
1939.
102:e årgången.

Häfte N:r 5
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o 

Arsberättelse i flygväsende 1938. 
Avgiven av ledamoten av KOhlS, ö'verstelöjtnanten vid 

flygvapnd JiJ. ToTnbe1"fJ. 

' >> 13 timmar i luften >> är flygtiden mellan New York och 
San Francisko. Den filmtiteln kunde fixeeras först efter in
&pelningens slut, ty så länge elen pågick satte passageranflyg
planen nya rekord å denna flygsträcka till dialogförfa ltarens 
förtvivlan ; åtskilliga repliker måste ändras i anslutning till de 
tider som efter hand blevo aktuella.' 

Den bild av den tekniska utvecklingen, som för n ågot år 
sedan tecknades i denna r ecension över en flygfilm , är allt
jämt lika träffande. Alltsedan världskrigets slut hava flyg
has tigheterna nära tredubblats , topphöjdcr, lastförmåga och 
tigtider h ava ökats i samma eller högre tempo. Utvecklingen 

haQ· dock icke begränsats till endast ökade flygprestationer. 
S' a möjliggör t. ex. den m oderna instrumenteringen i flygpla -
nen och på flygplatserna fl ygning under väderleksförhållan
uen, som ännu för blott n ågra år sedan skuUe lamslag it all 
flygvei'k samhet. Flygtrafiken över oceanerna betraktas nu 
såsom n ågot ganska självklart. T. o. m. större flygförband 
kunna uppträda på höjder och tillryggalägga distanser som 
för tre-fyra år sedan var fö rbehållet särskilt .specialbyggda 
eller utrustade flygplan. 
. I en artikel i den engelska tidskriften The Aemplane be
htlad >> The i nerease in aeroplane speed dur i ng the la<S t few 
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years >> har Dr Ing. E. Heinkel behandla t dc olika metod L· r för. 

medelst vilka de nu uppnåelda has tigheterna kunn at erhå ll a~ 

En kort redogörelse fö r innehållet i denna ar tikel torde hä
1
: 

vara av intresse. 

Fig. l visar, hur det absoluta hastighetsrekordet under. 

gått e n nästan jämn stegring från 50 km/tim å r 1906 till -l5Q 

km/tim år 1926, varvid rekorden h ela tiden s lagits m ed la nd. 

flygplan. Ar 192G över tog .sjöflygpla net ledningen , vilken det 
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Fig-. 1. 

med 710 km/tim änn u inn ebar. Bestämnwnde för sjöfl ygpla· 

nets oerhörda presta lionsstegr ing från 200 km/Lim i1r 1 H:! 1 til l 

710 km/tim :'ir 1934 var utan lvivcl tävlingen om Schnl' ider: 

pokalen. Landflygplanens rekord och topprestationer Ilade 1 

jämförelse hänned b livit 200 km/tim efkr. 

Annu större var sk illnaden und er tidsper ioden fra u onJ· 

kring 1928 till 1932 mellan maximihas tigheterna för praktisk! 

använda f lygp lan oe~1 rckordhastigheterna. Jaktflyg pl il ~1~~ 

lågo upp ti ll 300 km/t1m efter de abso.Juta rekorden elle1 [1,tgr 

prestationer, .som rekordflygplanen uppnått redan för 10 
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Bombflygplanen lågo :150 km/tim. eller 11 år ef ter ·eda H · 5 
ch trafikflygplanen t. •o. 1111. 375 km/tim eller 12 år efter. 

0 
År 1932 börjar det stora uppsvinget i fråga om h astig

]letcr för pra ktiskt använda f lygplan. 

skillnaden m ellan prestationerna för jaktflygplan och rc

kOrdflygplan har nästan sjunkit till noll. Bombflygp lanens 

prestatione:· ligga .änn~ 150 km/tim efter och trafikflygplan en 

omkring 2a0 km/lim efter. I fråga om dessa senare kan man 

vänta stora framsteg, först sedan distans.flygplan cn och sär

skilt de, som äro avseelda för transoceantrafik, uppnått ett 

högre utvecklingsplan. 

Fr.emstegcn i fråga om f lygprestationer sammanhänga in 

timt med fr am stegen inom flygmotortekniken . 

Fig. 2 ger en överbl ick av den motortekniska utvecklingen , 

d. v. s. motoreffektens stegring i hk1·, som funktion av tiden. 

Därvid har ingen hänsyn tagits ti'll ens taka prestationer med 

specialmotorcr, då f lygplanskonstruktören icke bör räkna m ed 

annat än en dr~ftsäker seriemotor. Utvecklingen av vätske

och luftkylda motorer h ar i stort se tt fortgått lika ,m ed en 

ganska jämn s tegring av effekten. Införandet av förkompres

sorer o mik ring å r 1929 har inn ehuri t ·e tt alldeles särskilt fram

steg i jämförel se med elen tidigare utvecklingen. 

Förutom .s tegringen av motoreffekten är även viktminsk 

ningen per hkr av betydelse. För vä tskek ylda mo·torer har 

tnan kunnat sä nka vikten per khr till omkri ng 0,5 kg. Även 

llled hänsyn till bränsleförbrukningen har m an gjort ständiga 

framsteg, så att man vid ekon omis k fl ygning kan räkna med 

en föi'bruk ning av 190 gram per hkr mot tidigare 230·-250 
t;ram.. 

Motor m od tillbehör, propeller och bränsle elisponerar vid 

ett ensitsigt fl y""I)lan halva flv rrvikten Därav framnår att m o-
v b v b • b ' 

torinstallationen är av utslagsgivande betydelse, då det gäller 

att be,stämma vingdimensioner för ett elylikt flygplan. 

f. När man tar i betraktande stegringen av motoreffekten, 

tantställer .sig frågan: I huru hög grad h ar flygplanets ökade 

Prestationer åstadkommits tack vare motorerna, och vilka 
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vinster hänföra sig till flygplanels aerodynamiska förb iit trina 
oberoen de av de motortekniska framstegen . ~. 
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Fig. 2. 

Fig. 3 visar en kurva, som anger , vi'lka ökningar av has tig· 
beten som skulle ha uppnåtts , om flygplanets aerodynamik nv 
år 1921 bibehållits oförändrad. Den översta kurvan anger, 
vilka hastigheter, som fak tiskt uppnåtts . Skillnaden InetlnJ: 
de båda kurvorna anger, i vilken mån framstegen vunni ts pn 
orund av aerodynamiska föribättT:ingar av själva flygplanet. 
t> •' 1 • 

Det visar sig, att det motortekniska inflytandet .pågått stnl · 
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dio"t och varit do minerande till omkring år 1932. Först från 
ocb 111ed å r 1932, då kons truer andet av snabbflvgplan tog s in 
början, gör sig den aerodynamisk a utvecklingen gällande för 
att ytterligare stegrars och år l 938 spela elen största rollen. 
;..v slutresultatet framgår att hastigheten för det ensitsiga flyg
planet ökat från ~60 .km/lim _till 410 km/lim enbart på grund 
av den motortekmska utvecklmgen. Genont de samtidiga aero
dynamiska förbättringarna har man emellertid k unnat uppnå 
710 km/tim. Utvecklingen av prorpellrama måste gå hand i 

m•/hr km/h 

500 800 

700 

400 
600 

~00 
so o 

400 

300 

~o o 

100 

o 

~ lsss:;; • -

Hc 1\ 2 

1 

~ I ner 
from 

ease of Speed 
Air'frome 

rovcmenh; 

~'" l) Incre 

l} :::; 
ase of Speed 

g h Alti tude Moto 

f mm 
eQse of Speed 

lnCrl'!<l5".d 
level Power Sea.-

S~oorrn,;,.,,. 

18 1920 22 2t. 26 28 19YJ 32 l 4 36 JB 1940 

Fig. 3. 

hand med utvecklingen av flygplan och motorer, och på detta 
område har man för att kunna nå större verkninasoracl varit n t> 

tvungen att åstadkomma vä-sentliga nykonstruktioner. 
Ända till dess att utvecklingen av dc egentliga snabbflyg

Planen och användandet av höjdmotorer bÖrJ'ade. kunde nl'an b " . 
etjäna sig av elen enkla propollerkonstruktionen med fasta 

blad. De t idigare för markeffek t konstruerade motorerna och 
de lllindre hastillheter so1n det förr var f r å " a om nåvo pro-

v ' . b(__ ' ::_., 

Pellern en tillfredsställande ver knin!!sarad över hela arbets-o " u 111l'ådet från start och upp till maximihastigheten. Vidare vo-



-242-

ro anspråken på dragkraft vid starten icke sä stora på t,: run(\ 
av flygplanens ringa ylbelastning . Så -snart emellertid flyg. 
planens hastigheter ökats genom: användand-et av höjd motorer 
kunde propellern med fasta b lad icke längre tillgodos(' an: 
språken på god verkningsgrad vid maximihastigheten samtid igt 
som den s kulle giva den stora dragkraft vid startcn, som de 
modernare flygplanen med hög ytbelastning kräva. 

Såväl den ständigt ökade stigningsvinkeln vid max in1j. 

hastighet som skillnaden i lurfttäthet vid nwtorns no mi nrlla 
höjdeffekt och vid marken medförde e tt ständigt försäm ra t ut. 
nyttjande av motoreffekten vid start, stigning och Lopphöjd 
på grund av förluster i varvtal. l delta hänseende medfiir cle 
användandet aY propeller m:cd ställbara blad ett effektiv t hutc. 

m ed e l. 

Dc åtgärder med vilka man kan öka flyghastighet en iiro 

bl a följande: 

l. Elintinering av alla skadliga motstånd. 
2. Minskning av nwtståncls~r tor. 

:1. Formförbättring av huvudorganen . 
-l. lV[i nskning av friktion.smotstånd. 

Den första av dessa åtgärder, eliminci·ing av alla skadlig<l 
motstånd, kan anse.s såsom avslutad. Stöttor, slag, vindsky deL 
kylare , landningsställ och sporre ligga å dc modernaste fl~·g· 
planen icke längre exponerade för luftmotstånd. Den fria 
rena linjen har erh~illits. Fig. 4 visar, hur den Leknish·1 ut· 
vecklingen nått fram till d(' nna ståndpunkt. De fyra stap lar· 
na representera motsl[wdsylorna för flygplan från olik<l ti ll· 
verkningsår och det framgår härav att de skadliga m ot-;tån· 
den, d. v. s. alla med ,undantag av dem smn härleda sig frf111 

vingar, flygkropp och stjärtparti, år 1920 uppgingo till -!6 % 
av del totala motståndet. Till år HJ:12 reducerades genom för· 
bättringar, men ej genom el iminering, dessa motstånd till gS 

% " l . . el o t .. el till 
0 • Ar 1936 reducerac es dc genom mgnpan e a ·gar ·er 

12 % för att år 1938 fullständigt försvinna. 
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Den andra ~ttgärden, minskning av m:olstånclsytor, är hu-

d.sakligen beroende av de faktorer , som äro bestämmande r u 
för vingytans storlek. Dessa äro: 

a) Flygvikten. 
b) Tillåten landningsihastighel. 
c) Maximivärdet av lyftkraft vid landning . 

Landningshastighelen för praktiskt an vändbara flygplan 
[lar ökat un eler å rens lopp från :~5 km/Lim till omkring 120-

1920 
AIOteYI'-"l'\ 

Fighter-

1932 
HeSI 

Fig. 4. 

1936 1938 
He 112A He 112 u 

140 km/tim. Denna ökning aY landningshastigheten tiH fna 
gånger den ursprungliga har möjliggjorts av bättre landnit;gs
ställ, användand e av hjul- och Juftbromsar för att förkort a 
landn· · t ·· k t··· J ··tt· · fl " h . mgss r a: · a-~1, _or )a nng av ygcgcnska_perna vid laga 
astigheter, forbattnng av flygplatserna samt framsteg i fråga 

0111 landningsteknik och vana hos förarna. 
Om man bortser från specialfly""[) lan är det föna tro l ja[ ' l . t" ö t' ' 

" t lllan kommer alt öka landningshastigheten över de hittills 
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uppnådda 150 km/tim. Vid flygplan , använda för prak tisk 
bruk inom trafiken e lLer vid fronten, konuner man t. o . 111. at~ 
h ålla sig lägre. 

Den andra faktorn, som tillsammans m ed landning ~has. 
tigheten är bestämmande för den ytbelastning, man k an till. 
låta, är m aximivärdet för lyftkraften vid landning . 

Till on1kring 19:=w utnyttjade man utan extra anordn ingar 
för att nå högre värde ett lyftkraftsmaximurn av omkring 1,4. 
Redan från år 1920 h ar man dock i enstaka fall n~ed använ. 
dandc av spaltvinge uppnått ett lyftkraftsmaximum av on1. 

kring 2,5. Användningen av s. k. bromsklaffar på vingens un. 
dersida, som började onl'kring år 1927 , har fått stor uthred 
ning. Numera äro väl alla snabbflygplan utrustade m ed ,(ly. 

lika ·klaffar, nwd vilka man uppnår ett lyftkraftmaximum 
av omkring 2,2, vid c :a 30° utslagsvinkeL Dessa klaffa r hava 
dessutom den fördelen att vid större utslag upp till 70° kunna 

tjäns tgöra såsont luftbromsar. 
Genom ökade •landningshastigheter och lyftkraftkoeffi

cienter har man kunnat öka ytbelastningcn från omkring G 

kg/m2 vid de första flygplanen till omkring 200 k g/m" vid 

moderna flygplankonstruktioner. 
Den tredje åtgärden, formförbättring av huvudorganen, 

kan anses vara praktiskt Laget avslutad för det icke k mn pres
sibla området, d. v. s. till omkring 800 km/tim. Flygkroppens 
formgivnjng har även under de senare å r en gjort stora fr~nn· 
steg oc:h man har för modernare flygplan , även för dc ~ tön·e 
typerna avsedda för trafik och st1·id, kunnat undvikn alla 

hörn och kanter. 
Även om alla utskjutande delar och ojämnheter i alla 

ytor principiellt böra undv,ika.s, har man likvä'l, då de t gäller 
mi,Jitär:flygplan, icke kunnat un dvika att bestyckning i {orn

1 

av rörliga ksp inverkar störande på flygplanets form givning. 
Det resultatet, som kunnat erhållas genom helt indragna in
stallationer, var endast skenbar, då dessa vid strid mlåste skju· 
ta ut och reducera hastigh eten så mycket mera vid dec;sa a,·. 
görande tillfällen . Installerandet av kulspruteportar p å flyg· 
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~rorpp ens översida och undersida erbjuder vid ett modernt 

51131
]Jbare flygplan avsevärt mycket större svårigheter än vid 

en 111era långsamgående typ under väddskrigeL 
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Fig. 5 visar has tighetsförlusten för tvåmotoriaa bombflv<"-Pl o . JO 

v·;n på grund av tvenne kul.spruteportar. Vid 120 km/tim, 
k' ke_t ungefär m otsvarar ståndpunkten 1915, gingo enelast 2,3 
·nl/hl11 förlorade under det att redan vid 350 km/tim förloras 



-246-

27 km/tim. För ett snabbt bombflygplan m ed en h astighet 
av 500 km/tim kanuner förlusten alt bli icke m:indre tin 6{ 
km/tim. 

Den fjärde åtgärden, nllinskning av friktionsmotslånd, b]jl' 

av särskll stor betydelse vid de större hastigheterna. För ett 
högeffektivt flygplan utgör friktionsnwt.ståndet ungefär GO % 
av hela motståndet, vaPför minskningen av denna del a v lllot. 
ståndet är av väsentlig betydelse. Dessa äro möjliga att up pnå 
på följande sätt : 

a) minskning av alla ytor, 
h ) förbättring av ytbehandlingen för att reducera frik. 

lianen så mycket som mräjligt, 

c) minskning av friktionskoeffici enten genom ·slörn ' Ying. 
djup, d. v. s. genom att använda ett mindre sicloför. 
h ållande. 

(Forts.) 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 4/39) 

hämtadt' ur Jack- och llagspres3 av 1farincns pressdetalj 
under iidcn 16 mars-Fi apr il 1939. 

Innehållet i här återgiyna. Ullpgifter står helt fö,r de som källa 
angivna. prresso·•·ganeus räkning. 

No1·ska syupuukter Jlå motorto-rpedbåtar. 

Bland europe iska va rv, so m L n. ä ro sysst'lsatta med hyggnad 
av motortorpedbåta r 1närkas : 3 i. England, 3 i Frankrike, 2 i Italien 
och 1 i vardera Tyskland och Holland. Båtarna, som nwstaclols hy g
gas av t rä , varit• ra i stor lek mellan GG-90 Jo t mPd tarter mel lan 3') 
och 45 knop. Det m !\ 1, so m Jörs t och främst har cfh-•rs trävats, är 
att ge dem goda sjögåC'nde e•gPnskaper, god manÖW"t"förm åga och 
hög J'art. Kan detta uppnås, komma de omstä ndi g lw ter, som in
skränka användbarhl'tPn att fö rsvinna , och man kan lJättre u t n~· ttjfl 
båtarnas alla möjlighdt' r. 

Det har orta skrivits i dag·- och fack Jm'S3Pn om: nya typc >' av 
motorto·rpedbåtar, vi lka ha prövat i storm och sjögång och l>a visat 
enastående egC'nskaper. .Tag tv iv la r icke på , att så är fD lll't. Det 
har under sena n' å r gjorts sto ra rtade f ramsteg inom områdl' t för 
>n oto·rtorpedbåts konstn1kiio1wr: i(•ori och praktik ha gått hand ·i 
hand och myc ket har uppn åtts. Man bchöve•r icke läng re va ra räcl cl 
fö t· - som 1.916 - att. »gir a has tig t» - av f ru ktan fö·r att »kapp
sejsa>>. Bogl'n bär gott av i sjön och form en ä r sådan, att mnn icke 
blir utsatt för så l..:raftiga >> dunsan> . 

Men a ll a, som ha och ha haft med s jön att göra, mena , att hur 
~~da. de sjögål'ncle eg:?nska perna_ än påstås vara, så .. s kol a de.ss~ .. sJ_nä 
f'~ta 1 ofta u tsattas for omstanchgheter, som kan gora det omo]hgt 
or dem - åtminstone med någon fart - ntt taga sig fr am. 



- 248 -

Man får icke förb ise de påfres tningar, som besättningen ut-;;itt 

fö r i en s·ådan båt under liingrc· t ill. Båten måsto därför hPtrakte~ 
som ett spccialvape o. 1\Ian .kan icke hinka sig möjligl1eten ay a~: 
Jörsvara - eller icke ens kontrollera - Norge långa kust >SoJ nn1ar 
som vintl'r lll ecl dessa båtar - såsom dt't tid etter anna 11. l ör,.~las i 

dagspress<•n. Båt a rna iiro d<'ss utom bc·roende av baser eller moder. 

fa rtyg -som bl. a. kunn a a.;;s i;:;tera med skydd och översyn a1· Ina. 

1 er i c l en. 

:Men såsom dt spccialvap<•n iror jag båtarna kunna ha siu 

stora hct,nle lsc iin'n i norska marinen, och att de vid lägliga ti]). 

:fäll en skola va r a ett alh·arligt hot JTJ.Ot varj e fartyg, som i Ji<•ntl igt 

syfte närmar sig .Norges kust. Det är därför enligt min JJWn ing 

gläcljancle, att det är beviljat anslag till e•n n1.otortorpcdhåt, ,,(J att 

också vi l.;:unna få edarenhet av dess användning. Det konmwr hl. 

a. att visa sig, i Yilken u t h·äckning elen utlovade sjöclugli,.d1e leu 

håller streck. 
Tendensen hos konstruktörer av dessa båta1· har varit atl göra 

dem större. Det tarvas ju, att många intressen tillgodoses, nl'l1 det 

gäller att välja cl err h·ckligastc kompromissen: starkast m öjl ig-a be

styckning, bästa möjliga beboelighet, sjöduglighet o. s. v. Uc• J, lllnn 

må enligt min mening icke förbise', att det viktigaste· och eld som 

är s törsta fö rdelen med dem, jag kan gärna säga der as existt-nsbe

rättigande', är, att dc äro så små som möj ligt för att ha dc' största 

utsilderna att osedda komma till angrepp och utgöra minsta möj

liga mål såväl för ett fartyg som för ett flygplan. 
Jag har emellertid all anledning att tro, att valet av t.1·p för 

norska marinen kommer att falla på en båt , som har egenskape rna 

»hög fart och 01synlighet». I E n gland hålle·r man f . n. på att hy gga 

båtar med 70' fots längel och en fart av 42,........43 knop. En sådan bål 

kan bär a antingen 2 st. 33 cm. torpeder i tuber på däck och 3 s t. ka· 

noner , eller om man så vill 4 st. 45 cm torpeder utan kanoner. Be· 
sättningen (2 offioerare· och 7 ma n) kan förfl ;rtta sig f rån lii r till 

akter uneler däck och har tämligen gott utrymme i fö·rhålla urle till 

båtens storlek. DPssa båtar påstås ha en aktionsradie på 1.01\ll sjö· 

mil med 20 knop. Bil.tarna tyckas i s tort sett få så många Jö rcle lar. 

att det voro önskvärt för oss - t rots det höga l)risct - att y j kunde 

ia steget :fullt ut och skaffa en av dessa båtar såsom pro1·. 
Om det stälLes det k ra\· pil motortor pedbåta rn a, att dc under 

al la förhå ll anden, somm ar som vinter, sk ola k unna k la ra sig sj >iJra 

utan base r eller modPrfar tyg, komm e'l' följ elen att bli, att de cf tcf· 

hand byggas större och större och kom ma t ill s l ut upp i s·amw a stor· 

lek som våra äldr e> torpedbåtar. Man komm e·r i så fall att t:l igen 

torpedbåten i nya :fo rmer. Men då bortfal ler >> cl e·n stora fönkle n "' 
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birrationen hög far t och osynli g het>>, vilken f r amhålles som b-å-
Jiolll · t f" t " ' t as stors a or Jans . 

~~;rag ur ar ti:'el i Norsk Tidskrift for Sjevesen, mars 19'39, av kap -
( ten A. H em.) 

Hjälpkryssa.re. 

I engelsk a underhuset h ar amiralitetet tillfr ågats, om det var 

detta bekant, att fa r tyg i italiensk a h andelsflottan utrustats med 

sä rskilda anordningar för montering av 15 cm. kanoner. Amiralite

tet bekräftade detta; ingen kränkning av fördr ag förelåg dock. Man 

känner sig dock bek ymrad över så kraftigt bes•tyckacle italiens:lca 

hjälpkryssare, som i str id visserligen in te ä t'o vuxna r iktiga kryssare, 

roen som dock skulle kunna bli fa rliga i s jökrig. Bekant är den roll , 

soro de eng,elsk a h jälpkryssarna spelade i norclsjöblockaden. De stora 

transatlant iska >> lin ers>> ha i detta sammanhang även en viss bety

delse. Amerika skall bygga 30,000-tonnare och anse1r att dessa äro 

de roest ekonomisk a passagerarångarna, England föredrager 70',000-

tonnarna, då dessa i dr ift siäll a sig billigare än 2 hälfren s'å st01'a. 

Men för krigsändamål äro de senare ganska obrukbara, en är de äro 

alltför synliga och dyrbara och enelast med stm·a kostnader kunna 

byggas om t ill hj älpkryss·a re. 
(Marine Rundsch au, mars 1939.) 

Byg,gnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m .. 

Storbritannien. 
Amirali tetet vidtager n u omedelbar a åtgä rder för att undvika 

;akanser i s jöoHicerskåren på grund av den snabba utveckling, som 
lottan genom gå r. 

å Nyligen återanstä lldes 50 elleT fle r a f. el. sjö1officerare i 35--40 
rsålcletn . Vidare skola luclw rn a fyllas genom att et t an tal utvalda 

~nderoffiee rare J'!'lcllan 2G och 36 åt· vid olika yrkesgTenar ut nämnas 
trn lö-jtnante r. 

, .. . Ytterliga re ett an tal officerare i f lot tans reser v, av vilka r edan 

~~ tagit f as t ans-tällning i flottan, komma att ö·Ve rföra•s, Jiksu·rrt 
en unga ofJice rare i h andelsf lottan, som befinnas lämpl iga, oaktat 

Tidskri f t i Sjöväsendet. 17 
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de ej ha någon erfarenhet från :flottans reserv. Detta är '' lt l 
nytt uppslag. leJt 

Alla dessa officerm·o kom ma med hänsyn till lön och p 1•nsj 
helt att likställas med dem, som började som kadetter. F. el on 
deroffice·rare komma att få räkna hälften av sin tjän.stgör inQ· \ Urt. 

derofficmSikåren till godo som löjtnanter. · Un. 

Slutligen kommor en ti llfällig tjänstgöring på i1 år utt ''l'bju. 
das lämpliga officerare i Royal Naval Volunteer Reserv'' (HN VR) 
och medlemmar av Royal Naval Volunteer Supplem'"ntar:· Rr·srrve 
(RNVSR). 

De skola uppdelas i klasser om 10 för att gcnomgä kurser i 
land under 6 mån. och ombord å jagan' under 3 mån. El i, ,,. rlctta 
om de bliva godkända, skola de tjänstgöra å jagare och möjlig:~ 
ombord å kryssare. Volontärer måste vara Ölver 21 år och 1Jn tlrr &l 
år men de, som liro omkring 24 år gamla, Jörodragas, om i],. i öv. 
rigt aDSCIS läm lJliga. 

Officerare från RNVR och RNVSR komma att få l'll grati!i. 
k a tio n på 150 pund efter till hedsställ and(-' Jullgjonl 3 å r .s l j ii nsl och 
de senare f å även en be,kTådnaclsersättning på 50 pund i 1 Y1t om
gångar, en vid anställningen och en vid utn;iwningen. 

Underoffic'"rare, som skola utväljas i avdelningar OJJJ 111. skob 
genomgå övningskurser i navig~tion och signale·ring unclC' r :\ mån., 
innan de kommeneleras till sjöss fö,r att uneler en tid av G m ån . tjänst· 
göra som löjtnant för att vinna erfarenhet i vaktgöring, innan de 
utnämnas. De eThålla samma uniformsbidrag som off it• t•r nre i 
R NY SR. 

Amiralitete't har e j uppgivit hoppet att erhålla yttcrli gnr l' offi
cerare från hanclols.flottan, t.y i ett tilJkännagi vande i unclerhusrt an

gåendo befordr an av unelerofficerare n"Iererades till >>en n.'· plan >~, 

vilken innebåller antagandet av R.NVR-officerare för viss tid . 
Unclm de första 14 dagarna i år utnämndes ett trett inta l un· 

cleroffic.eorare från sex olika yrkesgronar till löjtn anter. 
Detta var ett steg c.tan motstycke uneler fredstid och ..t t steg 

i elen rätta riktningen. Men det gällde befordran av äldrP under· 
officerare, som enelast få tjänstgöra en kort tid innan avgå li!~·e n vid 
50 år, såvida de icke sarskilt återanställas för längre tjänstg·i)ring. 

En bef.orclran från unelerofficer till oUicor vid 35-40 i't rs ål dN 
skulle frambringa officerare, vilkas duglighet vore ovedersäg l i g, ]1]en 

do skulle vara för gamla för ·s,in grad och vara svå ra att i npassa 
1 

tjänsten. Dessutcm skulle de vara ovilliga. att gå till sjöss sflsoi'' 
vaktgörande löjtnanter. Utom sin autorriatiska utnämning ti ll J;a]l' 
ten skulle de icke ha någon utsikt till 1Je,fordran och komm a pi\ cleJt 
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el att föredraga lugna kommenderingar i land i stället för 
~r u n 
o bord. 
0111 A andra siclan om befordran sl.;:eclde vicl 25- 30, år.s ålder, så 
. ·ulle elen långa tjänstetid, som låg framför dem , öppna möjligheter 
~\. befordran till kouiml'Hdörknptt•n och ltögn· grader. 
jO ViJkot system sum iin användes så böra icke officl'rar c anvt1n-

l. samma el ler liknanek tjänst som äldw unclc·roHicerarc. d[IB 
De nya cHicerama komma att bli förem.ål lö'1· mycken krit.isk 

uppmärksamhet både från älclro officerm·o och från umkrof:ficersllåll, 
men det råeler intet tvivel om att ck komma aH lyckas, om dc givas 
tillfä llen att bevisa sin clugligbet. 

(The Naval Chronicle, 10mars 19-39.) 
(ThC' Daily Telcgraph, 11 mars 193\J.) 

.Flot.tans flygvapen. 

1936 års program: Konstruktionen av Illust.rious och Victorious 
på Vickers Armstrongs va1·v framskridor tillJredsstäl Jande, och man 
Yäntar, att dc sko.Ja .sjö.sä ttas i apri l och soptcmbcr innevarande år. 

19,37 års program: Arlwtena på Fonnida.bh och Inclomitablc, 
som tillhöra Illustriousldasscn och äro unclor byggnad hos Harland 
and W olf± och Vickers AniLsirong, fortgå tiLlhoclss!Ulllancle. De 
komma troligen att sjösättas under budgetåret 1939. 

1938 års program: Ytterligare ett hangarfartyg beställdes hos 
Fairfield Shipbuilcling and Engineering elen 11 okt. 19·38. Ett depå
och rElparationsfartyg Jör :r:lottans flyg, Unicorn, skall inom kort bc)
ställas. Nya katapulttyper äro· uneler byggnad fiior mont·ering på de 
nya slagskeppen och kryssa rna . 

En intim samverkan har kommit t ill s tånd mellan amiralitetet 
och flygministeriet för att förbättra fly gtorpoclern a. 

Enligt uppgifter ur E stimates äro 11,800,000 pund ansla gna till 
Flott ans f lyg uneler innevar ande budgetår. Av denna summa kom
tner flyg·et att få omkring 6,370,000 puncl , j ,376,000 pund reserveras 
fö r extraordinära utgifter och utrustning, '118,000 pund Jör personal, 
4b35,ooo pund till bomber etc. samt 89,000 pund tör inköp av flyf','-
ensin. 

. R ostnaclm1 föt· mark, varv och byggnader för Flottans :llyg är 
1 

år skild från huvudtitlarna, nwn 13,000 pund skall i år nedläggas 
På Ford, Lee-on-Solent, Worthy Down and Donibristle cell 10,000 
;.;~d På en ny marin flygstation vid Hatston i Skottland. Den lw
a ' nacle totalkostnaden för Hatston är 130,000 pund. 

(The' Aeroplan c den 8 m ars 1939.) 
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Flygdh·isionerua på >>Ark Royal». 

Det nya hangar:fartyget »Ark Ho;yah bar 6 fl ygclivisionp ,. 0 _ rn. 
bord, av vilka 4 övertagits Irån »Couragenus» och 2 nyorgan ise1·ah 
(n :r 803 och 814). Förclelningf' n är följande : 

2, jaktdivisioner n:r 800 och 803, 
4 torpeclspaningsdivisione r n:r 810, 814, 820 och 821. 

»Ark l{oyals>> besättning, Jlyg·personalen inberäknad,_ h(·~t å r a\' 
138 oHicerare och 1,355 uneleroffice rare och manskap. :M:ot,;va randr 
siffror fö•r de andra hangadart~·gen äro: >> Courageous»: 1:20 och 
1,239; >> Glorious>> : 123 och 1,237 ; »Eagle>> : 77 och 765; >> A q ntS>> : & 
och 452. 

(Ma rine Hundscha u, m ars 19:\fl.) 

'Vid framläggandet av budget äska ndena för flot ta n i UlH ierhu. 
set den 16 mars yttrade unclerstatssekrete·raren i marinminis te riet 
Gcoffrey Shakespc-are, att JLottan under det löpande :ti.nansård fått 
43 nya krigsfartyg och att yUerligaro 60 fartyg uneler 1939 Lomma 
att tillföras elen brittiska flottan. 

Tal. fölrklaracle vidare a t t om f a ttancle å tgärcler vidtagits i syft~ 
att avvärja hot från u-båtar och flygplan mot flo•ttan. Dl'l nya 
flottprogrammet innefattar två snabba 40,00() tons slagskepp med 
16-tums kan:oner. F. n. ha vi 15 slagskepp, av vilka blott t 1·e ha 
byggts efter världskriget. Ett a v slagskeppen komme r på grund ar 
övedrighet att clt·as ur första linjen. Vid slutet av å r 194.~ skall 
antalet slagskepp uppgå till 21. U n der årets lopp komma i'ih pps· 
varven att vara sysselsatta med byggande av omkring 200 fa rty g P•1 

S'ammanlagt 870,000 ton, d ära v 9 sJ agskepp, av vilka tv å sko~a fä r· 
digbyggas efter år 194.3, 6 hangarkryssare·, 25 kryssare, 43 .Ja gare. 
19 undervattensbåtal' samt talrika n1.indre fartyg, fodsatte' ialareu. 

På tre år har tillve rkningen av tunga kanoner 20-clubb lats. Da 
jag försäkrar underhuset att vi organiserat en tillverkning av nJl· 
nor torpeder och s junkbrunber, som skall räcka för f6rs t a året un· 
eter' ett kri"' är detta en Ul)P-kattning i underkant. H otet från 

"" oss Juften har medfört ny a försv~rsproblem, men e rfarenhe ten säge\uck 
att ett flygangrepp ensamt ICke J.;:an åstadkomma e n sådan ~ k . 

'll el l t ls O · ågonslil lws befolkningen, att den leder h un er ;:as e e. m V l n, "d. 
förlorade vårt herravälde till s jöss, skulle vi stå inför hunge rsno 
Vi t ro att den brittiska flottan f. n. är så stark, att vi lugnt J;:unnn 

· · l'l k l b' t' LJuder anta en utmamng från val') e sanrw 1' styr -e, wm 1na wn. dl· 
vattenshotet kan icke i framticlen bli så effektivt som under värld . .. e;, 
kriget. På tal om det fram gångsrika konvojsystom som a n\' <111 
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'd världskrigets slut meddelade tal., att Storbritannien som resultat 
11 de två senaste årens intima samarbe te meJlan amiralitetet och 
n.:fartskretsarna skulle .vara l:e·re.tt att omedelbart efter ett kri~
sJ t t införa on konvoJorgamsahon på alla do ruter som aro no.dutbro 
"ndi <Ya. 

va \~i ha ti ll räckliga förråd av anti-ubåtsk anoner för att möta alla 
.. t ade behov. Mer än 2,000 kunna göras klara för användning 

van l' l l l' . uedelbar t och ytter 1gare ett stort anta . ( tmna c 1s•poneras mom 
~;!ll]ig t id. Vid årets slut Le·räknar man att omkring 1,000 handels
~artyg fått sina däck förstärkta, så att kanoner kunna uppmonteras 
på dem. Mer ä~ 9:000 o.fficerare i handelsflottan ha redan deltagit 
· kurser kon VO·Jer m gss.kyclcl. 
J (Svenska Dagblade t den 17 mars 1939.) 

Frankrike. 

Pe•rsonal. 

Uneler år 1939 s kall elen f r anska sjöoHicorskåron ökas med 132 
till ungefär 4,250. Manskapet ökas med 2,400 till ungeå:är 7 4,900, 
vartill komma ytte•rligarc ungefär 3,800 man för kustartilleriet och 
marina poliskå r·en samt 3,500 till specialtjänst avsett manskap. An
talet varvsarbet a re på de s tatliga varvon skol a ökas med 1,900' till 
~9,000. 

Organisation. 

Marinminis teriet har bes lutat, att en s. k. skopp.slJyggnadskom
lllitte skall bildas vid mobilisering eller om krig utbryter. Denna 
skall bestå av on hö-gre mariningenjör som orcl:fö.rancle sa111t en r e
presentan t från vardera arlwtsgivaren och don privata varvsindu
strien och en roprL•sentant från handelsministeriet. 

Genom L'n gemensam kungörelso :!:rån minis trarna för de tre 
försvarsgrenarna h ar ett institut för vct(·nskaplig f orskning för friim 
ianetc av lande ts f örsva r bildats . Ordfö-rande är Gen eral Gamelin . 
Övriga lecla lll ötcr äro chef erna Jör gener alstaben, marinstaben och 
flygst aben ci vila ämbe tsmän fr å n försvars minis t C'ri orna samt fem bf'-
1Ydande v'etens k a ps m än. 

I marinministeri ets kabineH har nyligen bildats en press- och 
Propaganclaa vele lning. 

(Marine Runclschau , mars 1939'.) 



- 254-

I Frankrke ha nyligen stapelsatts fyra jagare, som skola h 
Intrepide, Tt\meraire, Opimfltre och A vcnturier. De skola Ju c·tt elta 

c e. 
placE'ment på 1,970' ton. 

De två törstnämnda skola hyggas av Forges et Chanti.:· r~ de l 
:M:editcrraneo i Scyne-sur-:M:cr, dc hå sistnämnda av Chanti \'rs do 

1
: 

Girondo i Bordeaux. 
(LP Yacht den '25 mars 1\l:l\J.) 

Den nya franska motortorpedbåten 40 K, byggd pu Ya rvpt i 
Me ulan, har a vs l u ta t mycket lycka el e provtun·r. 

Dess deplacement är 23 ton, längelen är 2.0 meter, m ask iul' riet 
utgöres av 4 motorer om sarnm.anlagt 2,000 hästkrafte1· och l'a rteu 
uppgår till 40 knop. Bränslefarrådet utgöres av 4,000 liter hensin 
och Lestyckningcn består av 2 C'ller 3 torpeder, en luftvärnskanon 
en s junkbombkastare och kulsprutor. ' 

Besättningen, som kan bo ombord, utgöres av 2 officerare• och 
4 man. 

(La Hovue Maritime, mars 193\1.) 

Tysklanels avsikt att göra M:mnel till en starkt befäst llo·ttbas 
uppenbarar sig i on artikel i »DanzigPr VorpO!Sten>>, Danzigs Natio
nalsocialistiska organ, vill;:ct tillåtes mera frihet i sina yt tran den 
än rikstidningarna. 

Memcls hamn är nu tagen i besittning av Ubåtsflottilj en , Wccl
dingem>, vilken komm.e•r att bestå av 12 fartyg, ubåtsmoderfartyget 
)) Donau» om 3,950 ton och jagaron T 23. Flora örlogsfartyg väntas 
anlända till Memel inom den närmaste fr amtiden. 

Utbyggandet av :Mmnel till en av de starkast beftis ta hn lllnarna 
i Östersjön är redan i gång. 

:Mcmels hamn, som. har ett strategiskt ]ägo av största lw ty cle lse, 
har ett vattemljup, som L n. är otillräckligt 1ör öirlogsfartyg av de 
största klasserna. Dess stösrta cl]up är mellan 18 och 20 fot. wcn 
djupet varierar och är konstant endast i en smal kanal. Det f juns 
emellertid ingen anledning att anta, att h amnen icke skulle- k unn" 
muddras upp till er:Eorclerligt djup ä ven för de s·törsta örlogsfartYg. 

Ehuru Hiksmarinens pressdetalj avböjt att lämna n ågr a ,J('l;a lJer 
om :Memels framtid såsom ö.rlogsbas, tir det troligast, att den huvud
sakligen kommer att användas såsom uhåts- och jagarebas. 
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I händelse av Jientligheter mellan Tyskland och Hyssland kan 
l icke endast användas såsom ubåtsbas gentemot ryska örlogs-

N61110 J - o t ... t -- t t 1 · 1 J som ;:ryssa 1 s ersJOn u an aven gen e.mo wnvoJerac e lan-
tartYg o 

J f
artyg pa vag till eller från ryska, svenska, estländska och Jet

de s 
tiska hamnar. 

(The Daily Te lcgraph den 20. mars 1939.) 

Enligt senaste statistik som står att få, kanuner tyska flottan 
:\r 1942 att bestå av följande enheter: 2 slagskepp på 35,000 ton med 

38 cm kanoner ; 2. slagskepp på 26,000 ton med 28 cm kanoner ; 3 
kryssa re på 10,000 ton med 28 cm kanoner; 3 kryssare på 10,000 ton 

1116d 2.0,3 cm kanoner; 2 kryssare på 10,000 ton med 15 cm kano•ner; 

8 kryssare på 8,000 ton med 15 cm kanoner; 2 hangarfartyg med ett 
deplacement på 19,500 ton; 2'2 jagam tillhönmde 1,800 tonklassen ; 

4o mindre jagare och 61 ubåtar. Flottans sammanlagda tonnage 
skall då uppgå till 380,000 ton. Dessa be.räkningar omfatta ej fartyg, 
som komma att vara överåriga 1942. 

Tyska flottans ubåtar tillhöra 3 kategorier, nämligen: lätta 
kustubåtar på 400 ton, 600 tons ubåtar avsedela för tjiinst i Nord
sjön och slutligen stora oce•angående ubåtar på 1,200 ton. 

Tyskland ämnar bygga en flotta, vars totala tonnage uppg·år 
till 35 % av engelska fl.ottans. Till 19'42 planerar England att flot
tans tonnage skall utgöra 1,900,000 ton, vilket betyder, att om Tysk
land ä.mnar hålla förhålland e1t 35 till 100, måste det bygga ytterligare 
fartyg på sammanlagt 250,000 ton. 

Såsom ovan nämnts äro två 19,500 tons hangarfartyg med fjor
ton 15 cm kanoner för närvarande· under byggnad. Betydande• för
ändringar ha gjorts i elen ursprungliga plane•n; antalet flygplan har 
minskats för att möjliggöra en förstärkning av pansarskydclet. 

De två 10,000 tons kryssarana, Bliicher och Admira.l Hippe·r, var
dera med 20,3 cm. kanoner, som hava varit under byggnad sedan 
19&5, undergå för närvarande slutproven före överlämnan~e·t till 
flottan, men do komma icke att införlivas med denna före årets slut. 
I iuni skall ett tredje skepp tillhörande denna klass sjösättas. När 
des.sa enheter fullbordats, skola två 10,000 tons och två 7,000 tons 
kryssare, båda noed 15 cm kanoner, stapelsättas. 

(Proceedings, februari 1939.) 

Italien. 

l& Från officiellt håll i Horn meddelas, att tjugo ubåtar stapelsattes 
38- Dessa omfatta fyra fartyg med ett öv8rvattenscleplacement på 
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1,461 ton, sex på 1,03.6 ton, f:y ra på 1,031 ton, två på 9u1 ton 
fyra på 600 ton. Detta utgör ett totaldeplacement på 20,426 ton Oeh 
öve·rens.stämmer med det appr oximativa värdet 20,000 ton. s0111 '~~0li1 
6cllt fasts·tälldes för ett är sedan. Då dessa ubåtar äro fä rdigb. h. 
da, kommer den italienska ubåtsflottan att utgöras av 133 Pnh~:e
förutsatt att ingen av uc sju under världskriget byggda nhr1tar:r, 
nedskrotas under tiden . a 

(The N av y, m a rs 1 !):l9.) 

Under åren 192.2-1938 bar den italienska .sjöofJ'ice rskån·n öka~ 

ifrån 2,289 till 3,051 och rnanskapsstyrkan ifrån 40,000 ti ll 65,0()) 
man. Man avser att ytte·rligar,e utök a kadrarna, så att sjöotficers. 
kåren är 1941 uppgår till 4,265 officerar e och mansl.;:apsst~·rka n till 
meJlam 71,000 och 75,000 man. 

(La R evue .Maritime, febr ua ri 1\):lll.) 

Sovjetunionen. 

Nyligen höll ryska flottan flottmanöver i Öste rsjön, var vi ll c\rss 
två nya enh eter, Jriro·w och Leningrad , cleltogo. 

Kiro·w, som sjösattes 1936, är den första 8,000 tons kr,vssaren, 
som byggts på ryskt varv sedan världskriget. Tre liknamk k ryssare 
äro uneler byggnad. Inom fem eller sex å1: komma ryssarn a att ha 
sju sådana 8,000 tons kryssare. De äro bestyckade med 18 em. ka
noner, el. v. s. större än som är överen.skomme·t i Lonclonavtalet. 
.Men Ryssland, liksom Tyskland, har med Englands medgiva11dc in
stallerat grövre kanoner, emedan dc flesta lander, som h~·g- p:t så

dana kryssare, icke hållit sig inom avtalets gränse r, vilkt't fi ;reskrev 
15 cm kanoner på den kl assens fart\)'g. Kirow och dess systPrfartyg 
göra 33 knop. 

Leningrad är på 2,900 ton. Sjösättningen ägd rum 19:ri. TJO 
andra fartyg av samma typ äro för närvarande uneler byggnad. T,å 
av dem, Cherkow och .Minsk, sjösattes 1936 och äro snari k)arn. 
Dessa fartyg äro mycket lika de franska större jagarna mrd snnl1119 

deplacement, men de göra endast 35 knop mot fransmännens 45 '' 
46. Huvudbestyckningen består av fem 13 cm luftvärnskanun <'r . fyra 
37 mm automatkanoner och sex torpedtube·r . 

Ryssarna synas hava övervunnit de svår igheter, so·m uppkoln· 
mit genom de sista årens rensningsalctioncr, vilka omfattat id(' ]J]olt 
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"crre off icer are· utan även fa r tygste•knike r och varvsarbetare. Trots 
]JP;ta hava ryssarna byggt ubåtar och sm äJart.yg, och cte ha va mo
de ·niserat och ut;viclgat sina varv för att mö·jliggö ra byggande av 
deJ D d l tt f" o , örre far tyg. e1ras nuvaran e program .;:ommer a genorn aras sa 
,t .. 'J. t 
. rt som !l10'J J g--. 
to För närvarande ha r ryska f lottan 0111kring 180 ubåtar, av vilka 

90 
äro stationerad e i Fjärran östern. :M.an H1 r ickP underskatta den-
ub åtsstyrka såsom en maktfaktm i häncl r lsr av konflikt m<'d 

~~s.sland. :Man måste dock ihågko·mma, aH p>ffekt. ivitdrn hos <'Il 
stor ubåtsi'Jotta, som opci·.c:rar utan hj;ilp av andra l.;:rigsfartyg, är 
i hög grad beroende av slumpen. 

l~yssarna hava uneler clP s•e,na>Ste å rPn s kapat e.n ishavstlotta, 
och som bas fö1r denna ha de byggt dyrbara va rv och befästningar 
i Murmansk vid Nona Ishave-t. i norra Ryss land. .Med en så sto r 
ubåtsflotta och utvidgning av flottan i övrigt måste· R yssland ans<'S 
vara en stark sjöm akt. 

(Procoedings, feb ruari 1939.) 

Polen. 
Minkryssa ren Gry± och de två nya 2,000 tons jagarna av Grom

klassen komma att utgöra kärnan i d.E'n moderna f lotta , som Po.Jpn 
ämnar bygga. l Gazzeta Polska publicerades nyligE-n en artike l, 
som betonade vikten av att äga E' ll kraftig :ilotta. Artikeln påpe
kade, att po lska flottans erforderliga tonnage skull e l'omma att ut
göra åtmins tone en tredjedel av tyska ·flot tans, el. v. s. 145,000- ton 
och innefatta tre 26,000' tons slagskepp, c•·tt hangarfartyg, tjugofyra 
2,000 tons jagar.c, tolv t ill femton 600 tons ubåtar samt. åtskilliga 
lätta fa r tyg. 

(Procl•(•cl ings, fE-b ru ari 1939.) 

Jug.oslavien. 
Enligt Journal de la 1\Iarine Marellanek har Jugoslavien planer 

P_å att bestälJa 10 jagare, av vilka två skull e h."gga i Spalato i Ita
hen och åtta i Tyskland. 
. Tillsvidare har skeppsvarvet i Spalato fått beställning på en 
Jagare, s·orm blir det största fartyget i jugoslaviska marinen; den tor
de bliva en flottilj ledare av samma typ 'som dc senaste franska. 
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Det största Jartyg<>t för närvarande i jugoslaviska 1na 1 i no u 
lätta kryssaren Dalmacia (ex. Niobe) med 2,360 tons cleplar(• n101"

1 

köpt från Tyskland l926, då den r eclan var 27 år ganl'mal. lt 
Rivista Marittin'la, mars Hl39.) 

Turkiet. 

Kontrakt ha uppgjorts orn byggandet av da fyra ja ga n._ s0111 
Geslutades :lörr a i'tret. Två av dessa skola byggas hos Vickers-Ann. 
strong i Barro\1·-.in-Furness och två hos 'William Dcnny & ll ros i 
Dumbarton. 

(The Navy, mars HJ39.) 

Turkiet, lrar i England beställ t fyra unclct·vattensbåtar, som sko. 
la byggas i Banow-i.n-Furness. 

(The Naval Chroniclc elen l7 mars l939.) 

Förenta staterna. 

Presiclent Roosevelt har bemyndigat flottan att bygga två slag
skepp på 45,000 ton. 

Vid Pn presskon ferens förklarade presiclent Rooseve lt att en av 
huvudanledningarna ti ll att lran givit order ori1 att två slagskepp på 
45,000 ton sl-::ola börja byggas var att Japan vägr at att by gga fa rtyg 
av denna s torlek. Presidenten förkl arade, att det även hnns a ndra 
skä l m en ville icl\: e uttala sig om dem. 

(Dagc"ns N y heter den 29 mars l939.) 

K ontrakt har uppgjorts om byggandet a v l9,000 tons ha ugar· 
Jartyget >> Hornet», .som ingår i l938 å rs nybyggnaclspro gram. K ost· 
naclerna beräknas belöpa sig till 3l ,800,000 dollars. Bygguacl"tiden 
utgör 34 måna,cler. Hangarfartyget beräknas f å en längd av 229 
meter, e'n fart av mi nst 40 knop och kunna m edfö'ra öve r lOO fly gplan. 

(The Naval Chroniclc elen 6 april 1939.) 

Det nya amer ikanska hangarfartyget Wasp sjösattes den il april 
Quiney (Massachusetts) . Wasp, vars bestyckning ännu hemlighål· 

259 -

)lar en längel av 223 meter, en bn"dcl a\· 33 meter och kan om· 
]eS, ]ta"a ett fomtiotal flygplan. 
borc ·o (Le Temps den 6 april. 19'39.) 

A 111erikanska marinministeriet har tillkänuagi vi t, a t t man snart 

l
. 11 b ö ria bygga snabba motortorpedbåtar. För de tJa ;indarnå l h ar 

s,a 
avsetts ett anslag på l.:J mi !.joner dollars. 

(Le Temps elen 6 ap r i l 1939.) 

Japan. 
Från rysk källa m edcll'las, att Japan har 26 nya l,400 tons ja

gare i tjänst, vilka göra 34 knop och äro bestyckade med sex l2,7 
cm kanoner och åtta 53 cm torpedtubr r. Deras maskinstyrka varie
rar från 37,000 till 38,000 lrkr. Aktionsradien vid l .:J knops fart är 
4 000 eng. mil. Do kunna ta ga 400 ton ,-olj a. L>ingden är l02 m, 
b;·eclden 9,5 m och cljupgåcnclet 3 m. Dessa båtar äro enelast obe
tydligt svaga ro än de 23 enheterna tillhörande Isonamikl assen. Dessa 
äro i ve,r kligheten sm å kryman· , vilkas deplacomont är 2,l00 ton 
och fart 34 knop. D e hava åtta l2,7 cm kanoner oclr nio 53 cm tor
pedtubN". .Motorsty rkan är 30,000 hkr . Da kunna taga 420 ton olja: 
vid l5 knops fart är a ktions radien 4,000 eng. mil. LängLl rn är H4 m, 
brEJclden l 0,2 m och djupgåendet 3 m. Bes>lttningen uppgår t i Ll. l97 
man. K anone rna äro plac,cradc i fyra dubbeHorn, två förut och två 
akterut. Besättningen vid torpedtuberna skyddas av lät t pans ar. 

(Proceedings, fehruari l939.) 

Argentina. 
Den nya kryssaren L a Argent ina lämnade .lörr a månaden G t· a

ve.send för att. avgå til l Buenos Aires Den .stapelsaHPS vid Vickers
Armstrong i Barrow l9G5, nwn leveransen har försrnats på grund 
av de o,fantligt öL:adc beställn inga rna, som törorsakai s av det en~rcls 

ka upprustningsprogrammet. 
L a Argentina är avsedd t ill övningskrys1sare. Den h ar l'i.t 

8\andarddeplacement på 6,500 ton, en huvudbestyckning av nio F> 

cm. kano ne r, en fart av 3l k nop och kan medföra upp till l,OOO ton 
bränsle. Den är vidare utr ustad m ed två Seagull Amfibiep lan och 
~n ~~tap~lt . Enligt kontraktc-t kostaelP fartyget l ,750,00?' pund vil-
et ar mmdre än vad elen skulle ha kostat, om elen bestallts nu. 

(The Navy, mars 1939.) 
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Litteratur. 

,Gotland: en försvarshistorisk oe h eko. 
nomisk-geografisk studie». Av kapt P!l( 'll Vid 
E:,ungL Flo,ttan I-L Hammargren. 1farinlit. 
ter a turföreningens för] ag, 

Marinlitteraturföreningens senaste arbete, cl et 43 :e i onlni ngeu 
har ägnats ön Gotlanrl, Oerhört mycket har uneler dc senaste 1G-2Q 
åren skrivits och ialats, utretts och diskuterats om. vår största svenska 
ös betydelse fö,r och samband mc~ el rikets försvar. Men när m a n sökt 
sätta sig närmare in i de hänned samm.anhängancle problenw n har 
man ofta haft c·n ldinsla av osäl-;:erhP•t och ovisshet boträffa ndn åt
skilliga av de fundamentala förutsättningarn~ föt· eH ingåen d(' klar
lä.ggancle ur alla olika S'J'llpunkter av de gotländska speciel la stra
tegiska frågorna såväl som dmas sammanhang med för hela riket 
gemensamma, odelbara nwtsvarancle probl em. 

Kaptenen .Hammargren har i sitt nu utgivna arbete sökt av
hjälpa denna brist hos oss genom att, som han själv sägPr, nu•cl ut
gångspunkt från Gotland berörande ltämlPlser låta dess öckn och 
utveckling 1\.krspcgla de historiska, Jlolitiska och ekonom iska sam
hanhangen i Ost,ersjön samt att därjämte i någon ncån påvi 'il ytt
ringarna av öns s jöintressen genom tiderna. 

På c:a 300 sidor medde lar OS!3 förJattareu en utomordentlig 
mängel fakta rörande Gotlands föirsva rshistoria, dess geografiska och 
ekonomiska fö>rhållanclen samt utvccklinge.n och omiattningen av de 
[ör en insulär provins alltid ofrånkomliga sjöintressena. Den h isto
riska framställningen, som, frånsett eil koda re övmsikt av Gotland 
uneler äldsta tider, begynner med en redogörelse for Gotlands J anska 
tid - för vars utarbetande förf. haft att tillgå m1eclverkan av ( n av 
Danmarks nwst framstJående· historic i - och därefter ledm oss fr alll 

genom öns nu nä ra 800-åriga svenska pewiocl, är synne.rligen gi v and~
Gcnom tablåer och kartor lämnar ±ÖI''[attaren en 1Ö:versikt av s]O" 
krig.shändPlserna i Norden med särskild hänsyn till Gotland, var,eft.el' 
han närmare redogör för de olika, ön heröranek l-;:rigiska tillclr af!el· 
serna, sedda i sitt politiska sammanhang, Slutligen bringar ]tall 

också i å tanke do s jökrigsope1·atio·n er vilka uncle·r världskriget, och 
enkannerlige·n dess bägge, Jörsta å r, 'utsp:elades antingen nuc cl Go;·; 
land som en så att säga pas1sivt medverkande part eller i va rjP fa 
i öns wlativt nära grannskap, 
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~vs ni t te t om Gotland i geografiskt och eko nomiskt a vseendc 
> . uppgifter om och s~'npunkteor på de ten·itorie,ll a och klimato-

liiJ11U9-l ' ' ' l ' bl' l ' . ka förhållancle,na för att sedan, eHPr en lnstOJ'JS' \: ater" 1c.;: pa 
]o·gtscro,tländska niiringslivd, närmare ingå på dPt e1konomiska livets 
d:>tu;sättningar och karaktär. Där redogöres sålunda för geo_logiska 
f~~]lällanclen, bebyggelse och folkmän~cl, där be~1andla~ de_ ohl~a hu
f dnäringarna jordbruk, skog:s1bruk, flS'kP och mdustn, dar lamnas 
vu åencle uppgifte r beträHandP förbindelserna med yttervärlden och 
!Dg J J ' f"' l ] l". l ' t . ön, a llt m e:d tabeller, 'arts ;;:1sser o. s. v. or ;;: ar agg·anc c· 1 s a-
past_ kt och andra avsecnckn av de olika frågorna uncle1r behandling, 
b w ' ' ' ' 
Och där· lämn as slutligen en samm:a.nfattmng av obka synpunkter 
å Go•tlancls P-get försörjningsläge samt dess samband nwcl och bety-

p l t .. - l ' delse• för svens;;: nanngs 1 v. .. 
Den gotländska sjöfarten och vad dänned hii>rt och horor sam

man belyses i bokPns sista avdelning, som vissorligen icke i alla 
stycken är lika rikt dokumentc•.racl och fullständigt behandlad som de 
båcla före1gåencle, men dock synes tillfyllest i sitt före,varande sam
manhang. Framställningc'n där ger ock sitt bidrag till bolysandet 
av den allmänna tenelensen i utvecklingen hos sjöfarten uneler de 
senaste 100 åren, nwcl do talrika mindre se·gelfart'Ygens - vilka dock 
voro kapabla för ved-::samhet på a lla världens. hav - gradvisa ut
trängande av det äng- och motordrivna tonnaget, med försvinnandet 
av de mindw skeppsvarven o. s. v. 

Författaren har s lutligen kompletterat sitt at·bete mPcl en del 
pers~:muppgifte.r, avseende gotlänningar i sjaförsvarets tjänst. 

Allt som allt är kaptenen Hammargrens arbete a v en mycket 
gO"d kvalitet. Föd. har, kan man ko·nstatma, lyckats att samla och 
pil ett överskådligt och intresseväckande sätt i föreEggande volym 
sammanstäl.La och framlägga fakta, vilka böra utgö,ra grunden till 
vad varj e av de strat,egiska problemen intresserad officer >> bör veta 
0ll1 Go.tland >>. 

u. w. 

,E'n för Alla . . . . . Inlägg i frågan 
om Norelens fred och fö!rsvar.>> Av Ragnar 
Smith,. major, FiL Lic . A. B. See.Jig & C:o, 

För ett antal år sodan, medan Nationernas Förbund ännu var 
8

Cli!J. ett träd med friska grenar och granskande löv och necl rustnings
konferensprn a pågingo, utgav dåvarande kaptenen Ragnar Smith en 
bok behandlanc! P värJelsfredens problem. Han gjorde s ig cliir till 
to)k fär elen uppfattningen att Versaillesfredens status quo icke kun
de komma att bnstå i längden, att staternas och nationernas liv ej 
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reglC'ralkS av .sintiska utan a.v dynamiska principer och att 
111 

kund<• bcvnra fredPn först om man toge hänsyn till dessa l>J·inci "~ 
i folkens IörhåLland.o till varandra. Hem lwr :fåt t so sina ni iala n~ei· 
levaml<·gjorcla i clt• senaste• ån•ns politik, han har fåt t lw\ ;igg r:u 
att »Clcn eviga fredens•» problem v oro mer iin svå rlös ta ocl t a t t d 1 

krävtle•s otfer för att- Jreden skulle· kunna bestå. .Men ve1 11 ~\; uJ~~ 
offra s ig p. \\t>r sitt? .Ja , chirom vittnar bl. a. :M.tmc\u·nl"ördra g-<'1_ leJ,:, 
blt•v det stormakterna. 

l före·liggande arb<'l:c bar major i::lmith till hehamlling liJ>i> l~git 

Irågan om sam arbete• och sammanl1ållning Jllt•llan dt-' nonli~ka sln. 

terna . H an belyser Jörst behovet a1· rlylikt samarlll'tc, ett !:'Hlllllt·hrtp 

som h~ims.t. bör taga till syftemål att förebygga dl' nordi skn ·<tatel'
uas din·lda indragande• i krig mellan andra mnktcr s•åväl ~•ti ll S>l 

rlana kriinkniugar av ncut. r ~litetc•n, som skulle göra ett imlrngancle 

i krigl't oundvikligt. »Föt· den. makt, S:J in vill göra sig till ~ordens 

behärskare', kan ingenting va ra nwra öuskvärt än att vinmt ~itt lllå\ 

i etapper. >> Hålla .Nordens stater clärc•mot ihop, kunna d<' kanske 
genc1n s in sammanh ål lning avviinda e ller övt•rvinna elylika la ro r. 

För e·n dylik sammanhållning- t"örl'attaren kolll!lll'r fra 11 1 t ill att 
det lämpiigast bc,rclc•· var?. ett :f:örsvarsJörbuml, 11wn att eld ii r 3(. 

skilliga Jöll'utsättningar som först måste fyllas för att cit clyli l t skall 
kunna bliva verklighet - kräves givrtvis hämst, att vari (' lolk i 
sig s kapar ett försvar, som motsva rar dess :förmåga och riskt'l' na i 

dess lägo. Ett försvarsCö-rbuncl med avrustade medlemmar ;ir !'n 
anomali. Dut kräves därjämte en så star].;: soliclaritPt c•mt• lla n tir 

olika stail·m8 att do kunna Jöra <'n geenwnsam politik. Oelt eld 
rnåstf, slutligen existe ra e•n samhöriglwtsLän.sla sådan att va r.i<' nor· 

diskt Jo lk är berett kormna ett annat till hjälp, även om na g-ot di· 

rek t hot. lllo t eld sjä lvt ej för eligger. 
Man kan givetvis också tänka sig on mera begränsad sann<'rkan. 

inskränkt ti ll ck J"all och ck områden, där introssoge•Jnonska)l<'ll iir 
mest påtaglig, C'XClii]Jdvis, såsom nu rC'clan är fö rbrrrclcl, betr itl"f ande 

Alanclsriirträngningen.s f'örsvar. 
li l<'n drt får i varje fall icke va ra fråga om :fraser> u tnn OJII 

förpliktc•lser. »De·n norelis ka ge•JJwns ka]J, som låter ett br o•~<- rfo\K 
gå unde r, ilr icke värd sitt vackra namn.» Så snart samhör i~·hrt:cu 

blivit klart. Jw,f äst och uppfattningen om dess nÖiclvändighet s lagit 

ut all tidigare- inbördes misstro och brist ancl.c· samkänsla sa1nt VI 
blivit. nog sta r ka att under al la :förhållanden driva en solidarisk po· 

litik, böra vi icke· sticka uneler s tol med vår avsikt att så göra. ~\Irn 
onldast hindande avtal ä ro av värde. Det räcke1· Pj nwd en ~!C' Inrn· 
sRm rädsla Jör k rig. Det k r ävs också gemensam hamlling J"< r fre· 

Llens bt•varande. 
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:Medan törf. anser det givet att sammanslutn ing ·och .::amman

JJid]Jl ing mellan Sver.igc, No rge_ och Finland utan stör re svårighet. 
sknll ku nna komma tJ I! s tånd, Jmner l1an den nuvarande· danska re
treringcns vacklande men i n•gel avvisande hållning vara ett allvar-

10·cr t hinclc·r för det :[u] Is-tämliga no rdiska ;;amför tån det. l\Irn om 
l a . "ll 

Danlll ark eJ VI kolllma med Jrån början, kan cle-•ss anslutning JllÖ•jli-
11en komma till s tånd senare. Det. är C'tt påtagligt nordiskt inircssn 
~tt Danmark icke r å kar i hände rna på någon stat, som kan Y~intas 
föra rn mot No·rd en i övrigt aktiv politik. 

Ett aldrig så gott nordiskt samarbe-tP får rnt oi iPrticl ej kom

!llfl oss att på något sätt Jörsumllla de nödväneliga fö rstärk ning·arna 

flV vå rt försvar Dfct är icke någon ris.k att vi gå för långt i dess 
uppbyggande. Vi kunna h ålla på länge med att l"ylla luckorna in
onl vårt frihetsvärn, innan vi nå upp till elen standard som kan an
ses er:forcle,rlig - iivon inom Pn nordisk gemenskap. 

Vi höra betänka att inbörcle hjälp betecknar clrn enda viig. på 
vilken de nor eliska JoJken kunna åt sig trygga s in önskade livsfö ring 
och säkcr -t.älla sina möj ligheter att i framtiden bidraga till upp
byggandet av en n y och bättre värld. 

Do synpunkter, vilka ovan relaterats, äro de IJäranclo i major 
Smiths ti ll omfånget obetydliga, men tankeväckande och v;ilmotivC'
racle framställning, mod vilken han i en ödeseliger tid som den nu
Ya rancle vill giva s.itt bidrag till st rävandena att väcka det svrns.ka 
folket ti ll insikt om vilka värden vi hava Jått att :förvalta från en 

gången gcnuration oc\1 om vilka vi skola slå vakt för att kunna 

lämna dem i arv åt våra efterkommande. Major Smiths >> inlägg >> 
förtjänat· ait stueleras och begrundas av alla och rnvar. 

R. w. 

»Örlogsmän som diplomate·r». _,\.._v L t. 
Cmclr Kenneth Edwards. Till sYenska av 
vV. Savagc och H j . Clason. N a utiska fö•r
lag<'t. Stockholm 1938. 

b
.. Uneler loppet av år 1938 fö relågo i svensk översättning tv1t 
ocker l l "tt' l ... ff" K ~ av c en J n 1S .;:c SJOO•- 1cerrn enneth Edwards, i vilka denne 

f.ä ett särdeles oförblommerat sätt Hinmar upplysningar i sådana 

t;ng, som i allm.änhet behandlas med största sekre•trss. Förklaringen 
1
.11 at.t något sådant överhuvudtaget kunnat få försiggå torde få 

Sokas el" . t f" f ' an , a t or ai:taren - sås•om framgår av böckernas innehåll 
...._ ta git t ill sin uppgift att rehabi litera »the Navy» :för vissa hän-
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delser och :förhållanden, som. inträffade under flottans lå ng-van 
svaghetsti llstånd efter värlclskrig~C•t . Det tor de vidare in te 1.å~a 
minsta tviv<>l om, att höckcrna tillkommit med myndiglwten 1as &oda 
minne och att yttersta avsikte·n varit att inrikespoliti skt ~ töc) a 
oopinionsbildningen för en nödvändig maritim upprus tning g<>uo 111 alt 
i utrikE-spolitisk bPl ysnin g påvis.a v~dorna för Storbrittan ni<·n a ,~ 
alltför svaga sjöstJ•iclskrafter. 

N(·lllrustningens och sparsp.mhets kampanjens :Cöljcle r för J'l ot taus 
personal oeh clc·ss moral avhand las i första boken , JIIIyt eriet vi d Iu. 
ve rgordon >> . I andra boken, >>Örlogsmän som diplomaten>, utgör elen 
materiel la nedrustningens följeler huvudtemat. 

Från å ren närmast efter världskriget och f ram till 19:37 var 
Medelhavet med angränsande hav och Hinder det orosce·n trum , där 
idPiiga k rigsanledningar förekommo oc h det är också dit - till 
Englands pulsåcln - författare·n koncentrerat handlingen i sin and. 
ra bok. Det är världshistoria, som hä r rullas fr ån clf' gre kisk
turkiska och grekisk-itali eQlska uppgörelserna under 1920-ta kt, ÖYer 

revoltema och upproren på Cypern, i Gwklancl och i Palestina till 
Italiens erövring av Abessinien och det spanska inbördeskrige t. Ove r
allt stoclo brittiska intressen på spel och överallt var det yt terst på 
insatserna av flottan och dess män som dessa intressens bestånd bp
rodde. Stora svårighet er mötte häruneler de engelslm befäl ha va ma 
och det är i analysen av dessa svårighet er som bokens största värdr 
ligger. Dc brittiska politikernas sangviniska tilltro till intema· 
tionella overenskommelser, scparsaml'tetskampanjen, de lömska an
fallen i hemlandspressen mot flottans existensberättigande t ill för· 
mån för :Uyget, clrag l~ampon mellan försvarsgrenarna, alla vuro bi· 
dragande orsake r till f lottstyrkornas fö.rsvagancle, vilke t i sin tur 
utgjorde grunden fö·r uppkomna förhållancle·n eller rätta re sagt miss· 
förhållanden. 

För spel et bakom kulisserna i samband med den allvarl iga :Nk 
delhavskri sen 1935 lämnas en ingående och särdeles intreSisant redo· 
görel se. Huru mång a voro väl cle, som då visst e ell er anad•', hur 
nära de t vid flera tillfä ll en var att världen på nytt kasta ts in i ett 
stort krig? 

Avsnittet om spanska inbördeskri get, omfattande ticlen till o!ll
kring årsskiftei 19-37/38, har sitt största intresse i den sammansbill· 
ning av intill denna tidpunkt inträffande händelse r till s jöss och 

vidtagna internationella åtgärder, som däri lämnas. 

Boken är mycke t läsvärd. 

c. n. 




