle nvärd c för olika m o.
t01·typer.
För en så stor o lj ekonsumcnt som flottan skull e d el u pp enbarligen vara av värde alt ha tillgång till ett provrum med
anordni ngar för fa sts tällande a,· motorbränslenas cetcnvärch·.
Härigenom skulle man kunna sky del a sig mot obehagliga öve rraskn ingar vid o ljek öp, clt förh å llande som synes sä rskilt önsk värt und er ticl e r då m an nödg as köpa obe kan ta kval itete r elle r
ersättningsoljor av olil.-il slug.

extrem såvä l i avseend e p<t volym som vi kt. Då och då ser
ma. n i fackpr essen förslag t i Il ins tallatio ner å fartyg a v vid a

B.
l.

Synpunkter på användande av motorer för framdrivning av stridsfartyg.
Fartygstyper, å vi lka enelast m oto r er J.:omma ifråga .

På vissa stridsfa rtyg såsom und ervattensbåta r, motorto rpedbå tar, ub[ltsjagare och smärre mi nsveparc ligger det i sa kcns natur att det enda maskinslag , som kan ifrågkilOmm :l
för framdr i-vningen är motorer.
För motortorpedb åtar och ub [ttsjaga re användes såviii
bensinmotorer som di eselmo to rer , i b åda fa llen av ex tremt ut förande, närmast i klass 1nccl flygmotor e r, för att c rh[dl a den
här erforderliga stora effekten utan alltför stor uppoffrin g
av vikt.
För ubå tar och smär re m in svepare användas motore r, som
närmas t kunna karakliiriseras såsom högt bel as tade motorer
av k omme rsie ll typ. SåYä l fyr takt- som tvåtaktmotor!:'r kom ma här ifråga.
2.

Fartygslyf)(' r. ej l ä m pade }'ör motordriJ't.

Dc största slagfarlyg, där motorer kommit till a.nv~i ndnin g
såsom huvudma ski1wn. }iro som bekant dc tyska pansar sk epp en
av Dcutschlanclk lassen, där maskineffekte n uppgår till 5-! ,000
hkr. Dc här använda motorerna äro clubbelverkande och a rbeta i tvåtakt Konslruktioncn kan med fog be te ckn as smn

större h äs tkraftbelo-p p , ~intl a u pp till 150,000 hkr. gen om användande sCtsom i Deulschland-kl assen av ett stort anta l sna bb"åendc motorer, på ett c ll·c r a nn a t sätt utväxlade till propeller"axlarna. Dir ektdrift ä r o tänkba r på grund av elen ringa höjden und er pansa rdäck De t råd er intet tvive l om att det är
tekni skt möjligt a tt insta ll era motorer av dyl ika sammanlagda
effekter, m e n projek te n h a ej konunit till utförand e, och de tta
säke rli gen p å goda grund er. Det kan vara av intresse att någo t skärskåda skälen för och emot.
:\Iotorclrift ger följande förde lar :
a ) Låg bränsleförbrukn in g inom h ela fartområdet och
följa ktli gen stor aktion sradie.
b) Hög b ere dskap sgrad dä rigenom alt fartyget vid marschfart endast utn y ttjar e n mindre del av maskinnnläggn in.gen
medan den övriga delen stå r kl a r gjord och eventuellt upp vännd med kylvatten f rå n dc and ra motorer na , så a tt högsta
fart k nn sättas enda s t några minuter efter order.
).1:otordrif lcn m edför följande n ackdelar :
c) Vibrationer fr [m motorerna kunna aldrig helt undvikas, m edförande olägenhe ter för eldled n in gen.
d ) Motorbullret tord e knappast n cbringas så lån gt alt
det ej verkar röjande i mörker och då lig sikt.
c) Dc extre ma m olorkons trukt ioner och de l stora antal
mo-toraggrega l, som m åste a nvändas , för a lt uppn å e rfo rderlig effekt, gör maskin a nläggningen ömltdig och komplicerad ,
medförand e risk för haverier.
d ) För skö tsel och p eriodisk översyn erfordras högt kva lificerad och erfa ren p ersonal. Denna o lägenhet har mindre
betyde lse om far tvgen s lä ndi g t h å ll a s ru s lade med stampersonal men m edför svårigh e ter för f a r tyg, som äro avrustade och
avses erhålla sin h es~i tlning vid mobili sering .
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c) Bränslet måste nmt ::tY högre kvalitet iin på e tt oljt"cldat fartyg.
f) Maskineriet är dyrbarl såväl i anskaffning som un det,håll.
Nackdelarna äro s[t stora att man ej kan Yä nta sig n ågon
generell övergå ng fdm lurbindrift till motordrift på slagfartys .
Detta hindrar naturligtvis ej att motordrift kan vara att föredraga i specialfall såsom å fartyg, byggd a för h a ndelskrig p a
världshaven.
Vad ovan sagts beträffande slagfartyg gäller även fö r
kryssare. Å denna fartygstyp kan man på grund av dess
lättare byggnad vänta sig större olägenheter fr [ll1 Yibration er ua. För jagare synes användandet av motorer vara ännu m er
osannolikt.

3.

Fartygstyper, å vilket motordrift borde ifrågakomma .

En del av de olägenheter, som ovan anförts , bortfalla eli den' mån man kan använda sig av motorer , som
minskas
ler
i avseende på byggnadssätt och belastningsförhålla nden när ma sig de kommersi ella typerna. Dc fa rtygstypcr, som ·h ä r
skull e kunna ifrågakomma äro långsamtgående kustförsvarsfartyg, kanonbåtar, konvojfartyg, minläggare och i vissa fall
större minsvepare. För fart~' g , som sakna pansardäck, ka 11
direktdrift komma till användn ing , men även här torde man
i många fall föredraga utväxling av ett eller annat slag. Som
en rimlig Övpc grän s för totaleffekten torde man kunna sättt
10,000 hkr .
4.

SynJ;unkter pd uol av motortyp .

All välja motortyp i en stormaktsmarin m ed dess r es urser.
är en r elativt enkel sak. Där kan man från industri en välja
lämpliga motorty per, underkasta dem ingående prov unde r
förhållanden , som m o tsvar a drift ombord , och utveckla typen
i önskad riktning eller uppdraga å t lä mpliga tillverkare at t

-
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konstruera specialmotorer för sina änd am å l och prova dessa
på motsvarande sätt. Man vinner därmed en betydande säkerh et för att inga obehagliga överraskningar sko-la inträffa,
då motorern a inibyggas i fartyg.
Att välja motorty p er i en marin som vår, är betydligt
vanskligare. I allmänh et är de t endast i undanta,gsfall , som
man kan använda sig av inhe mska , rent komme rsiella typer.
Aven i en liten marin måste man se till att dc fartyg, som
byggas hålla sig p å toppen av vad som kan presteras i andra
flesta fall b eställa
111 arincr. Man tvingas därför alt i de allra
mo torer i spccialutförand en. Då statsmakterna i alltför liten
utsträckning bevilja m edel för experiment- och provningsar bete, nödgas man här b es tälla sina motorer direkt för de [artyg, där de skola användas, och dc kunna följaktligen ej före
inibyggnaden underkastas den kritiska långtidsprnvning under
drirftsmässiga förhållanden , som vore önskvärd. D-e tekniska
myndigheterna ha att välja på antingen att för säkerhets skull
låta konstruera sina anläggningar efter konservativa linjer med
följd a tt farlygens prestanda bli låga eller att taga risken av
ett avancerat utförand e. Visserligen kan man minska riskerna
genom att ino-m_ landet bygga motorer på utländsk licens, en
utväg, som i vissa fall tillgripits, men man skall ingalunda tro
att man härigenom kan försäkra sig mot överraskningar. Den
bästa vägen vore givetvis att p å lång sikt ge non< understöd av
ooh i samarbe te med den inhemska industrien utveckla egna
motortyper för vå ra fartyg. Ett dylikt tillvägagångssätt skulle
verka b efruktande p å vår motnrindustri och framför allt höja
m o tatt i ett läae
möJ'liuheten
vår försvarsb eredsk ap ucnom
b '
u
u
svarand e det nuvarande, snabbt kunna erhålla för våra förhåll anden lämpade motortyper . Alla förutsättningar finnas
för att på denna väg erh ålla motorer väl jämns tälld a m ed de
bästa utländska ; vi h a skickli ga konstruktörer , dito arbetare
Och utmärkta material.
Det är klart att då man väljer en m o tortyp måste m an ha
sikte de förhållanden under vilka motorn skall använda;;
Under krig. För motorer, av vilka högsta effekt endast fordJ
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ras under kortare perioder, s[•som å motortorpccU)ålar , k an
man gå efter mer extrema linjer än då det gäller arbetsfartyg
t. ex. minsvepare.
Vad ovan anförts gäller även motorer för drift av c lcklr i.
ska generatorer. Då dessa redan unel er fredstid i a llmänlw t
arbeta med nära full last under flera lusen timmar per f1r.
har man a ll anledning att här undvika frestelsen att fö r vik hDyli kt
och utrymmesbesparing vä lj a avancerade motorer.
hämmar sig eljest lätt i b{tdc> höga unclcrhållskoslnmlcr och
besvärligt arbete för personalen.
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Olikheter mellan lant::,
luftkrigföring.

sjö~

och

I e lt n y lige n utgivit arbe te') om den tys ka ö rlogsflottan-;
uppgifter och åte ruppby ggnad av komme ndör Hellumth Heye
beh a ndlas ovanstående tema i en korlfallad men belysande
orientering över det moderna krigels väsen, \'arur följande ma
anförns.
I m arkkriget skall lerräng erövras, bcs~ittas och behåll as.
För att nå delta m ;tl riktas ope rati onerna mot den fienlliga
hären. Med lerrängens fasthållande uppstår begreppet »front».
Denna front kan stelna so·m t. ex. i ställningskriget eller elen
kan röra sig i terrängen ; men den är alltid en varaktigt förnimbar skiljelinje mellan dc egna främsta linjrrna och motståndarens.
Lantluigel ii r i ,·is s g rad jämförbart med spelet >> dr t m >> .
Fältherren rör sina krafter i riktning mot fienden , förläggandt'
angreppets tyngdpunkt alltefter läget. Dc sä rskilda truppde larnas Yäg markeras av små sidoavvikelscr. Genon1 skickliga
anlopp tar fällherren hem bricka efter bricka ur spelet fran
mots tåndaren och besätter ruta cfle r ruta. Han behärskar
seelan m ed sin överlägsenhet slagfältcl, och därigenom besätter
och behåller hnn rumme t.
På hav et ~i ro förhålla n dena annorlunda . På grund as
sjökrigels mfmgfaldiga medel , det praktiskt taget obegränsa*) Sc hrii'I C' n d('l'
iörl ag, Ul' r l i n Hl;39.

TTor]J ~ chuk

!'lir Politik, Junk( •r und Dtinnhnupto<
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de området, utnyttjande t av de geogra fiska betingelse mu sam t
sjöstridskrafternas och sjöförbindelsernas rörlighet uppstår h ä r
icke begreppet front. Sjökriget är därför operativt och även
taktiskt sett snarare att jänl'föra med ~;c/wckspelet . I ri1k t .
ningar , som icke på förhand kunna bestämmas, flytlas än den
ena, än elen andra pjäsen i långa eller korta drag över h ela
brädet eller endast en ruta i sänder. Någon front är icke för .
nimbar. Enskilda drag följa på varandra, vilkas m [tl motstån daren kanske icke genast blir på det klara med , tills slutligen
"kungen >> kan angripa s p å elt avgörande sätt. Det kan även
lyckas att lrots mindre antal pjäser föra spelet till remiss ell e r
Lill och med att göra motståndaren matt. Vad det kommer a n
på är icke att besätta och hålla de särskilda rutorna utan al t
Laga bort dc avgörande pjäse rna för motståndaren.
Kort utlrycld: »lantkrigct är striden om rummet, sjökrige t
striden' i rummet. »
Armen bygger på den enskilde soldaten, som kan utbilda s
och utrustas på relativt kort tid. Antalet soldater är en funk tion av folkinängden , utrustningen av krigspotentialen. Hä ren kan under krig fortlöpande förstärkas genom reserver och
nyuppställningar. Härigenom är ett snabbt utjåmnande av för luster möjligt.
Då det däremot erfordras flera år för att bygga större ör logsfartyg och stridsutbilda deras besättningar, rustas krigsfartygen i allmänhet redan i fredstid , varav följer ntt man un der krig i själva verket endast förfogar över det som blivit fär digt i fredstid . Stora p e rsonalreserver bliva öve rflödiga, sa
länge fartyg saknas.
Följruktligen spelar mate rielen en ojämförligt större roll i
sjökriget än i lantkrige l. De t strategiska inflytande t härav p :1
s ta ternas inbördes poliiisk a förhålland en gör sig g ~illande r e dan i fredstid.
Principiellt uppvisar luftkriget större likhe ter m ed sjökriget än m ed la nlkrig cl. I viss m ån sammanhänger detta m ed
egenarten ho s elem enten luft och hav , r esp. lurt och land.

-

101

1 l uftkrigföringen liksom i sjökrigföringen gäller det ej
stri d om rummet utan strid i rummet. Flygplan kunna omedelbart angripa mål till lands ell er till sjöss. S tri d uppst{n·
för st när och på den plats där motst~mdaren motsätter sig denna strävan. Då e j hell er i detta sammanhang begreppet >> den
ständiga frontlinjen » existerar, är kampen mot motstandaren-;
luftstridskrafter icke utan vidare en nödvändig förutsättning
för alt nå d et egentliga krigsmålet.
Varken i sjö- eller luftkriget b ehöver vid operatiouerna
hän syn tagas till terrängen . Vädret utövar sitt inflytand e p å
båda vapnen, för närvarande dock mera på flygmaskin en 'i:iil
på fartyget, som visserligen ins;kränkes i sin användning allt
efter sin storlek , m en dock kan »h å lla sjön » och där fortsätl a
med sina uppgifter.
Tidsfaktorn spelar redan för flottan en väsentligt större
roll än för hären. stridsläget till sjöss förändras ständigt.
Spaningsmeddeland en och en gång fastställda lägen kunna på
grund av den relativa rörelsen mellan de kämpande flottorna
och rörelsefriheten i sjörummet endast under kort tid , ofla
icke ens en timme, tjäna smn grundvalar för de taktiska b esluten .
I luftkirgföringcn rullas den operativa filmen ännu snah·
bar e. Dc höga hastigheterna och det fullständigt obegränsad e
luftr ummet öka riskerna för öv,erraskningar.
Förhållandena ligga därvid väsentligt gynnsammare till
fö r det flygplan, som insatts mot markmål, än för det som b e·
stämts för strid mot m ~tl till sjöss. Del sen a re står liksom
krigsfartyget inför o vissheten om motståndarens uppehållsorl
Gch trots sin höga fart kan de l, p å grund av fartygens m ~tng a
möjligheler att o sedd a förflytta sig långa sträckor, icke alltid
räkna med att kunna ingripa i avgörandena. Vid flyganfnll
mot markmål äro dessa antingen fa sta eller också underkastnde så långsamma förändringar , l. ex. truppröre lser , att spa ningsverksamheten k a n lämna för längre tid mwäncUJar a
grundvalar för in sa Isen eller till och m ed lik som i lantk rigc l
tillåta vittgå ende födJcr edelser för anfall.
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I sjökriget äro motståndarens förehavanden icke på fö rhand kända, utan först vid själva platsen och tidpunkten för
avgörandet skapas grundvalarna för fattande av beslut. Dessa
besl ut k u nna icke omsättas i han dling medelst väl övervägda
skriflliga order, utan blott genont korta signalmeddclanden.
Krigsfartyg och flygplan äro direkt beroende av sina stö djepunkter, sin markorganisalion. Äro baserna obrukbara, fö rlamas också bftda vapnen för längre eller kortare tid. Me n
örlogsfartyget har gentemot flygplanet den fördelen, att det ä r
hänvisat till sina stödjepunkter först efter veckor eller mån:1der och kan under hela denna tid uppehålla sig i ett havsom råde, medan flygplanet mestadels redan efter några timmar
måste avbryta sin insats och återvända till sin bas .
För sjökrigföringen är del där till av betydelse, att fly gplanet vid mörkrets inbrott icke längre är användhart för sp a ningsuppgifter och därför icke heller är att räkna med vid a n grepp mot mål på huvet.
Ännu ett par ord må anföras om olikheten i karaklär mellan sjökrigsskådeplats och lan tkrigsskådeplats. Medan lan l kriget försigg:lr endast inom eget och fientligt område, är strid ~
områdct för alla kämpande sjömakter havet, så Hmgt dett a
kan befaras av fartyg . Havet användes emellertid också a ,·
de neutrala, till vilkas rättigheter dc krigförande måste taga
hänsyn, även om de neutrala enligt sjörätten, sådan denna ut formats under tidernas lopp , icke bli obcrÖr'cla av de krigförandes [t Lgärder.
H . I-1-n.

sjökrigshändelser i de pågående krigen.
15 jan.- 15 febr. 1940.

Den sen ast gangna 30-dagarsperiodcn h a r ick e känneteckna ts av n ågon s tö rre aktivitet ti ll sjöss. Dc tyska ub åtarna
ha visserligen varit vcd~sa·mma, och minorna ha givetvis som
va nligt k rävt talrik a offer b land såväl krigförande som neutrala f artyg, m en mankundock konslatera en betydlig avmattni ng i sjökrigför ingen. Detta förhållande torde till stor del
bero p å den svå r artade issituationen, som lag t s Lora hi nder i
vägen fö r dc lättar e krigsfa r lygens verksamhet. De tyska
bontbflygplancn h ::t vari t desto a k t i vare, och flera raider -enli gt tyska uppgifter med u tomordentligt r esultat - ha förc lagils m ot handelsfartyg och engelska förpostfartyg.
Liksom i fiiregåendc nummer lämnas här en kronologisk
redogörelse för sjökrigshändelserna:
Den brittiska örlogsflottan drabbades under januari månad
av fl era förluster. Om kring den 16 januari förstörde-; tre ubåtar - Umline (540 lon), Senhorse (G40 ton) och Starfislt
(640 to n) - d:l. dc försökte att tränga in i den av talrika ubåts nät och minor spärrade Tysku bukten. Omkring 100 man av
besättningarna onikommo, och endast 4 officerare och 2() man
. räddades av ty ska fartyg.
Den 18 j;muari minsprängdes den tysl'a ångaren August
Th ysscn i elen sven ska mineringen i Ålands ha v. I stället för
ntt följa farleden väsler om Understens f~r r gick fartyg e t öster
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om fyren och kom på så sätt rakt m i minfältet.. Hela besättningen r~iddad cs.
Den 18 januari blev en olychdag för den svenska sji) _
farten, Grängesbergsbolagets motorfartyg Pajala torpederades
av en tysk ubåt utanför skotska kusten. Torpederingen sked.
de utan föregående varning . Hela besättningen räddades och
fördes i land i en skotsk hamn. Pajala mätte 6,873 ton. - Foxen av Karlstad gick samma dag under i Nordsjön. E ndast två man av b esättningen räddades, nlCclan 17 man följde fartyget i djupet. Foxen var på 1,308 ton. - FJandria a -,·
Göteborg (1, 179 ton) minsprängdes utanför Ymuiden och sjön k
nästan omedelbart.
I ett meddelande från polska överbefälet, som utsände s i
d en frans ka radion omkring den 20 januari meddelades, al t
70 % av den polska örlogsflotta n lyckats undkomma ooh an slutit sig till de allierades styrkor. Före kriget utgjorde polsk a
flottans sammanlagda tonnage 26,564 ton. Härav har ett ton nage på 18,174 ton räddats, och dessutom har hela den polska
handelsflottan undkommit utan förluster.
Den en gelska jagaren Grenville på 1,485 ton - flottiljl edare i G-klassen - sänktes den 21 januari i Nordsjön. D et
blev icke till fullo klarlagt, huruvida fartyget torpederats eller
minsprängts. 81 man av besältningen omkom1no.
En dag senare sänktes den brittiska jagaren Exmouth.
Hela besättningen omkom. Exmouth var en' av de nyaste
engelska jagarna. Den var på 1,475 ton och hade en besät tning på omkring 17 5 man.
Sammanlagt ha nu 5 engelska jagare sänkts sedan krig sutbrottet.
Den finska ångaren Notung sänktes den 2± januari a Y
ryska bombflygare utanför Åland.
Under den sista januariveckan inlöpte nya meddelanden
om svenska fartygsförlus ter . Sålunda minsprängdes göteborg ..; ·
ångaren Patria (1 ,184 ton) utanför holländska kusten. 1 \)
man av besättningen omkommo. Den 22 januari sjönk
Sven~ka Lloyds Gothia (l ,549 ton)
väster om SkoUlan cl
1
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efter en explosion. An g aren Fram av Stockholm (2,7 59 ton J
min sprängdes eller torpederades i slutet av januari utanför
s kottlands ostkust. 15 man av besättningen saknas. Andalu·
sia _ tillhörig rederiaktiebolaget Svenska Lloyd -- har icke
avhörts sedan den 21 januari. Fartyget hade en besättning
på 24 man.
Den 27 januari rapporterade finska högkvarteret, att en
rvsk uh :'lt - förmodligen samma fartyg, som en längre tid
härj at i Bottniska viken - minsprängts i elen finska mincringen mellan Alancl och fastlandet.
De mest omfattande angrepp mot engelska kustfarten, som
hittills förekommit uneler kriget, utfördes under de sista dagarna av januari av det tyska flyget. Enligt tyska rapporter
skulle tio engelska fartyg ha sänkts vid dessa raider - en
uppgift, som på det kraftigaste elementeras på engelskt håll.
Ett av dc engelska fartyg, som sänktes, var minsveparen
Sphinx. Den träffades av tyska flygbomber och sjönk, då ma n
var i färd med att bogsera in den i en närliggande :hamn. 40
man av b esättningen omkommo . Aven några neutrala fartyg
sänktes. Den svenska ån garen Mertainen angreps av dc tyska
flyg arna och tillfogades ganska svåra skador.
På dagen en månad efter den svenska ångaren Fem·i~
sänkning i Bottniska viken angreps ännu en svensk ångare
och sänk tes. Det var vVirgo - Sveabolagets isbrytnade fartyg ~ som bombarderades av ryska flygare i Åländska skärgården. Wirgo var vid tillfället på väg från Åbo till Stockholm. :'-lär tmgarcn hunnit in i åländska skärgården , observerade man , alt flera ryska bombflygplan nalkades. Besättnin gen hann sätta sig i säkerhet på en ö i närheten, innan flygarna började bombardemanget. Flera fartyg i närheten vilka i ck så ö~vergivits av sina besättningar - utsattes liksom
Wirgo för ett synnerligen häftigt bombardemang. Den svenska
ångaren fick ganska svåra skador, men sjönk dock inte onwclelhart, varför några av besättningen återvände ombord. Stra x
därpå återkommo emellertid dc ryska flygarna och hcskö!o
denna gång fartyget med kulsprutor, dock utan att träffa ml-
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gon av dc ombordvarande. v\'irgo vallenfylldes .så smån ing.
om och sjönk på efterm iddagen den G januar i. Sven ska !wskickningen i l\'[oskva har inlagt protest hos Sovjetunione n-.;
r eger in g med an ledning av det inträffade.
E n tys k ubåt torpede ra de den 11 februa ri svensk a ångaren O ra nia {1,854 ton) . lO man av besättningen räddades av
en brittisk jagare, men e n av fa rtygets .livb i\tar sak n as änn u.
Hcxbolagets Dalarö sä nkles följande dag -- även i della
fall var orsaken en t01·pecl från en tysk ubåt. Besättningen
logs upp av e n belgi sk tr{dare och infördes till en irländsk
hamn. P[t vägen dit av led ka p ten en av de .sk ador han erh öll
Y id explo sio nen .
Såväl lv ska rna som dc allierade ha nyligen publicera t o ff icie lla uppgifter på antalet sänkta fart yg sedan k rigsu tbrotte t.
Enl igt den tyska rap por len - o mfa ttand e ticlen frå n kri gsutbroHet t. o. m. ;n janua ri - ha dc allierad e och de neutra la
.- sammanlagt för lorat 409 fartyg p å 1,493,4:3 1 ton. Tyskarn .l
själva h a enligt samma kommunike förlorat 42 farf~r g P<l
2:16,957 ton:
Den en gels ka uppgiften omfa tta r t icl en från k rigsulbro tle t
t. o. m. 5 feb ru ari. Den uppta r fö ljan de för lus tsiffror:
14:3 brittiska fartyg på sammanlagt 505,998 ton.
76,G89 >>
l 7 ::tlliera(k
:--l-!2,35 7
1 l 7 neu trn la
Engr lska amiralitetet ut s~inde nyligen en rapport, som ink
saknar sill intresse. Den behandlar effektiviteten hos dc bri ttiska konvojema, och följand e sifferuppgifter lämnas i sam band härmed: l n till elen 24 j:muari hade sammanlagt 7 ,:38K
konvojerals a \ ·
fart yg - hritfiska, l'ranska och neutrala engelska krigsfartyg. Endast 15 av dessa fartyg ha sänkts a Y
tyska ;;jöstridskrafter. och endas t elt av dc sänkta fart •gt·n
var neutralt .
.-\v allt alt döma ~iro nu dc flesta tyska van sysselsatt ·1
med ubatsbyggen. Utan tvi,·cl har tyska uh[ttsnouan drabh:th
av avscviirda förluster - de allie rades uppgifter om 40 siink LL
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ubåtar ä ro dock säkerligen överdrivna - och det gäller nu
att snabbt fylla luckorna. Samtidig t påg[u· en intensiv utbildning av nya ubåtsbesäf:tn iugar. Det är givetvis omöjligt aU
få n [tgra cxakla uppgifter 01n antalet färdigställda ubåtar. Troligen leverera dc tyska varven 2 a 4 ubåtar i veckan.

Förlustlista 15 jcm.-15 febr. 1940.
Datum

16/1

17/ l
18/ l
20/1

21 / 1
23/ l
27/1
30/L
3J2

4/2
5/2
7/2
14/1

-

>>

Namn

starfish
seahorse
Undin e
Tynehome
Cairncross
Grazia
Inverdargle
Protesillus
Caroni Hiver
Ferryhill
Grenville
Baltanglia
Exmouth
Merista
D ido
E ston
Bolsella
Baron Ruthven
Kildale
Beaverburn
Sphinx
Armarristan
Munster
Ardangorm
l Sultall Star
Gretatleld
1 British Triumph

~umm a:

l Tonnage l
Engelska {Mtyg.
640 U~åt

l

540
628
5,494
5,642
9,456
9,577
7,807
1,086
1,485
1,523
1,475
291
3,554
1,487
5,000
3,178
3,877
9,874
875
6,805
4,305
7,200
12,l:l06
10,191
8,501
27 fartyg på sammanlagt

Tidskrift i Sjöväsendet.

Cert

Orsak

--

Ubåtsfälla

Handelsfartyg
Mina

?
Mina
Tankångare
Handelsfartyg
Jagare
Handelsfartyg
Jagare
Trålare
Handelsfartyg

Pass.-ångare
Minsvepare
Handelsfartyg
Pass.-ångare
Handelsfartyg

l Tankå n.gare

»

?

?
Mina
Torped
?
Flygbomber
Torped
Flygbomb
Torped

?
·rorped
Mina

122,437 ton
8

-

Datum

Nrtmn

-
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l Tonnage l

-l

Frcm.9ka fartyg.

26/1
7/2
10/2

Torny
Alsacien
Marie Davm
Charles MarguE>r

Summa:

~:~~~ ~~jHandel,~ fartyg

'l.' orped

4 fartyg på sammanlagt 8,744 ton

l
l

?

+

P_:_~-~~------N
I~
__

tn____
rr__
__a__

ll

9

17/ 1
25/ 1
3/2
4/2

l

l

Tyska fewtyg.

18?/1

l August '!.'hyssen

2,342
-

l Handelsfartyg l Mina

__

U båtar

Om antalet sänkta tyska ubåtar föreligger fortfarande inga säkra
uppgifter. Senaste uppgiften -lämnad av franske marinministern
Gampinchi - är, att de allierade sedan krigsutbrottet sän kt 40
av tyskarnrts 55 ubåtar.

I Ton_n_a_g_e~'----0--e_r_t----~---0-r_·_s_a_k

___

Norska fartyg.

l

J\1ina

))
))

2,156
?

l

Orsak

Ce rt
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l /2
?
25/1
28/1
'?/2
?
23/ 1

Fagerheim
E nid
Biarritz
Tempo
1 Jerofield
Segovia
Fingal I
Song n
Gudweig
Hosanger
Nidat·holm
Mirand a
Pluto
Sydfold

Summ a:

1,590
1,140
1,752
629
1,36fJ
?
460

Handel s fartyg

Torped?
Mina
Flygbomber
(

Mina
Torped

1,300
1,591
Mina?
Mina

1,328
1,598
2,4B3

14 fartyg på sammanlagt 15,200

+

? ton

Danska fa1·tyg.

18/1
Datum

Namn

lTonnage l

Cer t

21/ 1
28/1

Or s a k

. 1/2
Svensket fartyg.

18/ 1

24/1
25/1
1/2
?
5/2
11/2
13/2
·)

Pajala
Foxen
Flandria
Gotbia
Fatria
Fram
Sylvia
Wirgo
Orania
Dalarö
Andalnsia

Summa:

6,873
1,3041,179
l ,640
l, 188
2,4-9 1
1,524
701
l ,854
3,927
l ,283

Handelsfartyg

11 fartyg på sammanlagt 23.D94 ton

Summ a:

Torped
?
Mina

10,517
1,831
1,469
2,319
2,094
1,353

Tankångare
Handelsfartyg

Mina?
Torped
Mina?
Torped
Mina?
Mina

G fartyg på sammanlagt 19,583 ton
Finsket fm·tyg.

23fl
~l

Mina
?
?
Flygbomb
Torped

?

l

Danmark
Oanadian Ref.
'!.'ek la
England
Fredensborg
Vidar

l
l

--1

l Onto
Notung

~t m m a:

20f!

~

l Handelsfartyg
»

l\Iina
Flygbomber

2 fartyg på sam manlagt 2 466 ton

l Nantic
Ann

1,333
1,1 33

Estniskn fartyg.

2,050
1,421

l Hand elsfartyg
>

~a: 2 fartyg på sammanlagt 3,471 ton

Mina ?
J\Iin a

-

Datum

lTonnage l

N a mn

-
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Orsak

Lettiska fw·tyg .

26/1
27(1

l Everenene

4,434
3,724

Tantmila

Summa :

l Handelsfartyg l
•

Torped
Flygbomb er

2 fartyg p å s ammanlagt 8,158 ton

Något om skifferolja.

Belgiska faTtyg .

17(1
4(2
12(2

l Jo s ephine

Charlotte

Eminent
Flandres

Summa:

l
1

3,422
500
5,827

, .H andelsfartyg
•
1

»

Utdrag ur anfö ranclo av ledamoten i KO:MS, spcci alingc njö.rcn av
1. graden K. A. SchTöde1·, llållet jiiml. KOMS stadgar § 31.

Mina
Flygbomber
?

3 fartyg på sammanlagt 9,749 ton
Holländslca fm·tyg.

? l Ottoland
10/2 Borgerdijk
? l Arendskerk

2,202
6,853
8,000

l Handelsfarty g l
l
'

Mina
'l'orped

»

Summa : . 3 fartyg på sammanlagt 17,055 ton
Isländskt fcwtyg.

21 / l

l

Hekla

1,215

l Handelsfarty g l

Mina

Gnkislca fartyg.

23/1

l Ekantontarho s

l Handelsfarty g l Torped
l
Mina
»
3,313 l
~~~~~----~------_!
5,329

Draconlis
A steria
?
~~==~ ----Summ a : 2 fartyg på sam manla gt 8,642 t on

l

J

_

Som ersättning för det oljebränsle, som i allt större omfa ttning kommer till användning på våra fartyg , to·r de skif1feroljan vara den enda, som f. n. kan .komma i fråga. Oljeskiffern förekomme r på många ställen i vårt land, oljerikast i
Nä11k e, Väster- och Östergötlan d. Tyvärr är dock oljehalten
ej så h ög i våra skiffrar; vi kunna ej räkna att få ut mer än
4-5 % av skiffervikte n såsom oJja, men i gengäld ha vi
stora k vantiteter skiffer, med ett värmcinneh åll, som motsvarar vår bränsleimp orts under en avsevärd tidsrymd. Skifferoljefr ågan har även länge ägnats intresse här i landet och bland
anna t föranlett framställn ingar till riksdagen om anvisande av
medel för frågans utredning. Inte förrän 1913 tillsattes den
s. k. skifferoljek ommitten , vilkens utlåtande förelåg klart den
l aug. 1918. Redan en Lid förut hade kommitten erhållit K.
Maj :ts tillstånd att utlämna resultaten av sitt arbete, så att ett
bolag, Aktiebolage t Svensk Oljeindustri , redan 1917 bildades
och b egynte samma år anläggnude l av ett skifferoljev crk vid
Gössä ter å Kinnekulle. Någon fabrikation i egentlig mening
kom h är dock inte i l">nåncr
b'
På privat initiativ startades under denna tid flera skifferverk, varvid det vid Hidingebro (Lanna) i Närke hade det
största intresset för Flottan, då det levere rade så pass m y cket
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skifferolja, all dänned försök kunde göras å Flottans farty ~~
De första försöken blevo ej ly ckade, då oljchctlarc och hriin .
nare mycket snart salte igen sig. Scdan oljan sänts ned ti ll
Oljefabriken i Karlskrona för behandling, gingo försö·kcn n ·lativl bra.
Pa grund av del kraftiga prisfallet a mineraloljeprodukl ~ 'l'
en lid efter världskrigets slul, lönade sig ej den inh emska 11) .
jeframställningen, men intrcssei för frågan var väckt och , a
småningom beviljades medel för inköp av eld skiffcrverk ,
som vid Ki nn e-Kleva ~1. Kinnekulle ::n·bctade efter bergsi ng en jör Sven V. Berghs metoder, och som nu und er flera ar d rivits under 1\.:\lF:s förvaltning såsom »FJollans Skii'ferolj!'Verk .
I Hi r ha alskil liga hund ra ton ~kifferolja tillv cl'ka Is. vii k a m ed
gott rcsult[l! använts som pannhrännolja å vftra fartyg.
För ett tio la l år sedan gjordes försök i större ~k a la ~~~ l
genom fraktionerad destillation erhålla bl. a. hensin och m olorbriinnolja. På grund av .~kifferoljans höga svavelhall va r
del svart _crh{dla produkter med tillräckligt låg svavelhalt.
Exempelvis hade avgaserna från hensinmotorn en mindrP lw haglig lukt av >> bränt gummi >> .
Vill man ha bättre produkler får man säkerligen ga in fi ir
hydrering, exempelvis enl. dc metoder, som i Tyskland mwiin des vid tillverkningen av konstgjord bensin. Det kund e ju
Yara av intresse n~imna några uppgifler om denna tilh·erknin~
såsom den försiggår vid Leuna \V('l'ke, säkPrligen del störsL1
i sill slag i Tysldand.
Leuna-\Ycrken ligga vid Saale, ungefär lika långl fr a n
Leipzig och Hnlle. lluvudsakliga råmaterialet där är brunk ol.
:\1en för bensintillverkninge n anvi1nch>r man även brunkols ·
eller s tenkolstjära, nrför del naturligtvis ej finns nagot h inder för alt lilliimpa metoden även på skifferolja.
Utgår man från kolen, krossas dc först, torkas och blandas med kalal~·satorn samt rivas seda n med ol ja, som crh{ll k '
som >> Schweröb vid fabrikationen, Lill en tunn välling , soll1
under ett tryck av 200 atmosfärer.tillsmnm ans med välgas u n-

-

113-

der s: 1 mma tryck pressas in i dc vertikala ugnarna . Välgasen
fra mställ es av kol och vallenånga i särsk ilda generatorer. I dL'
,-crtik nla ugn arna , som hava en höjd av 12- 18 meter, ulsältcs det finfördcladl• kolcl för en temperalur a v cirka -±50° C.
yar vid det spaltas och genom katalysatorernas inverkan hydreras, d . v. s. upptager väte. För atl kunna molstå del oerhörd a tr·yc kel vid denna höga lcmpcrat.ur ~iro ugn arna synnerli gen kraftigt konstruerade. Dc ha en godstjocklek av 150
mm, en vikt av cirka 100 lon och äro fodrade med specialstål, en\. uppgif t ett kromst[l l med små mängeler molybden,
ya nadin och volfram. En s[tdan ugn pastås kunna hållas i
oav låtlig drift i över ell ar. För all ski lja dc bildade kolvälena åt samt från medföljande aska, underkastas den ur ugnen
kom mande proclukten destillation, varvid man fln· en del
>1 Schwcröl» , liillare o ljo r samt en rcsl av slam. aska och ej
påverkat k oL Reslen destilleras under tillförande av vattenånga och hä r vinnes även en del >>Schweröb. Dc lät.Larc oljorna tillföres liksom välgasen under tryck >> bensin-ugnen >> ,
där oljan under clt tryck m· cirka 200 atmosfärer och en temperatur av omkrin;,: 450 ° C genom inverkan av i ugnen befintlig ka ta lysator hydreras och överföres till lättare kolväten.
Genom destillation frånskiljas bensinkolvätena, >> råbensineJH
och resten får göra kretsloppet i >>bensin-ugnen >> på nytt. >> Råbensinen >> tv~iltas i bensintvällarna och är seelan klar för användning såsom s. k. Lcunabenzi n . De lättare , vid vanlig temperatur ej kondcnscrbara kolvätena, k omp r imeras såsom fiaskgas och finna ~iven användning som drivmedel för moton'r
(Leun a -Trcibgas).
U tgår man däremot från en tjärn, rller frfm en skifferolja, kan man ender a direkt hydrera produkten uppblandad
tned en lämp li g kata lysator, eller ock först genom fraktionerad
destilla tion uppdela ulg fmgsmalerielet i Hittare oljor, som ditekt kunna hydreras i >> bensinugnen >> samt tyngre oljor, som
ender a direkt kunna användas som pannbrännoljor, eller underkas tas hydrering på samma s~i tt som förut bcskri vi t s med
brunkol som utgångsmaterial.
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När Riksdagen nu a nslagit m edel fö rutbyggande :w Flot.
tans Skifferol jeverk , torde man i en nära framtid kunna räk na
med att erhålla olja i så pnss stora kvantiteter, alt Flolt;_lJ1 l'j,
även uneler mer eller mindre avspärrning, skall tvin gas lil[
inskränkning i sin rörelsefrihet pft grund av brist p å pan nbrännolja. Vill man däremot även säkra försYnrels b eh ov a1·
b ensin och brännoljor för motorer , tord e det vara nödv ändi gt
att genom tryckhydrering eller ::uman m etod förädla skifferoljan. Vägen att ur svensk skifferolj a utvinna förstkl:Js siga
smörjoljor, torde ännu ej li gga fullt klar. ~1öjligt är alt gen om
lämpliga lösningsmedel (solvent rcfining) användbara smörjoljor kunna utvinna s.
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räckligt utb ilda och organisera sin anru~, om inte franska armen under långa månader på den ge mensamma krigsskådeplatsen i Frankrike hade buri t tyngsta bördan av kampen.
I detta första landkrig i sin historia var engelska armens roll
stor, men den var inte den största.
ycket
111

Uppgifter angående främmande mariner
(U F M n:r 2/40)
hämtaclP ur fack- och dagspress av ~Iarin ens prcssäctalj
und<'r t icl<c' n 16 januari-l.) feb ru ari 1940.

Innehållet i hiir återgiYJUL Ullllgifter står helt för de som l<iUia
an g i nm pressorganens räkning.

AktueiJa spörsmål, översikter, jämförel'ser m. m.
Den engelslm stra.tegin.
Den berömde tyske str akgen CJa.usC\I· itz har skrivit: »Kriget
är politil.;:cns fortsättning nw d andra nw dch. D et ä r då naturligt att
ett lanels politiska si tuation, fö rekiningen av dess. besittningar i
världen och dess ekonomisk a intressen inverka på ifr ågava r ande r<'gcringars och milibra lcdarPs strategiska idee r.
Brittiska imperiet elisponerar i sina kolonier och dominions repli p unkter i hrla vär lclcn. :Mr'n clessn replikpunkter hellöva fö, rsvaras: dc äro sålunda orsak til l en oundvik lig s pridning av kral'tern <l.
Däremot hade seelan fem sekel ända till världs kriget 1914-19:1 8, alla
landkrig i:ör Storbritannien blott varit av sek un dä r betydelse. Dt'
krävde sil JlwckP't mindw t ill va ron av L'll talrik stående hiir c[tc rsom Englancls ri kedom längP t ill åtit dd att skaffa sig· allicr;dc genom att l ämna dem subsidier, e ller att av fatti ga furstar köpa si.!!·
leg•otr upper. Det enda stora landk r.i gct u neler det 19: dc se-klet var
Krimexpeditioncn, varvid Frankrike åt den gemensamma saken l~im 
nad den största ltärstyrkan.
Ar 1914 fann sig Storbritannien med bistånd av landstriclskra:[tc:·
från dominions fö r f örsta gånge n invecklat i ett landkrig av för dPS-'
framtid vitalt intresse. Det skull e för övrigt inte haft ti.cl att til l-

För England är i själva verket huvudsaken - nu som fo rd01n
att säkersUi ll a sjöfa rtsvägarna över hPla värlcl<•n . Den na uvpgir:t
åligger fram:f'ör allt f lottan och dennas bety delse och an vändning intage r främsta p latsen i Englands str a t egiska överväganden.
I själ va verket h<'hövcr Sto rbritannien clag li g<'n im po r tera 30,000
ton li vs mecl l'l och 100,000 ton råvaror av olika s la g . :1IL•n s jövägarna,
vars fri a använclning Pngclska flottan hör ga rantera, nå en längel aY
85,000 s jöm il. Ocrhörda anstr än g nin ga r ]J a Yi ssc· rli gcn gjorts för att
samla t ill riickliga förråd av r åva ror och liYs nwdl"l mr en lång avspärrning. Mc'n !'ör att viclmnkth[tlla tll.l f'örsl'ln har England- fö rutom dc neutrala :f .'l d yge n - 1,500 J'nrt.v g på iiv<'·t· 3,000 ton och
många 111in clt·e t ill sjöss varje clag.
Också säger man ofta i Engl::!ml, :1H eld vore felaktigt att tro,
att flott a ns l'ncla uppgift är att vinna sjöslug . Varje seger är visscr·
ligen av stor hctyclelsr genom att förstöra st ri dskrafter för motståndaren, men det verkliga målet för s jöstrai.c•gien är att bringa motståndaren, militär t, ekonomiskt och diplomatiskt, i en så prekär situation, att denna tvingas taga risken av <'Il strid såsom n ågot mindre ont. Dc strategiska åtgä rder, so m Yilltagas, äro för övrigt inte
enbart mari na: armen och flyget ha siH del, antingen som hj älp för
att bemäktiga sig fiendens baser, ellc'r för att utföra la ndstigningar
och diversioner. KontroHen av s jö>h andeln tillåter att samtidigt
skydela s jötransporte r av alli~racle trupper, och förhind ra sådana från
fie·n dens si da. >> l utt krig ml'llan sjöm aktm>>, skriver amiralen Sir
Barry E. DomwiJJc, >>in taga dc st rategiska åtgärderna av ekonomisk
art en dominerande betyclclse, el . v. s. att flottans funktion framför
allt är att angripa och fö rsvara handeln>>. Medlen är-o, som forclorn,
blockaden, kry sarkrigl't i öppna sjön och vid kusterna, skyddet av
handelsfartyg i k01wojE'r oeh Prövringen av fientliga baser.
Fl yg d har kraftigt in n' rkat på sjöstrategiE'n genom att ök::t
fa rtyge ns spaningsområde ocli genom att tillåta snabba framstötar
l:å långa a\'Stånd nwd bomher och torpeder. I trånga farva tten är
flyg et, när clrL fi r landbaserat, ett svårt hot mot ·f'ärclvägarna på sjön .

_ Slagflottflns huyuduppgift är att hål la sig beredd att skydda
1' ryssa rn as och jagarnas kontroll av sjö·vägnrna mot anfall från den
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fientliga llottan.
'iiLlviimlighdcn att bevaka sjöfarten till clP C'n gd.
ska ]Jamnarna mot Jaran lr[m Tyskland tvingar England att h ålla
<'ll stor del av sin flottR i ltcnnna[arvattnen. För n>irvaraniJc är cng(' l.
~ ka flottan tvingad iill L
' n avvaktanek l1ållning i Fjärran östern hc•rorncl<· 11å att dess ltuvuclcld bc··höv.s i l'uro[leiska farvat-ten. ]3lott l'<'·
men.samllla intrPss Pn med USA i StillaHavet molliticrar clC'tta iörh ~l
lanlla. Som förlwredt•ls<' har England av Singaporo gjort l' n kra iti.~
flott- och llyghas, det h!illt•r på att förbiit.tra Hongkongs Iörsvarsan .
Htaltcr och hjälpPl' AtJstraliPn att i Port Darwin på norclv;istra SJ l<'~ 
.-;en av aus traliska kontinPnton skapa en tlottbas. Härtill kommq
att i farvattnen kring StorbritanniPn, i MedPlilavet och utanför Indokina samförståneld mt'cl Frankrike betydligt ökar bri1tiska .fl ot tans möjligheter.
På sjövägamas mPra känsliga punkt<•r vore handelsfartygens individuella försvar mot ubtdar och Jlyg otillräckligt. Detta har Jptt
iill att man åte.niint till systemet med konvojer, skyddade av krys.sn re och lätta Jart.yg. I närhd.Pn av de banmar fartygc>n sko la anlöpa
;ir också luftskyeld oundgängligt. Utom eskortfartyg av nya typ l' r
har England byggt o m dt lwt~'dancle antal gamla kryssare• och jaga n •
fiir· detta ändamål genom att försP cll'm nwcl kra l'tigt luftvärnsartill ni .
I varje fall är eld. sjöstrat,·giska lägc•t mycket invecklat, ty m nrim•n måste- taga hiinsyn till nästan alla andra statliga organ (ar m(m, flyget, cvkonomien, finanserna, diploma til'n), med vilkas bPhov
den måste vara i samklang.

Flygets framstPg (snabbhet, aktio nsradie·, lastförmåga, säkerhd
att navigera om natten och i dimma) göra, att faran från lui'ten h a r
blivit av hc-tycle.lsc på Ptt helt annat sätt än uneler kriget 1914-Hl1 ~ .
.Jian är i England Juilt bc·n·Lld på svårigheten att fullkomligt hind ra
de tysl;a J'lyganfalll'n. 'ilbn har också nedlagt symwrlig stor omso rg:
]'å :lörhnP<lamll't av <ld aktiva och det passiva Juftfö!·svare-t. Ill·
1TPSsd härför mari: Prn s tyclligt av att 7 av tenitorialarmcns elivisione r sp<cialisP rats för dt•nna uppgift och gP·nom ntt Plt sna!Jbt och
kraftigt joktflyp: uppbyggts.
1\Ie,n man hål!Pr före•, att dPn nwst el'h•ktiva mctoclPn mot ±i eJJ tl Pn.S flyg ä r att förstöra det i des.s baser och i flygnwskin s fabrikrm n.
I England iir lllOn ocks å intresserad av konstruktionen r.v snab1 ~>1
hom!Jp]an med nn'ck et stor aktionsradie. D P cng r lska flygcskaclr al·nas fl yg·ningar öv<•t· Frankrike i sommar ha visat att, baserack 1':1
fransk a mc<lt·lh a v.s kust<'n eliPr Nordafrika, dc äro i stånd att ö vnJiyg a lH•la on Jr fl ck! i dP .st a t e r, som kunna tänkas bli iuhlamlaclf' i cl l

-

121-

·1 t · Deras utmärkta spanings [lygningar öve r västra och norrn
konflJ;:
'Jysl;Jancl ~in el a till_ ]3<:'rl~n ha srclan krig<'ts början bt•·kräftat. detta.
SanunanfatimngsvJS kan s agas, att avsikten nwcl det brittiska
flygots anviinclning Jr tyclligt off<•nsiv.

Det dröjde bara några männcler inn a n i England mer eller mindre auktoritativa röster höjdes, vilka ogillade•· utvPckJingcn på krigsskådeplatsen i Frankrike under kriget 1914-1918 och överclnvet re kommcntlcrade åtc•rväncla n dc till el r n gam! a teorien att föra k_rigc t
till sjöss och lämna åt cle alliPraclc att i'öra lantlkrigt't. Jag et·mr•u
mig hava lä.st - och clPt var inte !;inge seelan - i en anseeld engels k
militärtidsk rift följandP uttalande: >>}'ran.smännen inbilla sig vanli.
o·en att deras land ä1· en förnäm dam, för vars vackra ögons skull tk
f rämm ande ädlingarna Löra vara beredda att offra sina liv.>>
InföraneJet av allmän vä rnpl ikt, tilldelningen i år för först<~
gånge n åt armen av anslag, störrP ä11 Llem ti ll marinen och flygvapnd, fö rdubblingen av territorialarmens antal elivisioner från l3
till 26- utom de 7 som avses för lu :[tv>irnct - har tillräckligt visat
att opinione n ändrat .sig på clmma punkt. »Man kan inte förlita sig
på allierade >>, skrev man nyligen i Royal UnitL•d Services Institution,
»fö r att göra hela det sm utsiga arbetet i landkrigct. Ett land med
begränsad befolkning som Frankrike skulle i så fall anse att man
av det begär oproportionc•rligt stora offer i människoliv.>>
Amiralen Sir ]3arry E. Domwillo har å sin sida förklarat: »Hu;:
betydel sefulla dc ekonomis ka åtg>irckr än äro, som sjörnaktPn tilliiter att do sättas i aktion, ä ro cle dock ur stånd att åstadkomma ett
avgörandE> res ultat. Deras tryck är otillräckligt för att lJringa mol·stånclare,n på k nä. De;tta resultat kan blott ummås av militära opc ·
rationer på la.nd. SjömaJ,ten ensam är ej avgörande, och man kan ej
säga annat nm fl~' gnwnet.»
Man har sålunda i Englaml förstått bet.ytklscn av lancloperationerna. Man vet mvckPt. väl att en m>inrrcl frågor av ekonomisk och
kolonial natur j'i\ sln lösniu~· p~ clP euroJ;~iska slag[ältPn och att elen
för nämsta Ironten är elen i Frankrike, ei'trrsom Frankrike, på sarnma gång land- och .s jömakt, är en nödvändig medlem i va rje koalition
av makter, beslutna att försv-ara världrn mot varje hegemoni. D Pt
il r därför, ]iksonl åren 1914-1918, huvuddelen av brittis ka armen
kommer att kämpa i nära surn band mC' d franska armen.
Nöclvämliglwten av dt rnhetligt kommando har förstått s E \'
engelska och fran s kel regPringarna. Den strategiska användningen
av lant-, sjö- ocl1 flygstricl skraHPrna är utomorcl Pntligt invecklad i
den nu pågå<•ntk k on!' l ikkn. Jkt beror ham[ör a lit på till va r on a \·
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-122ett gemensamt hög.sta kommando, som fördelar arbetet mellan clQ
allierade, s amtidigt beaktande de gemensamma och de enskilda in.
tressena sa mt v ars och ens mater .i ella möjligheter.
(L a Franco Militaire den 5 januar i 1940.)

Kryssar kri get.
Man väntade sig att redan [rån krigets hörjan få se Tyskland
mot Storhrita n niens och Frankri kes s jöförbindelser sätta in 10,000tonskryssa rn a av D eu tschland-Lyp, .som tydligt ko nstruerats fö r detta
ändamål. D essa fartygs Lcstyckning, som är kraftigare än hos alla
v.nclra flotto rs kryssare av sam ma storlek, deras svaga skydd, som
tydde på att. man aldr i g skull e a n vända dem i vanliga sjöslag, de ras
akt ionsr adie, som tillåter 40 dagars marschfart med 20 knop u tan a tt
förnya Jörråd'-)n, allt visade tydligt tyska flottledningens intentioner.
Hur omsorgsfullt blockaelen av Nordsjön än sköttes, rådde det in gen
tvekan om att ett eller flera fa rty g slmll e lyck as forcera elen , profiterande på de g ynns amma fö,rhållanden , som särskilt äro vanliga p:!
hösten och vintern. Man Llev därför inte alls förvånad, när man Jick
vc,t a, att ett engelskl handelsfartyg i slutet av scpten1:bc r hade sän k t.s
av en kapfl-r e ej långt från BrasiliPns L:ust och att ett annat h a de•
råkat ut för samma öde i Nordatl anten. Amimliteten i Lonelon och
Paris vidtoga också de iltgärcler , s i tuationen krävde. Vilka åtgär clrr,
det var, kan maa få veta i detalj först i framtiden. Om man skulle
trott elen nästan enhälliga s jömilitär a kritiken, skulle man ej k unnat sända mot Deutschland-ske·ppe·n andra fartyg än sådana, som voro individuellt både starkare och snabbare än dem, och av sådana
fanns det Lara fem stycken: do tre engelska slagkryssarna och vå ra
två av Dunkerque-kl assen. Det råeler inge'll tvekan om att dessa far tyg - eller vissa av deuTl - aldrig ha fått någon order att hålla sig
beredda att ingripa: bästa Leviset härför är att medan Aclm1ra1 ur a[
Spee låg i Montevideo, befann sig R.enown i farva t t n en vid Antillcr ·
na och gick in till Rio dc Janeiro för att inta bränsle samtidigt med
att elen tyska kryssarerr hade Öve rskrieli t r espitticlen och måste väl j;<
mellan att gå till sjöss oller l åta internera sig.
Men lodarna för de allieraclPs flottor hade inte en så fö r dela ktig
uppfattning om >>fickslagskcppe·n>>, som de icke sakkunniga. Do h ack
alltid haft elen uppfattningen att dessa fartyg, med s itt otillräckligil
skydd, skulle ha all t att frukta av kryssare, som voro mindre tu ngt
be~tyckaclP , men arbetade två ell l'l' tre tillsammans för att ernå s törre
kraft. Händels0rna ha beriktigat denna uppfattning.
·visserligen bacle Deutschland, när elen påträHade Rawalp indi .
en kofferdist, a rmerad till hjäl pkryssare med 15 cm kanoner, il'kc
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n ·eket besvär m ed att sänka dPnna utan att själv lida J'örlustcr, t rots
:l
. .. ..
dc 811 gedsk a S'JOm am1ens tapp e rh et. .M: en när t m veckor se na ro Aclmira l Graf Spee J'ann s ig inför Exeter, Ajax: och Acltilles, hindrade
de enskilda :lartygens underlä gse nhet dem inte att genom. sina djärva
manöv rer vinna en fullständig seger .
Likvill sa tto elen tyska kryssaren in i striden sex: 28 cm och åtta
15 cm kanoner, medan Ex:eter inte hade mer än sex 20,3 cm och do
två an dr a varde.ra åtta 15 cm k a non er. Engels männen befunna sig i
näst an sam ma situatio·n som t re m än, som bara ha knytnävarna mot
en person beväpnad m ed en browning. Om de hado hållit sig på stort
avst ån d, skulle d <-J bl i vi t s k j u tna ckn en e eHor elen andre. I stället
ha de båda svagare kryssa rna niirma t s ig för att på bästa sä t t kunna
använda sig av sitt artilleri, utan at t t a hänsyn till att on enda träff
från Graf Spec skulle lmnnat sänka dem. Tyskama tycks ha blivit
moralisk t n edtryckta av clPnna djärva taktik, samtidigt som de m ateriellt försvagats a v en del bavorier. När Graf Spee tog sin tillflykt
till ur ug u aiskt territorialvattP'n var ett av dess stora kanontorn
strids -od ug ligt och stri dstornet hado lidit stora skador; men Exeter hade n ä r a hundra nian döda och bara tr e kanon er användbara,
uneler det att två av dc fyra torn en på Ajax vom förstörda . Graf
Spee kun de, därom råeler ingen tvekan, fortsä tta s triden med goda
utsikter till framgång; och även om den ti ll slut hade blivit besegrad ,
skulle den blivit cle.t m ed ära. Efter att ha lämnat Tyskland i bör jan av se ptemb er, hade Aclmiral Graf Spee satt k u rs mot Brasilien
utan at t ge någ r a l ivstecken från sig. Se!Clan elen sänkt ett första
hande lsf a rtyg eö långt från PPrnambuco, gick elen tvä rs över Atlanten för att ligga på lur vid väge n från Kap till Dakar. Det va r där
elen tog sitt s t örsta byte : Jyra stma ångare meHan elen 6 och 15 oktober. Men den stan nade icke här utan gick eft er att ha runelat
Goclahop psu clclcn in i Indiska Oceanen, där elen förstörde en liten
tankb åt på 700 ton, innan den återvände till Atlan ten. D en sänkte
åt er t vå fartyg vid Afrikas kust, ett åttonde på höjden av R.io clP
Janeiro och satte så kurs på Rio de l a Plata. Drogs clc·n elit av att
elen beh övde' f örny a förråd en? Det är troligt. Men på platsen där
elen vä ntade tankån gar en sk u li e Lofinna sig, fann elen de Pngelska
kryssarna, färdiga till strid. Under trC' månader h adP clPn inte förstört 1ne'r än 35,000 ton PngHlska fa rtyg.
K apadart.\·gen av år 1914 nådde andra resultat. Man erinrar
sig bar a E mclen , på. ej m Pr ä n 3,600. ton, bestyckad med 10 st. lO,G
~m k au onPr, som unele r två månade r i Indiska Oce,ancn sänkte 71.,000
0,11 en gelska i'at·t,yg och lk,ssu tom tog sox: koff Pnlist e r, som ll Pn l ät
~ a m ecl cl ce förstas lwsättnin,srar, innan dPn ä rorikt gick uneler i ojämn
\amp. Vid samma till siinktP Karlsruhe i Atlanten 70,000 ton, och
rn.långa till kryssa re arm Prack hancle,lsfartq>:. fram:för allt 1fö\\'l' IHkfll es i nte s ämrl'.
. ,
' ,
J

1'iclsk1'ift i .C!_jij, ·iiscnrlei.
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Skall man härav dra den s lu tsatsen, att kaparyrket har bl iYit
sYårare·, eller att de tyska sjömännrn av 1939 ickr gå upp n1o t d Pnl
av år 1914? Det är kanske< Jör tid igt att dra någon lwst:imcl s lulsa t.<.
Andra kryssningar kunna förrtagas och förorsaka dc' nllie r aclc lw tydligt större förluster. Yacl som är säk0rl är, att dt' som :!'öre-tagits
under 1939 långt ifrån skaffat T yskland de Jörclelar man väntat si!!.
(Le Yacht, januari 1940.)

För tillförsel ÖYer oceanema komma i allmänhet blott fartyg
:;·ooo ton ifråga. Dc allierades sa mmanlagda tonnage nY detta
~ ' O" : ;. n umera 1 / . milj. br. reg.-ton mindre än 1914.
"a, Storbritan niens och Frankrike,s oceantonnage elen 30. juni 1914
.. ·er

1

och 1939:

l

l

Storbritannien ... 8,587 18,892 6.722 17,891
Frankrike ......... 1,025 1,922 1,231 2,934
Summa:

l 9,612120,8141

7,953120,8251

Antal

-

+
-

l

Summa:

1,659

1,000 hr.
reg.ton

l
-

1,865
206

+

l

+

1,001
1,012
11

Antal

l

Skillnad mellan
1914 och 1939

11,000
11,000
Antal br.reg. Antal br.reg.
ton
ton

Skill nad mellan
1914 och 1939

1939

Storbritannien ... 3,706 J 7,055 2,4751 15.821
343 1,548
461 2,557
Fr ankrike .... .....

De fientliga. lmudelsflottormt.
I-Hlrmecl förstås dc brittiska och franska handelsflottorna. Dominions och koloniernas hanclolsJJotto r ombesörja i allmänhet lokala
transporter och kunna endast till liten eld påräknas för eld direkta
behovet.
Seclan förra världskriget har elen brittiska haneleJsflottan minskats med c:a l milj. br. reg.-ton. Frani.;:rikcs har ökats un ged'Lir lil,a
mycket. Samtidigt har fartygens genomsnittliga storle•k ökats - fi)r
de engelska oceangående fartygens del med 39 % sedan :l 9H (f ur
tankångarna mod 50 %). Detta hctydPr, att ett sänkt :fartyg nu nw tsvara t' 1 1 / 0 under förra världskri get.
Storbritanniens och Frankrikes ång- och molodartygs10ill1a f:''
den 30 juni 1914 och 1939:

1939

1914

1 1,000
11,000
Antal br.reg. Antal br.reg.
ton
ton

Det en gelsl•-franska ton11agcproblemet.
Tonnageproblemet är liksom unde r förra kriget a v stor bct~·clrl s'\
i synnorhet i ör Storbrii annien och Fr an k rike. De livsmedel Stor·
britannicn be•h övcr komma till 73 % från utlandet. Nästan .li ka b(•roende är inclu.s tricn av råvaror utifrån. Det franska lantbrukc·t k ~ n
Yisserligen till 83 % fylla livsn1C'cle.ls•bchovct, men Frankrike är J attigt på råvaror. Kolb ehoYct täckes bara till 2 /a inom laJHkt oclt lwlimportcn utgö-r hälften av införsel k\":mtitrten.
St.orbritannien är helt och hållet, Frankrike sedan kr igsuthrottd
i stegrad u tsträckning, hänYisat till s jötransportmp.ck l.

1914
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l
l

l 4,049118,6031

2,936118,3781

l

-

-· 1,231

+
-

1,234

+ 1,009

11 8
1,113

1,000 br.
reg.ton

l

-

225

Till oceanfartygen räknas nästan alla tankfartyg. De betydde
ytterst litet 1914 (Storbritannien 3 /. milj. br. reg.-tou, Frankrike 30,000
::_40,000' br. rPg.-ton). Kumrra utgöra de 18 % av det franska oceantonnaget.
Sto rbrit annien och Frankrikes tankflottor 30 juni 1939 (endast
Iartyg över 1,000 hr. re g.-ton) :
Antal

1,000 br.
reg.ton

Storbritannien .. . .. . .. . .. . .. .
435
2,920
Frankrike ....._._.._.._._.._.._._.._.._.,_ ___5_0_ _,__ _3_1_5__
Summa:

l

485

3,237

Tra nsport.rörmågan lwsUim m<·s enwllcrtiLl c•j lJara av tonnagemängden. D en Leror av Jastfönnågan, fartrn, lastning:,;- och lossning.sanorclninga rna på Jartygc•n liksom a v om l astninp;sanonlnin garn a
i ham narna. Dr.ssa fakiorcr bestämma elen årliga, tnmsportkaJWCiteten.
Las tförmågan Ileräknas till 15 milj . ton för det brittiska tonnaget, 3 milj. ton för det fran ska (l hr.-reg.-ton = 1,2· la.stton) . Därtill
kommer 4 milj. ton på engelska och 0,4 på Jrnnska tankftngare. Genomsnitt liga ani alct resor runt jord en uppskattades umlcr världskriget till 3 men m:"tste på grund av högre fart och bättre' omlastnings~nordningar i hamnarna numera sättas till 4 och för i ankångarna ti.il
ö om 1\.ret. Jämför man inJ'örs<'ln, representrranclc arhct.sbehovPt, med
Proclukten av lnstförmågan och antalet re.sor nmt jorckn rrpresenteranclc det utförda arbetet. <•rhåller man årliga arbctshnlansen.
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-- 126 .\l·liga transportarbetsbalansen :[ör Storbritanniens och Fran Lr i.
kes handelsflottor:

.\tt tmnstJortcm
Torra varor
Brittisk införsel 1938 55 milj. ton
Fransk sjöinförsel 1938 24
Summa: 79 milJ. ton
Mineraloljor
12 milj. ton
Britisk införsel 1938
Fransk sjöinförsel 1938 8
6,5
Överskott
Summa: 26,5 milj. ton

Tt·anspottcrat
Årligt transportarbete
Brittiska icke-tankbåtar 60 milj. to n
Franska icke-tankbåtar l l
8
Brist
Summa 79 milj. to n
Årligt transp0rtarbete
24 milj . to n
2,5

Brittiska tankbåtsr
Franska tankbåtar

Summa: 26,5 milj. to n

J3åcla llancle,Jsflottorna ha ti l.lsammans ett unclPrskott på 10 'Yu
[råga om clot torra transportarbetd och ett övPrskott på 25 % i-f:r åga
om o•li<'•t ransporten.
Don franska hancle•lsflottan ombesörjer nästa n utcslutand(• 11 10dnlanclPts transporter. Av engels,J;:a handelsflottan går 13 % meJ Jaa
fr~im lll ancle hamnar. Vid ticlen fön• världskriget var ung('•i 'är hi:ilf t(•n
sysselsatt med sådana transportc•r. Det betydt-r, att denna. stora ton·
nagereserv har krympt samman.
Storbritanni en har cnclast uppgiftc·r om den viird Pmiissiga a ndelen av in- och utfö:·se.ln, so m går under brittisk flagg. År Hl36 ko1 11
68 % av införseln och 78 % av utförscln på ciP.t Pgna tonna.gct.
Av Frankrikes utrikeshanclrl går 46 % öve r have·t. Härav ko:n·
mor 39 % av införselns k.vantitc•t och 60' % av utförselns på. trans ka
fartyg.
Liksom under världskrigct komnwr uneler krig transportka pa·
citetrn att göra »indirekta förlustN>>. Hur mycket, som brslagta gi ts
för härens och flottans lJPhov, kan blott uppskattas. Vid slutc't av
världskriget var det 3,7 milj. hr. rcg.-ton. ]~eroencle på att clct hit iillo
hara finns rn krigsskådeplats, kan det numera u ppskattas till 2 nJil j.
hr. rc-g.-ton.
Omläggningen a.y sjöfarten från engelska ost- till ,·iistkusten so n1
pJneratS, har hittills icke ägt J'Ulll. Stockniugar i hamnarna, SO lll
unckr världskriget tidvis lPdcl<• till att 1,ii milj. br. reg·.-ton lågo stillli·
ha !innu ickf' visat sig. Enligt Daily Telegr8ph av elen j4 nov. 10:)D
sko·la livsmecl("lsbåtarna - tydligen med hänsyn ti ll f l~·::wn ral1(' 11 ~
di rigNas ti Il »nnusual ports•». Härmed följa svåriglwter i l'ö r(kl·
ning('n , son1 även försvfn· ats g·c·nom (•vakueringPn.
j
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Sp,irranclct av Östersjön har lett till omläggning ax handelsYäSmör- oc;1 J läsktill fÖrse' In skal l öka.s från N:>~a Zc<'l.m~d. Trävaror kommer luma.cla och dclvJs Fra n knkc att lamna 1 okad utsträckning. Det tar dock längT<' tid på detta siittct.
J(OJnojsys.t cmet, som trädde' i funktion i s lutet ay sevtembcr,
leder till ans<·nlig tidsfö rlust. Störst var tidstörlustf'n uneler vär lcl"kriget 11å Nordatlant<'n , med 2Ö %. D et må ste därfä>r anses såsom
överdrivet, när »]:<'inan.sial Ne,WS» (16 nov. HKl9) r äknar med fördubl.JJacl rosticl.
Föt· att öka transpol'tkapaeitrh'n och ·J'öL·hincl ra tonnagl'Slöscri,
]tar man infört statlig ledning av hande lsflottan gPnom att clct fön'
kriget planera do s jöfarts ministeriet i oktober trätt i v<' rksarnhet. Chef
är Sir J ohn Gilmour, som ej är fackman, m rn scclan i novemlwr är
Sir Arthur Salt<'r, dcn främsh' känna ren av vär ldskrigPis sjöfa rtsförhållanden , ]Jarlan1entarisk statssrk retcrarc. I Frankrike ha dess a
sake r ställts under en nyupprättad clir<'khon för sjöt ranspo rtrr.
Någon koncentl'ation aY det brittiska tonnaget till Atlanten har
ännu ej kunnat ko11stateras. Detta kund(· undl'r värlclskrigd ske
genom att alllerikanska kreclite·r til lät Engla11cl att avstå Jrån iraktinkomster.
Unclc·r dessa omstänclighctrr får inskränkningar i införseln utslagsgivande bctyd e lsP. I Storbritannicn änktes elen från !56 milj.
ton 1913 till 35 milj. ton 1918. Livsmcdc·ls införsdn kan lik.som uncl<'r
världskriget minskas med två tredjedelar. InförsPin av ej så nödväneliga livsm edel kunna. s karpt beskäras, liksom skrymmande så dana utbytas mot mcra koncentrerade'. Slutligen kan England aY·
sevärt öka sin spa nnmåls- och potatisodling. Detta kan dock verlo
tidigast ei'tl'r ett år. 'l'ill dess kan man t i!J gripa JörrådPn ino.m landet. Ett livsmedel sm inisterium har inrättats Jör att organisera uppköpen i utlanclc•t oclt don lika fördelning c> n nwllan alla lJPfolkningsskik t. Någon J'ansonering av li vsnw dc.J har finnu P•j fö1·ekommit.
Först från den 8 jan. 19·40 s kall kon su ultiOlWll av s n1ör och flfisk in skränkas.
Införselbchovl't J ör industri Pn i Storbrita n ni c n kan ä YC' n d(•! vis
i stor utsträckning mins kas. DPt motverkas dock av bet.nlancl(• öka t.
importbehov Jör ru s t nings industri<'n, l'ramför n l l t jiirn.m alm, Yiss a
tnetallcr och olja. ~Jinskning i in1porten av minclrP nödv;indig a ''aror och omläggning till nwra. koncPntreradP g<'nont t. <·x. införs (•] al'
.. rao varor l;:an spara tonnag·c. o0 lut 1·JgPn km1
halvfab u··1·ca t 1· s t·'a l l<' t r· or
uppgick till 1 milj ton, ·fullstiimligt inHJ38
som
,
tr~nsitotrafik<'n
·
' l ustnen
j"'
•
o
' '
stall
upp orsC'•l n :,...O l' l'xpodtnc
ravannn
.. 'as · D··arcnw t, llUI..ScC
t'atthållas tör lwtalning.sbalansens skul-l.
å Om Frankrik(• kan minska sin införsr l är tvivC'laktigt. Bristen
p arbetskraJt komnwr att öka importhchon•t i s vmwrhd av krigsrnateriel. Därtill. kOII IlllPr, att kol- ocl1 kol;.:;im;1orkn. s om unclrc
g;HJHl.
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hedstid kommer frän Ty,;ldantl, m:"!ste (·t·siittas med import sjöYiigr• n
J' rån En g l an el.
Ett särskilt ]J rob! am är ol jctiU:lö rse ln. U p ps lo Hni ng a rna n1·
oljabehovet under krig sviinga mellan :1.) och 20 milj. ton för Storbritannien, 10 och 13 milj. lon för Frankrike, alltofter den beräknad"
intensi teten i krigföringen. Om dc Ugsta heräkningarna läggas i ili
grund få vi dt sammanlagt bl'llo\· för JiPndcmaktc•rna på :23 mi lj.
ton. Arli ga transportkapaciteten har ovan uppskattats ti ll 26,3 mi lj.
lon. D ärvid räknades lJlt'd G årliga jo rdc•nr unt resor, uneler clot a t l
England vid krigsfall räknar med 3. lliirigcnom sj unker transpo rL
kapacitC'tcn till 2:2 milj. ton. Ti Il täckning av bristen skull t• lwhö1·"·'
0,4 milj. ton neutralt tonnag e.

Tonnageresen en lws do neutrala.
För förseende m ed r('servtonnoge bortfaller på grund av neut l"' litctslagC'n USA oclt av amh·a orsaker Italien, Japan och Sovjet. S i, ·rigrs, Norges, Danmarks, Ho llanels och Greklanels haneldsflottor iim
liksom undl'r världskriget en viktig rescrv. I syn n erhet gäller de tt a
Norge och Grrkl aml, som bcl1öva fraktinkomster {'ör in hrtalnin g~
balans. Norgr är även brrocnclc av England Iör sin inl'örsel. Nors kn
handelsflottan har ut111iirkt pr rsonal cch högmodern materiel; dt n
grekiska är - vissc r ligc'n gammal men Yiktig för transport av ma ~s 
va ror. 0Yerhuvud tngPt ha clo små neut rala staternas hanclPlsfloti nr
mer än fördubblats sedan 1914.
Ang- och motor.fartygstonnago i do s må neutrala stat er na ·;o
juni 1914 och 1939:

1914
1,000 br.
reg.ton

Skillnac1 mellan
1914 och 1939

1939
l ,000 br.
reg.ton

i

0

/o

l
Sverige ...............
Norge ....... .... ....
Danmark ............
Holland ············
Grekland ..... .......
Summa:

l

1,015
1.957
770
1,472
821

1,577
4,834
1,175
2,970
1,781

6,035

12,337

562
+
+ 2,877
405
+ l ,498
+
+ 960

+

6,302

55,ll
+ 147,0
+ 52,5
+ lOl ,S
+ 116,9
+
+ 104,4

Unckr världskriget utövf\dc cni<'nLcn tryck ]lå dc neutrala lu,n ·
llc,lsiad.l'/.!'l'll g!·nom ail (l('Jl hl'llärskatlt· l>unkcrkobtat ioJwrnn . ( ,, ..
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om regeringsförhandlingar med clc ne utrala staterna förmåddes clcs"a
~tt stä ll a tartyg till ententens förl'ogancle. Yid krigets slut voro c::'
1

z milj . br.

SS

r og.-ton neutral tonnage i allierad tjänst. Det var omkr

% av clN·as tonnage utom vad som va r uneler reparation cllt'J

up plagt.
Om dc neutral a skola Jämna västmakte rna hjälp i skepp Yid
större krigsfa ra, är tvivclakligt. T vångsmecllPt att stoppa tillförseln
av bunkerkol , är ej längro så verksamt, då de holländska och skaucliuaviska handelsflottorna i stor utst räckning övergått till olja (clt'
.svenska och danska till 50-60' % el e holLindska och norska till 73 %).
Enelast den grC'kiska am-änder nästan utPslutande kol som drinneclc'i.
Enligt <'ngdska sakkunnigas utiniande föTo kriget kommer Storbritannien därför icke i större omfattning att kunna stödja sig p:"t
neutr alt to nnage, (' nwclan ländc,r som. dc skandinaviska och GrC'klan(l
Jigga inom riickvicld Jör alla Puropciska stormakte rs bombflottor, utsatta för repressalicåtgiirdcr. Redare i dessa länder ha upprepad<'
gånger låtit engelska re· el a re förstå detta.
Ersättning av fartygsförlnster.
Under världskrigets fiir3ta år försummade England sin [artyg~
byggnacl. ~är på grund av de ocrhörcia tonnagc{örlustcrna skopp~. 
varvcns produktion sku ll e ökas, uppstod brist på fackarbetare ocil
skeppsbyggnadsståL Först 1920 steg det stapelavlöpta tonnaget övrr
2 milj . br. rrg.-t.on. Den nuvarande kapaciteten uppgår till 2,o milj.
br. r cg-.-ton om året. Dock Jinnas stora svårigheter att uppnå denna
siff ra, emedan seelan viiridskriget kapaciteten ej fullt utnyttjats och
arbetskraften övergål.t till annan verksamhet ellc'r krigsfartygsbyggnacl. Därtill kommer starkt stegmt behov av arbrtsk raft för reparationsarbeten. Också kommer kapaciteten, som redan vid 1939 1\rs
ingång var ti ll 20 % tagen i anspråk fö r krigsfartygsbygger att Yicl
krig i [innu större utsträckning anv~indas för militära behov.
Fr ankrike har också tillbakagång för handclssl.;:eppsbygganclet
(40,000 ton årligen dc si ta fyra åren), dehis beroende på att Yal'\'C'Il
sysselsatts med krig." kcppsb~·ggoacl.
Ton nageproblc•ml'L inneJattar cn1l'llcrtid Pj hl'la transportprobll'·
met. Därtill kommer svårigheter och stockning ar vid lossning och
lastnin g. De voro ej så farliga undC'r världsk riget, men ha blivit eld
genom flygyapnets tillkomst.
En ovcntuell lösning av tonnageproblemet i det nu pågående kriget skulle därför ej hetycla lösningen aY för~örjningspr(>Memet, ntr·
Jlå avgörandet Leror.
(:Jiarinc Hnmlschau, januari 19.J.O.)
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}<'1yg,·apnet i sjökriget.
.llan kan ~11se .såsom Jastslaget, att l"lygmask intekniken ej p: 1
långt när skul le•, J:ått c·n sådan snabb utveck ling, om inte värlclskri gt•t
kommit. Dd s tälldc• praktis kt taget obPgriinsacle medel t ill alla stor.
makters förfogande Jör experim ent oelt framt1·ingacle en oanad v ro.
tluktionssit•gring. Under å n' n 1914- 191 R nådde fl.1·gvapnet i110gt n
å lder.
Vilken plats intager då flygvapnet i krigsväSL'IlllL't At· clL't <'ll
fullkomligt n ytt vapen, so m militärt men även krigsrättsligt h å lit · t·
sig på si n egen mark, eller JinnPs clct någon möjlighet att inord na
det, som tillåter jämför<'lscr med andra vapen?
En ligt en engelsk fackmans, CommamlL'r Russel Gr<'nfell, åsiJt
(i hans bok »Sjömakten under nästa k ri g ») motsvarar ett flygpla n,
som flyger över havet Jör att företaga militära operationer mot f ar ..
tyg eller i samver kan med J'artyg, i alla avseendPil själv e tt farty g,
hlccl dess m öjlighet att rör a sig oyauför havd är elen hrsliiktad m rd
ubåten, som kan röra s ig under vattnl't. Vi kunna därför ind0 ln
krigsskoppen i tre slag: i skepp, so m operera på vattenytan, i undPrYattrmsbåtar, som operera under vatt en ytan och slutligen >>Dborsc't'bootc" Pller f lygplan, som sättas in O·ntnför vattenytan. Enligt Y<t:'
mening finnes ingen anlcclning att bestrida denna engelska uppfa1J.
ning. Den a r kort och koncis och träffar huvudet på spiken. 0 JII
man följer den, försv inn a av sig självt en rad stridsf rågo r av milit ;i r
och krigsrättslig art, såsom t. ex.: Hur skall. flygvapnet förhå lln
sig i handelskriget? Gälle,r ·för clotta samma rätt som för övervattt'n :' ·
fartyget oclt ub åtl'n ellrr 111åsh, här giilla en s ilt-skild rättsuppfattn in g!
Det nu pågål'ncll' krigl't har å tnigcn visat, at.t sjöst riLlsk raltP l'll<l
ha att fylla en dubbel uppgilt. Dr· skola t rärr a ,notståndarrn mi litärt i tlct clo kiimpa. skepp 111ot skepp, håt mot båt. .fä111hördig t hiir·
mctl står l'lll<'llerticl elen S<•,d an ärlJUndralil'!l t'rkämla oc lt uppfyll d:<
Joniran att ckenomiskt tvinga Henelen från haYen. lhr'l'ör sättas t'l l
flotta s <'nlll'tn in i. hamll'ls krigd, cliirihlnnLl äl'l-'n »das Dber,;t'ehooi '·
d. Y. s. ilygpland.
t>ir Sn111ucl Hoare !tar ~om marintttinist<·r i dt parlaml'ntstal i
sa mband mL'Ll Jlot.tlmdgl'tPn år 1937 förklarat , att. »a \· alla 111ål, fl;-,·gd
kan angt·ipa, vore flot.t.an eld minst lockanclL'. VilkC'·n mot.ståncla t·c
so m helst. s kulle tänka sig l'öt· både'· två och trL'' gungl'r, innan lwn
angrepe sjöst.riclskra fter ». Att Sir Sam ud I-Inam i detta ytt ra nli-'
grundligt miss tagit sig, åtmin tonc med hiinsyn till clet tys ka flygvapnets augrc'ppsmöjlighct.<'r, veta vi cnwllerticl mycket väl. V årn
f lygarr tveka övnhuvud tagl't inte alls, 0111 lil' skola m1gripa 1Jritt i,l·.<1
ilottavdclningnr (:Jlcr ej . Tvärtom sc• tlc dag rl'tet· tlag· oEliigt 11 1" !
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den stund: d~t t i l~fälle t ill angre pp gi vc's och lwldaga bara att Lletta
. " ·vcs t1llracl.;:hgt oJta .
1
l'J "
Tydli gen har brittiska amiralitl'tl't Jön• krigsutlJrottd lwtyclligt·
.. vc rskattat verkningarna av sitt .l v-arti ll eri ombord. Dc tyska l'lyg~ombcrna ha i varje· fal l bittills uppnått större triil'f.sä kL'rhd och
fö rstö relsearbete, än vad som åstadkommits av <'ngPlska flottans ]y ..
artilleri. Vår sagesman, Commander H.usscl Grcnl'l'll har ~in·n i ddb
fall becl örnt saken rikl.igt och r iktigarn iin Si r Satnttl'·l Hcrare. IT:m
orkännrr he lt öppet i si n långt '!'öre krigsutbroUd. sk riYna bok, att
man utgingo från dl'n fe·la k tiga förutsättningl'n. at·t Jl.1·gvapnets inflytanclo pit sjökri get blott skuliC' bli va obC'IydligL Det kunde i s tället
bli betyd Li gt stötTC' än man kund<' tiinka sig. I .sy nnC'rhd tror Commandn Hus.s(•l Gren !"el l på sto r mora Iis k vcrk:111 på IH's iittn in ga t·n:l.
At t inverkan L'mPliC'rticl även ä r mat e.ri ell oc lt t. o. m. hl'l.vdnndo
har ticlen därefter obestridligen visat. Sfinxen »l<'lygvap1wb har visat sin kraft, och vi ha o.ll anll'Llning att ri:ikna Jllf'd att denna kraft'
blir ännu stör r e. Den l'vigt sanna lagl'n, Pnli gt vi lk en krigd sj;i l vt
ät elen viktigaste st~irkaren av den krigiska kraf'h'n , visar sig gälla
ännu i clag.
Vad betridfar f lyg<'ts insats i sjökrigut, sit lydl·r tld britlisk:1
ställnin g.staganclct - åil' rigen enligt Corrunalllkr J{ussd Un·n[ell ungefä r på följande sätt: Flygplanet h a r gcmcHsa Jn t 111 N I ubåll•n cll'll
egenska prn att kunna röra s ig i tre cl itlwn.sioner i stillid för i två.
Nedan ub åten kan dyka under slag-flottan, när d<'n vill angripa rlu
fientliga hancle lsfartygcn, så k.an Jlygplanet vid angr<'PP mot liknande mål flyga ÖYer slagl'l ottan . Uncll'r alla o111ständighctcr har fLygvapnets t ill komst betydligt komplicerat problemet om hanclelssk.l·thlrt.
Flygpl anrt kommor att visa sig som C'll värclc,f ull bundsförYant åt
ubåten . Praktiskt taget måste nunwra Jwla b:analt'n och Eng lands
ostkus t betraktas såsom liggande inom tyska flygvnpnC't.s riiokviLlcl .
De s ista dagama lw Jrambragt b<'visct för att d<'n brittiska colllHJandrm också i cl<'tta avsel'ndo ltnt't rätt. Tyska 'l'lygnn·, lll'skjutnn
av brit.ti.ska bevärad<' kol'fc•nlis ter, ha b<'scgrat de.ssa JiirsvarsLlugligG
fartyg och clärmecl i duhb0l mrning IIJ>jlnått dt krigsn·sultat : mol ·
ståndaren har försvagats i sina stridskrafter mrn också i s itt. handelstonnagr.
Sedan hrittr· rn a JUed kringgåcnLi<- av folkrättsliga hcs tiimmelser
övergått t ill Pn ,fiktiv tjärrblock ath, sn m i s ina vt'rkn in gar i l'ö rstn
hand träffar dc neutrala, seelan britte rna vidat:e i tydlig strid mot
s~väl nwning som onlalytlelsP i ingångna avtAl, framstäl lt brYäpI11Ug av handPlsJr.rtyg såsom något lika sjiilvklart. so nt nödvändi gt,
sedan dr• slutl igen gcJ10lll organise>rantlrt av konvoj(•r, som t·sko rt.Pras
av hi gsskrpp och lljiilpkrigsskrpp, >;tälJt hc,la hancll'l s:sjöl'artrn uml<'r
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krigslagarna, bortfaller för oss gentemo t den bt·,·äp naclc din k"ttvojoraclo sjöfarten varjL• s k.dcligltct till hänsyn, som en ltl åttf ul l lian.
eldskrigföring mot ckn JreLl li ga obcviipnacle söjfa d en r nligt pri sr:t[.
te n krän•L'.
I övrigt gö r a vi med angrepp på konvoje r, som äro mili l;iq
skydelade och vars cn hctc·r ä ro beviipnaclc, allt annat ;in ni'tgot ö'"rraskancle . Tvärt om är vårt handlingss;itt sjähklart, så s jiihklul'l
att det överhuvud t aget ej l-can ge upp hov till n ågon st rid om riilt
eller orätt. Vi erinra oss dc ova n åte.rgivna Comm a n der l{u&sel Ccn•nfdls åsikter, enligt vilka f lygplan ej äro annat än Dbersccboot•·"·
:Men vad som ä r iillåtet för ubåtar är även tillåtet för [lygplanetl .
Ddta obestrid liga saklörh ållando bekräftas cUrigenom, att <dl .
tid varje Jlytt vapen törelömts av dem, som överraskats av cll't. O··kså härvid lag har Commander Russel Gren l'ell yttrat sig mycket kl a r:
,,ch k lokt: »l<'örsök alt sät ta in ubåten mot handeln följeles u n•h·
världskriget av elen internationella fientl i ghet och ·förclönwlsc•, lll<'ri
Yilkon världen, som enligt s in natur Jrukt ar det okiinda. alliid lllottagor insättandot av ett n ytt vapen>>.
Y i i1ro siikt·a på alt elen engelska commamlcrn skall :y·ttra s iit
på samuw s;itt, nä r eld gällc·r flygvapnet. Om han eme ll ertid l:1r
modhåll av brittiska propagandaministeriet och amiral ite·tC't ii r •·n
annan Jråg'il.
( l~ölkiseh c• r

Beol1achter den :::·1 januari Hl40.)

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angåend e
personal och materiel m. m.
Tyskland.
NouvPllc Uazottc t[c Zi.irich meclclel:u, att kapten Prien, l>C'Iiil·
havare på elen ubåt, ~OIIt siinklo Hoyal Oak, n•clan hade fönä r at
någon erfarenhet un eler spanska inbördeskriget, un Llcr vi lket må n~! "
engelska fartyg skadades a v to rpeder. Sålunda var det ej endast IJl'·
träffande fl~' gct och tanks, som det spanska inbördeskriget tjän atk
som en övning för T~·skland. Det tjänade också att öva ubåtssi_,·f·
koma för krig. K ap ten Prien sändes åtminstone två gånger på upp·
drag till spanska vatten. llan var sannolikt chef på en av ubåt arn:t
U 33 ••lln C 3J. Yilka opNc•rrtcle i 1It·clcl l1 an·t och Pr icn avtack n<ks
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l t a v storamiral Il.acder vid elen tri umfli knamlc återkomsten
till Berlin. Dot anses, att kapten Prion lycka des torpedera Royal Oak
!llecl en ub åt på omkring 740 ton. En besättning på 48 man erfordras
för denna typ, som för G torpedor och sålunda äger sto r offensivkraft.
Den nya tyska ubåtsbyggnads planen består av 1,200-tonsfartyg, vilka
skola brukas som oceangå ende.
(l'rocE'edings, januari 1940.1
\._
sa.. l·sl·i

Sovjetunionen.
Vatten vägen Leningra!l-l\'Iurmausk.
Donna Yattenväg förbinder Soroka på Yita Havets syclvästr'l
kust i Orreskybukten med Leningrad. Don är omkring 963 km lång
och delas av uautren i de södra, cent rala och norra avsnitten. Don
södra går åt öster från Lening ra d up[1för flodon Newa omkring 72
km till Sohhisselburg vicl Lacloga mecl en kanal varierande i broeld
mollan 275 till 1,400 m ooh mPcl ett minimicljup av 16,4 fot. Härifr ån
går en kanal söder om J,adogas kust till ett utlopp från floelen Svir
på östra kusten av f loden på en elis tans av 168 km med en breeld a1·
18,5 m och med ett mini111idjup av G,G fot. Sedan föl jer vatten vägen
floden Svit· åt öster till dess törening med sjön Onega på en distans
av 218 km , med en llrodd av omkring 71 m ooh ett minimidjup av
5,5 fot. Härifrån svänger" on kanal åt söder och går parallelt med
Onegas sydkust till Vyt<'gra, en elistans av omkring 72 km, b r odel Hl.:)
m ooh minimidjup av G,6 fot. Sodan :fortsätter vägen norelvart i s jön
Onega till Povonots vid elen norra ändan, en distans av 198 km. Från
Povenots n orrut till Soroka vid Vita Havet går en kanal genom sjö~
arn a Volo, M:atka, Ticli okino, Vyg, Woickojesjöarna och floelen Vyg
till Vita Havet. Dot mes ta av detta är känt som Stalin-kanalon.
Denna norra sektion är 218 km lång, h a r on minimib r odd av 78 m
och ett minimidju p av 18 fot.
Do södra kanalerna fä rdigbyggeles 1919, Stalin-kanalen 1931. Den
senare hat· 19 stora olika sektioner, av vil ka 13 ~i r o dubbla, samt 12
mindre sektioner. stalin-kanalen inr ymmer 15 clamnnr och 4fi våg~
brytare. 8 br oar överspeinner elen. Av dess längel utgrävdes G procent, 9 procent var flod ell er sjö och återstoden är nat urli g.
Vita Havet, som förbindo r Soroka. m ed Norra I shavet, upptager
Yta av omkring 82,900 km' nwrl ett medel djup av Ö\"E'r GOO fo t .
Det har i11ga naturliga sjöl'artsl1intl cr s[1som re·,·, gl'uml elln kl ip110r.

:n
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l<:mellcrtid är Llet öppet endast 3 månader på året under somma n• n
då salthalten i Vita Havet är omkrin g 2::> procent lägre än i No rr/,
Ishavet.
En annan vattenväg går i r ån KantaJaksviken till Murmansk llå
1\:olahalvön, en distans på omkrin g 993 km, nästan rätt nordligt f rån
Soroka . Dåclc clE·nna och stalinsek tionen samt vattenvägen i Onega
går nästan 11aralle llt m ed Jinska gränsen omkring 160 km inpå rysk t
1en·itorium.
(Proceeclings, jnnuari :1940.)

Holland.
I Rottcl'llam har df'n :) llf'cember sjös atts ubått' n O 28, om t-.N8
ton i övervattc:nsläge och 1,830 ton i u-läge. Båten är, som alla i
seric•n mel lan O 21 och O 'ä , 78 m l ång, 6,5 m bred och 3,8 m dj upgående. Den får anting<·n två Diesel Sulwr- eller B- och ·w-moto re- r
och två elektriska mo torn. JCa rten är 20 knop i överavttensläge oeh
9 knop i u-läge.
(Le Yacht, januari 1940.)

Irland.
Ei res regering håLler ll å att r ekrytera Lle11 fö rsta pl'rsonalen t ill
ciin nya krigs l'lotta. liian har redan nu a rme rat två fiskeuppsynin gs:[a rtyg och skall, sedan dte ll'vf'l'erat, siitta i tjänst ett antal trål ar<'
och motortorpedbåta r, som lJeställts. Inköpet av denna materiel k olllmer att koMa omkring ~-10 ,000 puncl. Arli ga kostnadPil ha preli111inärt beräknats till 1:50,000 p und. Denna flott ilj skal l användas iill
bevakning av kustern a. D0ss tillkomst har framför allt motiver at.>
med påståendet att t yska ullå tar gå in i iins vik a r, clär dc i lugn ocl1
ro kunna ladda sina batteriet· och proviantera. EHl' r engelsk-i rl;indska fördragd av år 1908 har nämligen IJl"ittiska Jlottans far t.\'!-(
<' j rätt att gå innanfö-r fristatens territoriah-atten.
(Le Yacht, ja nuari 1940.)
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Italien.
Den 3 december sjösattes två ub åtar. >> R eginald o Giuliano» i Taoch »Mich-ele Bianchi » i Spe;~,ia. Dessa båtar ha ett clcplaccren t
ment på 1,030 ton.
Ubåten B agnolini - av sam n1 a typ - h ar jus t blivit iänlif!·
med provturern a utanför Tarent. Liksom för övr iga enh eter i serien, beriiknade man en dykf örmåg·a intillJOO m cljup, c·n siff ra, som
utan svårigh et övcrskricli1s.
(T,e Yacht, janmn·i :1 940.)
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ck ·dela sjäha kroppen mot :w gasvätskan orsakade frätskador.

S<'-

~naP
) 50..1 sen konune r däri ör sannoJ ikt att an vänelas i nästa Ini o· mell all
o(
.
o
.

stria lJserade makter.
Om ena parten i ett framtida krig am·änder gas, kommer tämJjo·rn säkert motparten att följa exemplet, om han kan. Ty gör han
det, skulle hans trupper komma att lida nackdelen av att behöva
Lära gasmask uneler det att hans motståndare skulle slippa.
Att fö rhin dra gasens användning medelst t ra ktater li'ttcr sig i
praktiken ej göra. Erfarenheterna från tiden efter förra världskri.
<>et t . ex. Italiens abbessinienkrig - visar att man föga kan lita 111\
~vcrenskomme l ser a v det slaget.
Do gase r som komma att användas i ett framtida krig, bli sannolikt en del av dem som användes i cle't fö-rra . Det är mycket osannolikt att några nya gaser med väsentligt olika egenskaper konnmt
alt upptäckas. Emellertid är df't möjligt att förbättringar i medlen
fö r gase rnas använchnclc komma att åstadkommas i avsikt att gö1ras
deras övcrbriDgandc mera effektivt. Senapsgasen kommer nog att
bli den Yiktigas tc gasc•n men ganska säkert kommer man även att
söka utfinna bättre metoder att använda dc 1wrnetando gasema (arsenern a).
1UC1u

et

Litteratur.
Major-General Sir Henry Thuillier,
»Gas in the next war», Geo[irey Bl e:<,
London, 1939.
Författaren, som under förra världskriget var Director oJ' Gas
Services i Pngelska högkvarterPt kan med sina stora erfarenhetm g·öra anspråk pä auktoritet i gasf rågor även när det gäller framtideu.
Enligt författarens mening har gaskrigct9 inhumana karakb r
jämförd med andra vapen - samt såväl militärens som civilb"·
folk ningens sårbarhet, under förutsättning att de äro r i ktigt utrust ;i·
do och övade, betydligt överdrivits. Han är ö,v ertygad cm det nusvarslösa uti att vara oförberoeld mot gas eller att lita på att g n'·
krig kan fö rhindras medelst traktater. Oveuaskning och list k 0111·
mer allt jämt att i gaskriget vara av stor betydelse.
Förf. anser att gas sannolikt enelast komme1· att användas q 1·
makter som ha betydande kemisk ind ustri. Nutidens g,1snu1sker sk.vcl·
lla mot alla slags stridsgaser. Det är högst osannolikt att någon gus
kan uppfinnas, som förmår genomtränga en modern gasmask. D :i r·
Lör synes clet troligt, att om två högt industrialiscraclc makter si ;[
e1not Yaranclra, båda komma att avstå från att använda ga.s, dels
cnä.r utsikterna att därmed ernå avgörande förddar äro .små och 1'j
svara mot kostnader och arbete, elds emedan man clå slipper att ut·
bilda truppen i gastj;inst. Det skulle emellertid vara oklokt av nå go n
makt att helt lita på detta och för elen skull underlåta att vidtag<t
skyclclsåtgänler mot gas, ty oövade truppc·r och oförberoeld civilbc·
folkning utan gasmasker s kullo lätt komma att inbjuda till gask ri~ .
Senapsgasen är dessutom ett yttc>rst anvtindbart vapen , enär t rots
dc bästa gasmasker eld dock ej existerar något medel att i praktike n

Spridande av gas från luften, en metod som ej kom till användning uneler förra kriget, kommer s annolikt att användas i Dästa.
Mål torde komma att uppsökas bakom fronte·n, där senapsgasbomber
av mindre storlek komma att anvä ndas mot etapplinjer och befolkningscentra . I vätskefonn från flygplan direkt utspridd senapsgas
är ett l'ruktansvärt vapen, därest clc anf allande f lygplanen medgivas
att framgå på mycket H\g 1Iojd - omkr. 50 m. Framgår flygplanet
på sto r höjd hinner senapsgasvätskan avdunsta, innan elen nått ned
till måiPt.
Panik, orsakad a,· okunnighet och fruktan, är en annan fan1,
'Lpplysning, utbild-

som hotar i hänclC'lse, av gasanfall från luften.
ning och övningar äro därför av vikt.

.. I bästa JalJ slutar författaren, komme r gas icke att användas i
nasta krig, men vi måstP vara väl beredda chirest mot.satsf'n s~mllc
bliv R fallet. N å go n panik behöva vi dä ej 'heller frukta. .
.
b . Förfa ttaren har, som framgår av dPn gjorda samman{attningen,
f ehandlat gasPns anviinclande cullast till lands. Utgåe n de från förf ~t~arens synpunkter skulle med hänsyn till förhållandena i sjö-kriget
olJande sl utsatser kunna dragas röramlc nnvänclando av striclso·asc•r
mot .. l
b
or ogsfartyg:
, ga.sbombor, även mod senapsgas är osannolikt, enär mr.n UfJ]lnar b'"tt
a re verkan med sprängbomber;
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utspridning a\- senapsgas direkt från J:lygplan ö\·er farty g iir
iivcn osannolikt, eniir ett flygplan ej kommer att taga riskPn att
överflyga ett örlogsfariyg på så låg höjd som omkring 50 m ;
gaslwskjutniug med gasspränggrana ter är möjlig - dessa !!;ra.
naters sp rängladdnin g san nolikt försedd med Pn obetydlig kvant itq
n ervretande gas, vilken l1ar den egenskapen att slå ögonblickligt och
hårt l'lturu blott för en korta ro tid (någon timme);
senapsgas i proje,Jdi ler kommPr sannolik t ej a t t användas, c nä t·
verkan av denna ga.c; är n<1gra timmar fö'rdröjd.
På s jön giillc·r samma huvudregel som ti ll lands : ehuru an v<l ndandet av stricl sgasn iit· osannolikt m åste man dock vara beredd tlil rpå på eld att man Pj må inbjuda Jicnden till att använda gas.

A. W-r.

