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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende 1935. 

Avgiven av ledamoten Zethelius. 

I 1anle-dning av bestämmelserna Ii Sällskapets stadgar § 29 
har jag heg:ränsat denna årsberätteise att endast avhand-la 
översikt av auigsfartygs ny- ocih ombyggnader Ii Sverige och 
utlandet Slamt vissa deCtal j er ~·öil·a.nde Krigsfartygs dimensio~ 
nerin.g. 

A. översikt av krigsfartygs ny- och ombyggna:der Sverige 
och utlandet. 

t. Svei,ige. 

Sedan föregå!ende ål"'s:be:r•ätt:else avgavs har Hottans till
förts flygplan'kry.ssaren Gotland ·samt vedettbåtarna Jägaren 
och Kaparen .ävensom de från Norge inköpta valfångstbåtarna 
Styrbjöm (ex. Klo) och Siarkodder C ex. Gra'ham) . I olika 
sbadier av färdigställande äro vedettbåtarna Snapphanen och 
Väktaren, jagarne Slackholm och Göteborg samt undervanens
båtarna Delfinen, Nordk.apar'en, Sp1•ingaren och Sjölejonet. 
StöiTe ombyggnadsarbeten !pågå för pansm·skeppet Drottning 
Viotoria samt mink:rY'ssaren Clas Fleming. 

Flygplanikry.s:sar·en GoU.ands huvuddata ä1·o visserligen 
gansim aillmänt kända, m en för fulJs.tändig'hetens skull om
nämnas de här. Längd över allt 134,75 m., längd i KVL 130,o 
m., br.edd i KVL 14,54 m., ;bredd i diick 15,43 m., kcnstruk
ti onsdj up gående 4,5 m., konstru'ktionsdeplaoement 4,682 t·on, 
stand2.~·dd :cplaccmcnt 4,600 ton, pJ.·,ovtursdeipl,ace'lnent 4, 750 ton, 
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maximide,placement 1ned max. brännoljdörråd 5,750 ton, be
räkn>ad maskinstyrl{Ja 33,0>0.0 AiH:K, beräknad fart 27 knop. 
PropeHermasl{linerå•et består av 2 st. utväxlade de Lavalturbi
ner, som erhålla ånga av 20 atö från 4 st. •oljeeldade Pe.nhoet
pannar på tiHs•ammans 2,960 m.2 eldyta. Beväpningen utgö
res av 6 •s·t. 15 cm. kanoner, 4 st. 75 mm. luftvän1skanoner 
samt .Juftvärnskuls:prutor, 2 s.t. 53 cm:s trippeitorpedtuber, 
110 minor ~amt 6 st. flygplan, som utskjutas från en katapult 
strax akLer om aktra torne.t. Maximala bränno.l}eförråclet är 
e:a 900 ton. 

Fartygets provturer påbörjades hösten 1934 och omfat-
ta.de verkstadspr•ovtur den "0 / 8 , bränsleförbrukning&prov m·ed 
16 'knop den o j u• kapaeitets- ·och Q·egkringsprov med 10, 1G, 
20, 5 , 22,;,, 25, 5 oeh bögsta fart den 10 /u, fulllmafts:pr·ov den 
14 j 

0 
s.mnt baek- oeh. manöverprov den 20 j 0 

.• 

Vedettbåtarna av Jägaren-ly,p hava följande huvuddata: 
Längd över .allt 54,o m., län.gd i vattenlinjen 51,9 m., br·edd 
i vatten!linjen 5,ss m., 'ln··edd över aHt 6,o m., konslruktion.s•
djupgående l, s:; m., ko111slrukti 'onsdeplacement 2·50 ton, stan
dardde,placement 246 ton, pr1ovtursdeplacement e :a 280 ton , 
maximideplaeement 335 tton. Bel'älmad maskinstyr-ka 3,20·0 
AHK. Propellerma&k~nel'lid ulg>ÖTrs av .en utväxlad de Laval
turbin, som erhållN' ånga av 20 atö från 2 st. oljeelda·de vat
tenrö·r1pannor, närmast :av Normand-typ m•en .av Penhoet.s 
konstruktion på til.Js-ammans 3.210 m.2 elclyta. Beväpningen 
utgöres av 2, >st. 75 mm. kanon.er, 2 st. 25 mm. luftvärnskul
sprutor samt :sjunkbombkast'are oeh -fällar•e. Ett relativt sbm:t 
antal sjun'kbomber medföras . För minsvepning finnas akte.r
pamwaner. Max,imaia brännolj>eför.rådet är c:a 45 t-on. 

Vedettbåten J ägarens provturer förs.iggingo under tid·en 
28/ 0-lo/, 0 1934. >Di.stanslöpnin,gaTna utf.ö·rdes på Tärnödi
stansen. Pr·OV>en •Omfattade •kapacitets- och reglcringsp•rov, 
bränsl·eförbrukningsprov, fullkraftspr,ov samt par•avanbogse
ringsprov. Farty.gds deplaeement 1.mder pPoven var omkrring 
280 ton, tin vilket värde samtliga prov omrä'knats. 
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Vedettbåten J( aparens provturer utfördes under april och 
maj 1935. 

Ja>ga.rne Stocki]wlm oeh Göteborg byggas s>om bekant, den 
förre å örlo.gsva,rv,et i Karlsimona den S·enaDe vid Götaverken. 
Dc erhålla i jämförelse med s.ina fö,regångare Klas Horn och 
Klas U.g.gla någ·ot ökade dimensio.ner och högre fart. Der.as 
huvudda la äro fö'ljande, varvid KJa,s Uggi'as angivas inom p.a
renl·es: längel öv,er 1a.J.lt 94,ö:! ( 92,~ 2) m., längd i KVL 92,70 
(90,:;o) m., breeld på spant 9,oo (8,u2) m., bredd i KYL 8,97 
(8,1:lJ) m. , konstruktionsdjupgående 2,5G (2,5G) m., konstruk
ti:onsdeplaeem ent 1 ,0>80 (992) ton, pDOV·lursdepl.ac•ement 1,010 
(990) ton, beräknad maskinstyrka 32,000 (26,000) ARK, be
räknad fa.rt p~t provturscleplaecment 39 (37) knop. Propel
lermask:ineriel beslå r av 2 st. utväxJ.a.de de LaVJal-turbiner, 
som u hålla ånga av 25 (18) at ö från 3 •st. oljeeldade Penboet
pannor på tillsammans 2,280 (2, 220 ) m. 2 eJ.dyta. Stockhohns
typens parmor förses med överhettare i motsats tiH Klas 
Uggla-ty,pens. Å Ehr.en.slkölcl-typens pa·nnor funnos från bör
jan ÖYerhcLtare på 120 m." pr pantm. Dessa bortt:ogos 1928-
1929 och ers a tte.s. med nya tuber ,j eldyt·a.n, varigenom denna 
ökades ti.H l19·7 m. ". Beväpningen utgör•es av 3 st. 12 cm :s 
Jmnoner, 2 st. 25 mm. luftvärnskulsprutor samt 2 st. 53 cm:'s 
cbrippeltorpetuber. Sjunkbombkastare oeh -fällar.e finnas. 
Göteborg väntas bliva sjösatt i mitten m r old'ober, St.oddwlm 
under .senar'c delen av vint.c,rn. 

Undervattensbåtanna Delj',inen , Nordkaparen, Springaren 
och Sjölejonet bygg>as vid Kockmns :Mek. Ver•ks.tad i Malmö .. 
De t.re förs•tnämnda hava sj.ösatls, Delfinen den 20 j 1 2 1934, 
Nordkapar·en den ° j 2 193>5 ·och Springmen den 27 j 4 1935. 

Av f>l-ottans ombyggnadsarbeten tiUdrager sig för närva
rande .ombyggnaden av psk. Drottning Victoria de:t stö,r.sta 
intresset. 

Ombyggnaden påbörj1ades på senhösten 1933· och väntas 
avs1utoad iJllom den närmaste tid·en. 
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2. Utländska ma•·iner. 

Nybyggnadsverksamheten i så gott .Srom alla utländlsika 

mariner har •under de sell'aste åren visat ·en högst betydande 

stegring. Sedan senaste årsberätte}se avgavs ihoar bl. a. 3 slag

skapp på tillsammans 97,60.0 tons standarddeplacement lagts 

på stapel. Det mes·t uppse·endeväckande är dock utan t'\~ive1 

de å teruppbyggnadstprogram; ·smu i m e-r eller mindre off•icieH 

form framkommit, för tyska och engelska flot.bori1a. Påbör

jade och planerade nybyggnadsprogram •komma sålunda under 

de närmaste 7- 8 åren att tillföm stormaktsmar,inerna sla:g

sl"epp i en s~kala .som ej förekommit sedlan ;pe11·ioden 1910~ 

1918.. 

översi/d över nybyggnadsverJ.:scnnheten i våm gmnnländer 

S•amt i stormakternas flottor. 

l. Danska flottan har tiEförts fislwribevrakningsfarty.get 

Inyolf, sjösatt 1933, 1,180 ton, 16,5 knop, 2f----12 cm:s, 2-5,7 

cm:s., 2c----'20 mm. illc S'amt sjömätningsfartyge•t Heimda,hl, sjö

satt 1935, 600 t1011, 12 knop, 2,__7,5 äv•ensom torpedbåtanm 

Glenten, H9gen ooh Ornen av typ Laxen, m·en med artilleri~ 

bestyckningen .ökad tiU 2--8,7 cm. L 50 (Ii •st. f. 2- 7,5/ 40) 

+ 2-20 mm. Ile varremot torpedbestyckningen mins•kats till 

tilLsammans 6 st. 45 cm :s tuber mrot för.ut 8. Dimensioner oc'h 

fart synas val'a ·oförändrade 28'5 tons standard, 27,r;-2i8 1;:.nop .. 

Tre u-båtar är·o 1mder byggnad. 

För norska flottan har färdigställt•s m~nl"ryssaren och 'ka

dettfar.ty,g.et Olav Tryggvason. Facrtygets huvuddata äro: 

Löa 9·7,30 m., Lvl 9·2.,:;;:; m., B ll, ,t5 m., Djmax 3,Go m., P stand. 

1,5,96,P max 1,92·9 ton, 6,000 AHK, J"ontr.a:ksfart 20 knop. 

Pr·ovtursfarten Iår tha uppgått till 23 knop. Pansar sal"nas. 

:S ;o;- ;i,p-;:;.~;>t; ~li ~~tg6!·es av 4 s·t. 12 cm. / ':i-5, 1- 7,a Ec, 2~1/./' 

l~! "-1')';_' 4- Ll5 n•" 'S +M .. , A,H -- 'iJel' ' 'al'J'a"J1·1}e "<;" --,,'-101' l .... ~::n 
~~ "' - ....... ~... ... . . ...v ... l-'"-'1...'-t.l.t , " ..C.uU J.1_u11 · .t~u. ......... ..L.._t 

m ,edföras. Maskineriet utgöres av 2 st. utväxl1ade de Lavals 

turbiner på tills,ammans 4,60.0 AHK, som er'hå'lla ång.a från 
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3 st. ·oljeeldade vat-Lcnrörpannor. Dessutom finnes dieselelekt

riskt maskiner.i på 1,400 AHK Av denna G'nledning utgöres 

bränsleförrådet av såväl pannb:ränruolja, 130 •ton, som diesel

brännol'}a, 70 ton. 

Norska fLottan 'har även två »va'ktbåta:r» e l.ler mindre ja

garre unde·r byggnad. Första ansl·aget för l :a båten upptogs i 

hudgeten för 1933-1934 och för 2.:a båteru 1934- 1935. Bå

tarna·s huvuddlimens~oner ·torde vara: längd 72,o m. bredd 7, 8 

m. djupgående 2,1 m. Deplacement (.sannolikt konstruk

ti•ol1!s) 625 ton. Fart·en uppgives till 30 knop med de Laval

turbiner. Beväpningen s·kall utgöras av 3 st. 10 cm. l<raruoner, 

l st. 40 mm. lk. samt 4 torpedtuber. 

Finska flottans nybyg.gnadsverk·samhet synes efter färdrig

stäHandet av clrc två P'ansarskeppen Väinömöinen och Ilmari

nen samt u-båtarna av Vetehinentypen tHis vidare hava av

stannat. Planemcle 6- 700 tons jagare 'hava icke b-eviljats 

av riksdag.en. 

För estniska flotian hava 2 ·st. u-båta·r på 570 ton be

s-tällts h01s. V,ickers-Armsb·ong. 

Om nybyggnradsverksmuhctcn för ryska flottan äro som 

vanligt upp.giftcrna ganska ·svävande.. Det uppgives •sålunda 

att •en c:a 7,00'0 tons [uyssare är under byggnad i Ryssla11d 

efter pianer av och .under 1edning •av Ansaido-vaorvet i Genua. 

ItaLirensl"a » Co.Jl eon~-typen» angives som för·ebi,ld. Av de s~edan 

några år under byggnad varande m~ndre jagarna •av C- (oe.Uer 

S-) rtyp torde nu c :a rett l 0-ta.l vara färdiga. Deras: relativt 

små ·dimensi•oner, längd c :a 72 m., hör .görra det möjligt för 

dem att begagna inlandsvattenvägarna mellan Östersjön och 

VHa Hav·eiL F•arfoen :uppgiv•es till 2·8 a 30 knop. Den första 

siffran sannolikast vid fuHt deplacement. Från Ansra·ldo-var

vet i Genua hava emellertid .levererats två bevrulmin.gsfoartyg 

eller lkanonbåtarr •på 9.00 ton med 2; st. Fii·at-motorerr på t!ill

S'anunal1s 4,500 ARK. Längel 79,o, bredd 8,26 m. 

Fö·r polska flottan äro bestäHda två st•Ol'a jagare h:os 

W'h:ite i Coves ävens·om en mdnkry,ssare, Gryf, hos Normand 
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i Le Hawe. Jagarna bh på 2,,2.00 ton standa~·d samt få di
m'elllsionerna Löa 114 m. iQch B = 11,3 m .. 

Minkryssm·en angives få dt deplac'ement av 2,2:50 ton 
standard., ·en maskins,tyrka av 6,00~0 AHK (Snlzermotmer) 
och en faTt ,av 20 knop, bestyckning 6- 12 cm :s kanoner samt 
300 minor. 

Tyska flottans nybyggnadsprogram sådant det framklom
mit und,eT sommaren 1935 synras vara året-s ,~ikhgaste händels•e 
inom detta område. Enligt uppgifter i dags·pressen synes det 
komma att i föl'sta hand omfatta 2 slagskepp på 26,000 stan
dardton, 2 ~ st. l 0,00:0 t1ons kryssare, 16 st. 1,62'5 tons j1agarc 
smnt til.l en början en se6e av 12. st. 250 tons u-båt<ar. Totala 
u-håtsanta,Jet urppg;iv.es tiH 2'0· 1st. 260 tons, 6 st. 500 tons och 
2 st. 750 t·ons.. De båda ~siagskeppen samt ett större antal 
jagare äro påbö;rjade. Av u-bMaTna Lorde en del av 250 tons 
båtai"na r.edan v:a11·a färdiga. 

Sl,a·gskeppen uppg~vas få en bestyckning av 12 st. 2,8 cm :s 
och 16 st. 15 cm :s kanroner ·och 1en fart av 32 knop och utgö.ra 
så•ledes en utv,eckling av den från våridskriget beprövade slag
ikryssaretyp-en. Gautreau i Naval a:nd M>i.lliltary Record upp
giver 1att namnen skulle bliva Sclwrnhorst och Gneisenau samt 
att det .g•rova arbilleriet 1sknlle uppstäHas 4 st. tripP'eHorn, 2 för 
och 2. akbcr. Av uppgifterna rö:mndc depla·cement och fa•rt 
kunna dimensionerna bedömas 1tiH c:1a 2'2:5X30X8 m. och 
hästkrafttalet tiU c :a 150,000. Naval and JVIi,litary R>ecorJ."d 
l\lommer beträffande deUa fm·tyg:s maskineri med uppgiferna 
130,000 AHK och 34 knop samt P'armtryck 30 a tö ( 450 
lbs/0 "). Kali.hern å ikrpssarnes m·tiHeri uppglives till c :a 20 
cm. och å jagarnas till 12 cm. (7 kanoner) . 

Av heligare använda typer hiava pans,arskeppet Admiral 
Scheer trätt i tjänst i nov.ember 1>934, pansa:rskeppet Admiral 
Graf Spee sjö1satts sommaren 1934 ooh 'l"ryssm·en Niirnberg 
8 / 12 1934. Admira1l Graf Spee torde t. v. bliva det sisba stön·e 
fartyget för tyska f.Iot.tan med e'll'ba~·t dies>elmaskin,eri. 

19315 års nybyggnadspw.gmm för engelska flottan omfat
tarr 3 .st. 9,00:0-tons >l"ry;ssar'e av Southampton-typ, en lead:er 

· - 7 -

och 8 jagare, 3 s:t. u-båtacr· vamv l minutläg.gande, 1 av P-typ 

{ t l " l ,475 (670 ro 1gen ') 
040 

tons) samt en kust-ubåt av S-typ ____ tons) 
~, 9o0 

dessutom G l<anon>båtar av J oli·ka typer, 'ett ubåtsdcpotfartyg, 
ett sjömätningst1artyg, en mindre minutlä,ggare samt 2 spärr
deptotfarlyg. Av 1934 >års program är.o under byggnad 9,000 
tons kryssarue She ffi eld, Gla1sgow ,och Birminglza1m, 5,2:00 tons 
kryssm·en Aurm·a, leUJdern Hardy, .s jagare av H-klass.en, ett 
f:ly,gdiepotfartyg, Are Royal, på 15,000 ton (gamla Are Royal 
omdöpt till P,egasus), kust-ubåbarna Spearfish och Sunfish, 
mi~n .ubåt·en Rorqual, de större l"anonbåtarne Aberdeen och 
Fleetwood, de små kanonbåtarna 111aUard ·ooh Puf fin, minsve
parue Niger ooh Salamander, nätläg:garen Proleetor samt div. 
småfaTty.g. Kanonbåtarna JllaUard .och Puffin äTo av s~amma 

tYJp som Kingsfisher av 1933 åPs pPogram, med vHken engel·ska 
not(tan följt ~mdr:a marriners cxempc<l att bygg;a ubåt,sjagare un
der 600 tons stand.-depla.cement. IDen uppgiv.es få ett deplace
ment av 585 1tnn, fart 20 knop, 1-10 cm. kanon >och riklig ut
rustning med sj·unklbomber. Av 19.33 års pw1gmm äro fortfa
rande under hyggn,ad bl. a. 9,0()0 t·on>s kryssarue Southampton 
och Neweaslle samt 5,200 to.n's kryssm·en Penelope, den sist
nämnde sjösatt i maj 1935 . Bestyckningen å luyssarne av 
Southampton-klassen är 12 st. 1,5 cm. kanoner i fyn1 trippel
toil"n. 

Den mes•t uppseendeväckande nyheten, ehuru ännu ej 
hekräf1tad, 'är den pTeliminära nybY'ggnadsplan, som engelska 
amli1mlitetet skuN·e av,se att billämpa för åren 1936- 1942. 
Enligt denna pl'an ·skuUe nybyggnaden1a komma att omfatta.: 
1936 3 'kryssar.e, 1en j:agarfilotlti.lj ;och 4 u-båtaor, 1937 5 slag
s-kepp, '5 .krys~are, en jagarf.1oUilj, 3 u-båtar och ett hangar
fartyg, 1'9,38 3 slagskepp, 5 kTyss>are, ,en jagareflottilj, 3 u-hå
~m· ·och ett hangarfartyg, 1939 ~eu sl'agskepp, 5 kryssare, en 
JUgJar,eHoH'i:lj, 3 u-båtar och ett [mngarfar.tyg, 1940 ett slag
skepp, ,5 kryssare, en jag1arfl.oUi1j, 3· u-båta'r och ett hangar
fartyg, 1941 ett >S,lags'kepp, 5 kTyss:a.r.e, en j!ag·a;rHottilj, 3 u
båtar och ·ett hangm·fmtyg samt 1914'2 ett ,s,lagskerpp, 5 krys
sare, ·en jragarnotti.lj, 3 u-båtar och 'ett hangarfa.rty.g. 
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Vi1d närmare studium finner man emeU0rtid att angivna 
PT'Ogram 1icke :skuUe innebära någon ö'kni:ng av nuvwrande 
antalet underåriga s'lagfartyg, 'hangarfartyg ·eller leaders, var
emot ant:a,!let underåriga krYISS'air.e, jagar.e ·och u-båta'l: skuHe 
ökas - kryssarue ii rätt av:sevärd :grad. I stort sett !betyder 
pr·ogmmmet sålunda icke upprus.tning endast rationell e:rsätt
ningsbyggnad. 

För j'ram,ka flottan innefattade det ursprungliga ny:by.gg
nadsprog;ra:mmet för 1934 förutom for.tsättande av ;pabö:rjade 
fartyg endast påbörjande av 3 st. 600 tons minsvepare. Emel
lertid beviljade kammiaren 2 " l 3 1935 :ett tilläggsprogram, som 
omf.a:titar påbörjande av ett 35,000 tons •SlagS:l<:epp, France , 
til:l en l<:ostnad av c :a 2015 milj. kr. (11tom .bestyckning) s!amt 
2 st. 1, 700 tons jagarre, Epee och Flenret. Slagsl<:oppet antag:es 
erhåHa ·en bestyckn:i,ng av 12 s.t. 34 cm:s 'kanoner i t.re kvadru
peltorn, :av v.ilka två - enl>ig:t andr·a uppgifter alla tre -
slmUe uppstäHas i akter. Det 1a.vS1es att på·börjats r·edan i höst 
å örlogsvarvet i Brest Ii samma byg.gn.a.dsdoc.ka, där nu Dnn
kerqne är under byggnad. Den .s.enarre vänt:as tbliva uppdoc
'kad i sept•ember ISla:mt överförd ti'll en långr·e dooka, där f.örr
sli'eppets. felande 10 m. skaU påbyggas. Provturerna med 
Dun:kerque väntas påböTjade i maj 1936. Dunkerques sys.ter
fall·tyg Strassbour.g påbörj:ades don 26 l 11 1!).34 vid P.enhoet
va:rvet ·i St. Nazruire. Fartyget beråkans bliv·a f.ärdig:t våren 
1938. 

Ett andra 35,000 t·ons S1lagskepp, s·om skulle •erhålla nam
net V erdun är ibeVliljat :och torde säUas på s.ba;pel 1 l 1 1937. 

Av de sex unde;r tbyggnad varande ikryssarn:e av La-Galis
sonniere-typen t·m·de :endast typfartyget befinna. sig i prov
turs~tadliet. A v de ·Övriga är M arseillaise sj ö.satt 17 l 7 1935, 
Jetan d·e Vienne den 311

7 
1913'5 ·och de tre andra ännu på sta

peln.*) De 4 .sista 'beräknas k1ara i s•lutet av 1936·. De under 
byggnad varande tflottiljleda:rna Mogaldor och Volta av 19321- 
och 193.4-års p;rogr·am äro med sina· 2,930 tons standard över 
300 ton störr·e än :sli:UJa för:eg.ångar.e av Le Malin-typen. Al·.til-

·~) Gloire sjösatt i september 1935. 
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leribeslyckningen är ökad till 6~13, s cm. kanoner i dll'bbel
lavettagc, sanuna'' uppställini ng således som å dc nyaste ita1i
enstk·a fl.otti lj:ledrarna. 

Av de i för.cgående åm>bcrättelse omnämnda 12 st. 800 
tons »escort-ems de f.lottille » äro nu de flesta sjö·satta. Arrtil
J:eri:bestyclmingen uppgives numera t:iiJ.l 2 s.t. 10 cm. L 60' lik 
s•amt 5 mindr:c pjäser, farten 34 knop. För dessa båtar äro 
skolt, däck oc'h delar av utrustning.en svetsade. 

Franska u-båtsbygget ay 1934-års ooh tidigare program 

l Il b
o 0 1,379 fortgår en ligt p an. () sl. l ' ass u- alar pa -

0
- ton, l st. 

l,v!H 

o 662 . b o o 669 . l b f' 2 klass pa 
885 

ton samt en mm- at pa 
910 

ton torue e mna 

sig i provturss·tadiet, under det ·att en 1 ]dass och en 2 klass 
u-<båt ännu stå rpå stapeln . 

Fö.r italienska f.loHan hava slagskeppen LittoJ·io och Vit
torio Venet o :stapels•atls den 2 8 l 

1 0 19314, det försbnäm11;da på 
Ansatdovarvet i Genua det sis1Lnämnda på CantieTer Rliuniti 
deU' Adriati·o ,j Trie,ste. Senaste uppgifter ['Örande fartyg1en 
an;g1iva climcnsi.onerna till 2::16,-~o X 32,±X9,:35, !Standarddep:lace
men:tet till 35,560 l:on, hästkraf.tta•l:et till 150,0.00 och farten Wl 
30 knop. Uppgifterna sy11as väl tStämma öv.erens. Rörande run
talet gr·ova lm111oner, sa111nolikt 3.S cm: s, .smnt hepans:ring,en 
s·a'lmas ännu tHlförlithga uppgifter. 

Byggandet •av kryssarre .cn.Hgt 1930-, 193i1- och 193:2. års 
pr:og:ram fort:sätter. <Dc båda 15,8'55 t•ons kryssarue Muzio
A~tendolo Sj'orza*) och Montecuccoli s:amt 7,000 tons [u·ys'
sa'I~ne Emanuel e Filiberto Duca d' A osta och Engenio di Savoia 
äro sjös:aUa; den sistnämnda den 22 l 2 193:5.. A v dessa ä'l~o 
Monteenecoli och :Emanueil:e Fi:libert•o Du ca d' A osta färdiga 
sa:m't dc båda andra i ollika stadi•er av färdig~stäHande. På 
stapeln stå ännu de båda 7,000 tons 'kryssarne Lui.g•i di Savoia 
Duca :degli Abruzzi samt Guiseppe Garibaldi. 

*) Provtur påbörjad omkr in g· "'in 1!)35. 
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De fyra 1,4·50 tons jagarne ·av 1930 års program torde 
numena vara färdi.ga. Inga l:eaders .eller stö.rre jagare äro 
f. n. under byggnad. 

Av 600 tons typen, 'SOm i italienska marin.en benämnres 
torpedbålt, hava för vart och ett av år•en 1932, 1~33. och 1934 
två rst. ·satts p·å st'UJpeL För de båda av 1934 å'rs progpam, 
Pers e o oc'h Sir~io, angives dimens>ironerna tiU 78 X 7,9 X 2,5 s, de
placementet (troligen Pmax) Lill 705 ton, hästkrafttalet tilll 
16,000 ooh farlen till 34 !knop. Bestyckning 3~10 cm :.s och 
8 lätba pjäser samt 'en dub'hel- och två enkeltuber. 

Under ·byggnad äro vidare 4 st. »Esbortavis.o.s», Orsa, 
Orione, Procione och Pegaso, vilkas dimensioner äro 
82,9 X 9,.,~ X 2,G3, deplaoemcnt standard 9,018 lon, hästkrafter 
1G,OOOr och farl 2·8 knop.. Del angivna 'hästkrafttal·et s'narar 
emellertid ·ant,ingen mot en c :a 2 'knop högre fart eller ett 
l 5·0 il 200 l·on större de·pila.oement. 

Under .bygg~n:ad ä'ro ännu 4 stora ubåtar, varav en min-

ubåt, samt 2 något - d o f\60 m1n re pa --
7

- ton. 
l' l o 

En sammanf,attn·i·ng av nY'byggn·adsv•erksa.mheten i de 
europeisrka stonnaktsa11'aniner.na uppvisar .en betydligt ökad 
livaktighet, som •t i H övervägande de·l äT konoen Lrerad på slag
fm:ty.gstonuag,e, under det artt kryssare-, jagare- och .ubåts
bygge mrer fått k ·omma i bakgrunden. Man ·kan berä•kna de·t 
under byggnad varande slagfiartygstonnaget till c :a 186,000 
s•bandard t'o1n och kryss<ar,ebonnaget till c :a 145,000 standard 
tm1, under det .att jagar.e- och ubåtstonnaget stan1na'r vid 
mycket .lägre sifir·or, ~et' t f;aktum som full:komligt jävar e lt an
tagande ·att de med grovt aPbi.Heri ·bestyckade sllagfartyg-cn
pans>ar!S'k.eppen skul'l'e kunna ersättas m.ed något a:nnat s.trids
medet Var'e sig 'Stå;ng,torpeden, minan e>Uer t,mpeden från 
torr,ped<båta'r eller u-rbåtar 'ha kunnat bortel:imi:nera ~)'ansarskep
p e:n, härarJla av flottornas huvudvapen det gl'ova artillenie.t. 
Detsamma visar sig nu bliva fallet med f.lyg,ets off.ensiva 
stridsmedel!. 
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För japanska flottan f.or.tgå de i föregående år,sberättelse 
omnämnda !llyhy.ggnader;na . Av 8,50·0-tons kry,ssare ~mnnno 
<:Ve två förstoa »111oyami» och »Mikuma» i tjänst vår,en 1935, 
»Suzuja» .sjösa:tbes i nov·ember 1934, »Kumano» t·orde ä:nnu 
vara på stapeln. I vilket byggnradsstadii:um d'e ytterlig<a1~e två, 
5'0111 beviljats, nu ä!:o, är ännu osäkert. Två hangarfm·tyg 
på 10,000 ton och Jre på 9,000 ton torde vara under byggn>ad. 
De sena1·e äro avsrc·dda för sjöflygplan, 20 st. jagare på 1,370 
ton standard äro under ·byggnad äv·ens·om 16 st. 600-tons tor
pedbåtrar. Av u-båtar äro under byggnad 4 st. 1,950-Jons 'bå
ta.T J 7- 10, 4 st. 1,380 t·ons båtar J 72- 75 !samt en 700 to11rs 
båt Ro 34. I vilken utsträckning de små 12-tons u-båta.rnla 
h)cggas är obekant. Dessutollll byggas en m1nuUäggare på 
4,400 to.n, två minsv.epaTe på 5,00 ton och tre u-håtsjagai'e 
på sannolikt 300 lon. De uppgifter, som stå till buds rörandre 
j.arpanslm floHan äro dock fortfarande osäkra. 

~~å myoket säkmre och mera detaljerade är·o de uppgifter, 
som S'tå att få i de marina pubHkationerna, röTande Förenta 
statemas fl.otta. Av de större i NIRA (= National Industrial 
Re·co,,cry Act) och "\\Tilnsonprogmm'men upptagna stön·e far
tygen ('se föregående .årsheräbtelse) 'ha va ,efter 11

7 
1934 föl

jande lagts på stapel: hangarfa.rtyget »Enterpr>itse», 10,000 
tons 15 cm :·s kryss>arne Nashville, Brooklyn, Boise, Phoenix 
ooh Phila.delplN·a under :det ·att ·kryss'a·r,en Honalulu ännu ej 
lagts 1)å S~ta,peln. Kryssa:re:n Quincy har löpt av stapeln den 
19 l n l 935 och hangall'fartyget Enterprise väntas .gå i sjön nu 
i september. Alla de 8 nya 1,3,65 t'ons jagm·ne av Aylwin
klass·en torde nu vara i tjänst. T'~å 1,,85·0 bons 1leaders och 3 
st. 1,500 ;tons j>agare väntas klara fö,re 1 januar~ 193'6. 1 juli 
i fl,r voro under ·byggnad 10 1,85r0 tons ,lc·aders sramt 32 jagare 
och 19 undervattensbåtar. 19315-36 års budget uppt·ag,er ett 
hangarfartyg, två 1•5 cm:s kryssare, 5 t}eaders (l,S150 ton), 10 
j1agare (1,500 t·on) och 6 und<ervattens:båbar. 

HangaTfartyg.en Enterprise ·ooh Yorktown få ern fart av 
34 'knop. De 7 k 'ryssarna av Savannah-typen 'lned 15 15 cm :,s 
kanoner komma att göra 3,3 knop. Dc båda kanonbåtarnia 
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av NIRA-programmct, Charleston och Eric, få en bestyckning 

av 4-15 och 2- 7,a cm:s kanoner samtliga ·användbara för 

luftvärn. Deplacementet blir 2,000 ton .standard och frurten 20 

knop. Dc ;nyligen påbörjade 7 st. Goast Gua11d Cutt.e'l·s få 

även s-a:nun1a huvuddimensioner m 'Cill bestyckas för närvaDrunde 

enelast med 2 ·st. 15 cm :·s kanoner. 

Inom Förenta Staterna:s f.l.otta såväl IS·Om ånom j1apanska 

flottan påglår ,lwnst.rulkticm av s:lagskepp 1avsedda att •sättas på 

stapel å. 1början 1av 1937. Det·aljer S'akna•s, men staTka skäl 

finna.s att antaga ,att der.rus. .depiac-e·m ent icke ikcmnner att u:n

'Cle'l·stiga nu gäHande maximiodep11a.cement av 35,000 engelska 

ton strundard. 

Ombyggnadsverksamheten i de utländska mal"'in•erna är 

fortfarande mycket livlig ooh 'e11bj1uder m1ånga synpunkter av 

st,ort inh"css•e. 
Ombyggllladen ·av de italienska sl,agskeppen Conle di Ca

uour 10ch Gl~ilio Ce·s1are väntas av.s.lut,a•d den l oktober i år 

( ern:L Rev. Ma'l·. aug. 19-315). Bes tycknången angives nu vara 

10 st. 3,0,r; cm. 1kanon1er samt 2.4 10 cm. •luftvärnslkrunone.r . 

Det mellersta 30,u cm:s tornet 'har sålunda borUag,its. Nm·

maJdepl·acementet har ökats fTån 22,000 tiU 2'5,000 ton. Far

ten uppgives fiill 26 a 28 •knop !fnOt tidigaTIC pl"OVtUr·Sfart 21,1 

knop. Fartökning till 28 knop kan vid f.ö.rsta påseende sy-

knop Lvl 
nas fantastisk. Proportionerna j/ Lvl och .h Yisa dock 

nästan samma värden smn fö.r Gustaf V vid 2.3 ]<,nop, åtmin

stone ·Om man för de H'al'ienska .s1ags:l{Jeppen. 1lmn a!lltaga att 

en obetyd•liig längdö;lming på 5- 6 met·er .genom ombyggnad 

av fö<rskeppen åstadkommits. Maskinstyrkan mås.te emelLer

tlid ha ö:kats f,rån de urspruugEga 30,000 AHiK ti1ll c :a 80,000 

AHK fö,r 26 ·och 110,000 AHK för 2.8 lmop . Ur viktssyllpunkt 

låter dettia väl tänka .sig, då 'ett fu'Ht moderrmt maski.neTii av 

sådan JSt.orleks·OI,dning ·sä'kerligen ·ej behöver väga över 20 

a<g,.; AHK ( Tourvines 127 ,000• AHK voä.g,eJ· 2,4 75 ton), unde'l· 

d1et att det ursprung:liga masiki:ne:ri,et med direktkopplade tur-
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lY~ner ooh 2'4 ,k,oloeldade pannor •säk:erlig·en kan uppskattas väga 

c:a 75 kg. / AHK. Utrymme för det nYJ3. mas.ldneriet har syn

ba:rlig.en åsbadlwmmits genom .meM·ersta tarnets boTltag.ande. 

Ombyggu1aden visar att en vä!s·entllig fartökning, .som goer far

tygen möjlighet :at:t någ·ot så 1när· följa de nYJ3. slagskeppen av 

V[UOI'i•otyp, taxerats högre än fö'l·lusten •av 1;4 av svåra ar

tiUe.riet. 
En lil"na.nde tendens, ehuru 'ej så aceentuerad, vi·sar om

byggnaden 1av franska slagskeppet Lorraine, som väntas av

slutad denna höst. Även här h.a.r· nmn offrat mdlersta tornet, 

så :att av svoåra m·tiHeriet återstår 8 34 cm. kanoner. Fa•rten 

eft.eT ombyggnaden angiv.es av Gautrem.1 till »24 knop eUer 

mer». Tid·skrH'ten SohiiTbau runtager att dien:na •ombyggnad 

skulle .omf,atta en förlängning ·av f,örs1l{Jeppet med c :a lO m., 

en ökning av farten till 24,5 1mop, en förbäUring av ISkyddet 

samt 'en ökning av ·svåra art<iUer!iets slwttvidd från 18,000 tiU 

24,000 m. Om ,ombyggnackn g.cn·om dessa .åtgä,rder samt ev. 

påbyggntad ·av bu:lge kommer att utnyttja den fördmgsmä·ssigt 

tiUåtna depl·acementsökningen av 3,000 ton, ·skulle detta ibe

tyda en ·ökning ,av ma skinstyrkan från c :a 3.5,000 till c :a 

70;000 AHK.. Av 'Smnma skäl .som ·anfö:rts heträft1a.nde om~ 

'byggnaden av Cesare hehö,neT det·ta ingalunda betyda en ök

ning av Jnas!]"invikt.ell1, snana,re tvärt•om, varför deplacenients

öl"ningeu •äv,en 'här helt lmn komma skyddet til·lg·odo. Det 

skRIIle tri'll och m·ed ;kunna ·a1ntagas aU farben tefte'r ombyg,g

naden icke stan,nm· vid 24,5 knop. 
Ombyggnaden av Prouence och Bretagne - den s·enare 

avslutad vintern 1935 - har sylllbarliig.en ej omfattat någon 

mlilnslrnin,g av det svå'I'a 'artitlleri•et och ej heller någ·on m .. era 

väs;entli.g ökning av ma:s1ldnstyrl\!an. Det uppgives endast att 

dessa ·båda fartyg .genom •ombyggnaden fö;rväntas åtm·få sin 

nrspnmgliga fart 1av 2l, ti knop . Detaljocr .i övrigt äro ioke 

tillgänglli,ga i f.acklittei,aturen. 
AYs:I.utandet ·?.Y Iaaho's ombyggnad i no,ne1nb er 19S4 be

tecknar t. v. ·ett ·avbrott i cm'byggnadsv.erksamheten. för För

enta staterna, rdå de 5 nYJaste, Tennessee, California, .Maryland, 
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Co.J.orado oc'h West Vi•rginia, ännu ·ej 'Sl{'ola tagas ur 'ljän1st för 

ombyg.gillad. Id.a.ho's omby.gg111ad har dragit ·en tid av 3 Vz 
år och kostat 8 milj. doUar (= över 3,1 nl'iolj. ikr·onorr). Be

trätl',ande Idalw •och New Mexiko uppgives att deras bul.ge

påbyggDad väger 1,100 ton samt det nY'a paills·ardäcket (150 

mm.) 1,900 ton. Denna klas·s har även förrsetts med helt nytt 

mask,in.eri, varigenom farten ö:kats. Som .någon ökning av 

ut.rymme för maskinanläggning .genom bOI'ttagnlitng av durkar 

eller dy1ikt ·ej 1kunnat å1staclkonunas, och då pannan'Iäggning>en 

r·eclan från börja11 utgjorts av oljeeldade pannor (9· st. Bab

c•ock-\Vil C!ox), har .giv,etv•is ökning.en ,j maskinstY'rk'a ej kun[}Jat 

bli ay ~amma st,orlcksordning som på Cesare och Lonainc. 

Under aU'tagande att effekten ö:kats högst till det du.bbla smnt 

att ökning·C'n i ·deplacement 'UlJ'j)igått till 3,000 ton, kan fartert 

knappast ha ökal·s nämnvärt över 24 knop. 

I engelska flotian fo-rtgå ombyggn.ad.erna av slagfaortyg. 

Slagkryssaren Repulse's nu pågående omby,ggnad bcräkmJas 

va•l"a avslutad den,na ·höst och draga en kostnad av 1,378,000 f:. 

Slagsil~epp·cn Jli alayo , \V ars pit e •och Royal O ok. äro f. n. under 

ombyg.gna'll för en b eräknad 'ko:stnad a v c :a 1 mlilj. f: rpeT fm·

tyg (för \VaPspite l ,216,000 f:). Slagskeppet Queen Elisabeth 

v•a•I" avsett ·a>tt rpåbö1-j<a .ombyggnad: clen•n:a höst, men denna om

by,gg.nad har synbarligen uppskutils och fartygd återgått till 

Med elha-vsf•lot•tan. 
Även hangarf.m·tyget Glorius har efter sin i sommar av

slutade ombyggnad, som koslat 436,000 f:, föT·enat sig med 

:\f.c.drelha:v,sflottan. 
De hulge-·lwnlsLrukti,oner, som ko1111mit tiH anvä>11dning vid 

ombyggnaderna 'av engdslw .och mnerikans:ka •slagskepp ha 

av ledan"]loten G. Holmberg i förrcgåen'Cl~ årsberättelse utförligt 

behandlats. Till lwmpletlering h>ärav må nämnas den bulg>e

konstrukt•i·on, som kommit tiH användning på Royal Sou ereign

:Jdassen, s.pecieUt på •typfarlyget. Bu1gens överkant ansluter 

sig å cletla fartyg och å Reveng.e till överkant av gördelpansa

rerl:. Å Royal Oak därremot ansl•uter den sig till överkant av 

oitadellpansaret . Nedroe anslutningen av .bulgen göres på Royal 
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Oak 0, 00 m. över kölp1anet, på Reuence 1, zo 111>. och på Royal 

Sovereign 1, 30 m.. I Iwnslrukli·onen in@åJr även en »cr·own 

plate», av c:a 20 mm. tj-ockl.ek, som från gördelpra:nsarets un

derkant sträcker Sli·g snett uppåt N·l:l bulgen·s ytterkant något 

uneler vatten1iinj.en. Anorcl.ningca1 .synes V'ara avsedd att ut

göra ett spHntskydd, var>i.genom risk·en skulle minskas för att 

burJgc·nS deplac•e randc del bl1 .r söndertrasad vid krevader m10t 

citadell- e ller gö.rde:lrpa'J11sar. 

För Royal Souereign~1das•SCJ1 använd bulgckonstruktion 

har ökat de•ssa farty.gs metaoenterhöjd från 1,o-1 till 1,50 m. 

För Texas-klassen (se bi·ld i föregående årsherättels·e) upp

t,>ives m ctace:nlcr.höjden ö:kad fTån c:a 1,r; till c:a 2,1 m. Till 

jämförels·e kan nämnas {]c stom metaoen,tea:höjder som före

lmmmo på de tyska slagskeppen från t'iden 190·8- 15 näml1igen 

å Rlwinland (1901/3) 2,:> m. , å Helgoland (19.09) 2,a m., å f{önig 

(19113) 2,, m. 1samt å Baden ( 1915) 2,;:;r; m. und•er det att 

samtida srlags.kepp i andr•a s.tormaldsmm·iner hade 1ne:tacen

krhöj.cler på 1,1 t>ill 1,,, m. Den:na stora ökning i m etacenter

höjd är emcJ.lerti-d med den näm ·ovanför vattrenlinj en ind.ragna 

bul.gen rS>Ql11 å Royal SoveNign och Revence ej av ·så ·stor prak

tisk ·bety;delse som motsvarande öl<Jning urtgör för Royal Oak 

och Texas m1ed :högt uppdragen 1bulg.e. Å des•sia senare är 

ölmi.ngen i vattenlinjebredd och därmed metacenterhöjd tå.l[ 

följd a'V bulg,en betydliigt stön··e än å de förra, när f,artyg.en till 

fö ljd av strids·skadorr erhå.Jlta ökat ·djupgående 10ch krängning. 

Til'l bulgens ur sprungligen avs·edda ändamål att utgöra en föT

bäth,ing av und·cr:vatLens·skyddet har så:Jtwuda å nyare kon

stru.J<.honer komm•it en ick.e mindrre viktig nämligen ·att ökra 

fartygets 1Sbabi1i1tet i skadat skic·k. 

Bl•and ö~rriga ombyggnadsarbeten i utländska mar~nerr är 

för oss av stör.sta intr.ess·e d en umbyggnrad ·av ryska kryssaren 

W orosch·ilow, s•om nyligen av1sl.utats. Bestyckning.en, s:om ur

sprungJ.iog,en utgjordes •av 15 rsb. 13 cm:s kanonerr, har ändrats 

till4 st.. 20,3 cm:s •och 6 st. 13 c:ms. 20 cm:s kanonerllla är·o 

uppställda i 4 st. en:keltorn, 2 fö11· ·och 2 akter. Om övriga 

detalje:r sakna1s u.ppgifot•er. 
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B. J(rigsfartygs dimensionering. 

Uppgiften a1tt ·det Ö'V·enägande .antalet av de för tyska f:l,ot

tan påbö-rjade u-b:Marrne tSikuUe få dt deplacement av 250 ton 

har på många håll väckt förvånling. Man frågm· sig då om 

äV'en ri ·andra m rariliner en ~endens tiH återg.ång till mått·liga di

mensioner på u-båtar .gö11· sig gäll:mdre. Ett studium av upp

gift.erna rörande efter 19·20 sjösatta ·eHe'l: nu 'llllde,r byggnad 

VJaranrde u-bålar säger även att •så är fanet s'P'ecielH för de 

europeiska mariner, vilkas huvudsaldi,ga oper;ationsmnråden 

äro förl.agda tiU innanhav 1eli!,er kustfiarvatten med mycket va

demnde djupförhållmJJden. Denna tendenrs framgår tydligt av 

nedanstående t~abell, däT urprpgif,terna (ut·om förr Tyskland) äro 

hämtade ur Taschenbuch d er KJ·ieg•sflotten 1935. 

Sjösättningsår 1920-29 S:jösättningsår 1930-36 

Nation stora /medel stora l små stora l m edelstora l små 
> 1,000t. 500-1,000 t. < 500 t.> I,OOOt 500- 1,000 t. < 500 t. 

l 
England 15 - - 11 11 -

Frankrike 23 17 2 17 17 -

Italien 5 14 - 4 31 -

Tyskland - l - l - - . l ett fåtal l c: a 12 

Or.s·ail(!erna till denna högre vä:rder·~ng av dre mli:ndre u

båtarna, vilken även :omnämnts av GautT,eau ri Naval and Mi

litary Rec·ord, ,s,yn•es var.a dels det stöne runrtal båtaT, som 

kunna åsbadkommas fö.r given kostnad, de•1s ökad v·ärd:ering 

av !båtarnas. användbarhet ri kust- och innanhavsfarvatten. 

AnvändrbaTh'Ct·en av 1,000- a 2,0·00-'tons u-båtar i fa['vatten av 

c :ra 30 m. djup är tydlig1en myck.et ringa, und1er det att 5- 600 

tons håbar dår kunna fullt utnyt:tjas.. För tyska floHan har 

givetvis hänsynen tli.Il djupförhållande·na i Kattcgat och ·södra 

östensjön •speJ.ail: den all.r:a största ·l"Ollen. U-båtar, som icke 

m ed förrdel kunna utnyttj a 25- 3.5 m. vattendjup, äro, exe:m

peilvli.s d. störme de.J,en ·av södra Kattcgat, av ring.a värde. För 

de flO'bl!ocr , viiikas u-håtar kn:app.ast kunna tä111kas ~operel·a an-

l 
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nat än å världshaven, t. 1ex. Förenta Staterruas, äTo synpunk

t•erna på beboelri,ghet, sjöduglighet, fart och sb0rr aktionsJ·adie 

så •gott S·om lllte,slutande bestämmande. Detta framgår även 

av att fö.r amerikans.I{!a flottan ingen u-båt undeT 1,000 ton 

sjö.satts efter 19'24. 

Ett wnnat område av frågan •Om krigsfaJ·ty.gs dimensione

ring som är av synnerligen stm·t intress•e är de t·enden:s.er, som 

under ·senare tid .gjmt sig gällande för konstruktion av jagare. 

D<ert: gälleJ· hår förhållrandena meN,UJn fart och längd, deplace

m ent och längd .samt maskinstyrka •och deplacement. Jäm

förel.s.enna hr:uika ii rdes,sa avseenden .gör,as mellan 'lmeffd,c;ien-

fart Lvl AHK terna ~ 3 

J/ L v l J/---:d-ep---:1:-a-ce_r_n-er-1 t deplacement. 
(koeff. 1p) samt 

Nerdanstående 'tabell vis•ar en jäm.fö.r•e'l·se mellan några 

svenska· jagm··e och Uitl.ändska jagm·e ooh flottiljl•edare. 

A v tarbellen framgår den svensJm jagaretypens utveckliill'g 

från Norrde;nsJ(jöld öv·er Klllls Uggla t.m Stockholm. Fart

läng~d lkoeffici,eHten ihJa,r ökats. väs,entligt 3,70, 3,9o, 4, 05 och med 

d ell!na ARK/ ton f11ån c :a 24 till ,c :ra 32, under det att fyl.Irig-

L vl 
beten minskats d. v. s. 3-- ökats fr.ån 9 06 till 9 F· 0 .. ,. •• J/P , ,2o. .. 

utländska ja gm· e JnNl k'on s1tru ktionsftarter meUan 35 och 38 

K 
knop hål.le;r· sig J/ Lvl vid om'lm:in.g 3,6- 3,7 ARK/ ton omkring 

Lvl 

27 och 3-- omkring 8,5 a 8, s. Samma s.Imrpa skrovformer 
J/P 

L.;,l 

3 --=för·e:lwmma •eg·entlli;g,elll endasit å franska flottilJ' ledare där 
J! p ' 

doe<k till följd av lågt värde lJå / K AlHK/ Lon håller sig 
J Lvl 

under 26. Det är först pmtur1sfta,rter på italienska jagare, 

s:onlJ u pp'Yis,a fart-längd-koeffici enter och AHK/ rf:'on av samma 

Tidshift i Sjöväsendet. 2 
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-3- AHK -p-b = beräkn. VT 
l l l 

89,4 p 35 3,70 960 9,06 22,900 23,8 

90,5 p 37,2 3,90 990 9,09 26,400 26,7 

92,7 b il9 4,05 1,010 9,20 32,000 r 31,7 

90,15 b 35 3,69 1,200 8,50 32,000 26,6 

77,9 p 34,5 3,90 82! 8,31 23,000 28,0 

97, l p 34,3 3,48 1,470 8,60 33,000 22,1 

94,5 p 3fi,1 3,62 1,23(:; 8,80 27,860 22,6 

101,3 b 36 3,58 1,520 8,87 42,000 27,7 

ll23 p 35,93 3,25 2,564 9,00 54,843 21,4 

128 p 40,1 3,56 2,780 9,10 72,400 26,0 l 

b 38 3,68 8,74 50,000 27,0 
107 1,850 

l p 41,5 4,05 8,74 60,000 32,5 
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Försvarskommissionens förslag till Sveriges 
riksförsvar sett i belysning av vissa 

erfarenheter från världskriget. 
Av kapten Tlt. Svedelius . 

I försvarskommissionens betänkande del V, bilaga n :r 3, 
framförda >>grundläggande synpunkter beträffande utförandet 
av ett större överskeppningsförelag och försvar däremot» ligga 
till grund för i samma del av betänkandet bilaga n:r l fram
förda >> Synpw1kter på den nuvarande krigstekniska och mili 
tärpolitiska utvecklingen samt det inflytande denna utövat på 
avvägningen av försvarsgrenarna och deras uppgifter ». I vad 
mån nämuda »grundläggande synpunkter», med världskrigets 
färska erfarenheter som bak~rund, kunna anses täcka och rik
tigt återgiva de synpunkter, som böra läggas till grund för en 
rätt avvägning av försvarsgrenarna, särskilt m ed hänsyn till 
den roll, som bör tillmätas flottan, skall h.är närmast bliva 
föremål för en utredning. 

Bilagan n:r 3 synes vara baserad huvudsakligen på teore
tiska spekulationer; i varje fall hava viktiga lärdomar från 
krigshistorien ·ej tillräckligt beaktats och betydelsefulla er
farenheter ej ens medtagits. I viss ulsträckuing, t. ex. för be
dömning av insatsmöjligheten av flygvapnet, som ju efter kri 
get nått en sådan omfattande utveckling, är man givetvis i stor 
utsträckning hänvisad till t eoretiska beräkningar, men , i de 
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hänseendert historiska erfarenheter stå till buds, gör man klokt 
uti att även beakta dem, en nödvåndighet, som engelsmännen 
t . ex.. vunno en dyrköpt erfarenhel av, såsom framgår av re

dogörelsen längre fram. 

Det vore sålunda en så mycket beklagligare olycka, om ett 
likartat ringaktande av krigserfarenheterna skulle återuppre
pas, vilket dock synes vara en överhängande fara beträffan
de Sveriges försvarsorganisation . 

Bi·! aga n :r 3 avhandlar ett överskeppningsföre tag, utfört 
av en stormaktsfiende mot Sverige, som enligt huvudbetänkan
det i framtid en ej tillmätes operativa sjöstridskrafter m ed ar
tillerifartyg som ryggrad. 

Någon egentlig självständig insats av flyget i samband m ed 
invasionsföretag kunde icke förekomma under världskriget på 
grund av flygvapnets dåvarande outvecklade tillstånd. Några 
erfarenheter a v flygvapnets insatsmöjligheter i samband med 
ett överskeppningsföretag saknas sålunda praktiskt taget helt 
och hållet från världskriget. 

BeLingelserna för möjligheten att kunna genomföra trupp
överskeppningar r egleras av allmängiltiga sjökrigshistoriska lär
domar, vilkas grundprinciper ej torde hava rubbats genom 
tillkomsten av flygvapnet. Enär de överskeppningar, som fö
retogos under världskriget, städse utfördes över oomstridda vat
ten, saknas mot förutsättningarna i detta fall svarande erfaren
heter från världskriget. 

För själva 'lands.tigningsoperalionen, ävensom för den där
efter fortsalta samverkan m ellan lant- och sjöstridskrafterna, 
finnas dock en mångfalld värdefulla erfarenheter från världs
kriget, i främsta rummet från DardaneUerföretaget 1915, och 
det är därför närmast dessa faser av ett överskeppningsföretag, 
som kunna bliva föremål för en granskning mot bakgrunden 
av gjorda krigserfarenheter. 

Om Dardanellerföretaget säger den engelske generalma
joren Callwell: »Icke en enda operation kan nämnas sedan Ka
nades erövring, som så nära återgiver idealet för ett kom-
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binerat S.JO- och lantkrigsföretag » (CalweH s. 347) 1l. Ett 
överskeppningsföretag m ot Sverige utgör ävenledes idealet för 
ett dylikt kombinerat företag, varför lärdomarna från Dm·da
nellerna givetvis måste tillmätas stor betydelse vid bedömning
en av en landstigningsoperation på Sveriges kust. 

Närmast följer en så kortfattad redogörelse av Dardaneller
företagit som möjligt för att giva läsaren en bild av företageL 
Uppgifter och erfarenheter, i den mån u trymmet så ansetts 
medgiva återgivna in extenso, äro hämtade från auktoritativa 
källor, till vilka i varje särskilt fall konuner att hänvisas med 
i bifogade bilaga angivna beteckningssätt. 

l. Kort sammanfattning av Dardanellerföretaget. 

l. Företagets beslutande och h ändelserna 
fram till landstigningen. 

Dardanellerföretagets stora operationsmål var intagandet 
av Konstantinopel med avskärandel av förbindelserna mellan 
Centralmakterna och Turkiet och öppnandet av förbindelsen 
med Ryssland som en omedelbar följd. Från början beräkna
des detta kunna ske enbart genom forcering av det starkt be
fästade Dardanellersundet medelst en allierad flottstyrka. Först 
sedan upprepade misslyckade försök gjorts enbar t med sjö
stridskrafter beslöts, att företaget skulle utvidgas till att om
fatta ett kombinerat sjö- och lantkrigsföretag. Trupper skulle 
landsättas på Gallipoliha:lvön för att lämna den erforderliga 
hjälpen vid betvingandet av spän,försvareL 

De nedslående följderna i detta fall av underlåtenheten att 
omedelbart tillgripa en kombinerad sjö- och lantkrigsoperation 
äro belysande för hur det kan hämna sig, om utan icke tager 
vederbörlig hänsyn till krigshistoriens klassiska lärdomar, även 
om vapnens förändringar synas berättiga ett avsteg från dem. 

1
) Se bifogad bilaga. 
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E ngelsmännen, offren för ifrågavarande missgrepp, som var 
av avgörande betydelse för företagets utgång, erkänna villigt 
sitt fel. Kravet på enbart en ensidig sjöoperation genomdrevs 
dessutom 1närkligt nog mot de högsta engelska sjömilitära myn

digheternas a vrå dan. 

»Amiralitetets åsikt angående hjälp av landstigningskraf
ter för flottan kunde u ttryckas genom följande uttalande av 
amiral H. Jackson: 'Flottbombardementet kan icke rekommen
deras såsom en sund operation, försåvitt icke en stark arme
styrk a står färdig att sluta upp omedelbart sedan forten 
tystats'>> (Nav II s. 124). 

>> E tt enbart flottangrepp mot en starkt befäst bas var er
k änt ett avsteg från grundade lärosatser, vilket innebar en på
taglig r isk >>. >>Ä andra sidan, tack vare alla nya tekniska fram
steg, kunde icke möjligheterna för en flotta mot en sjöfästning 
bedömas av de mest fulländade experter med någon grad av 
säkerhet» (Nav II s. 106). 

»Ur sjömilitär synpunkt rådde naturligtvis ingen tvekan 
angående oklokheten av att engagera sig i ett sådant företag 
u tom i samband med en armestyrka- - -.>> (Nav II s. 105} . 

>>Man blev mer och mer övertygad om oklokheten av att 
försöka det (forceringen av Dardanellersundet) utan hjälp av 
lantirupper av åtminstone tillräcklig styrka för att vid varje 
skede säkerställa vad flottan eventuellt vunnit» (Nav II s. 123). 

Genom den långa väntetid, som följde på sjöoperationerna 
i avvaktan på landstigningstruppernas ankomst, och genom 
att m an ej ens försökte att hemlighålla landstigningsförebere
delserna, erhöllo turkarna rundlig tid till att vidtaga särskilda 
försvarsåtgärder å · G:')Jlipolihalvön och den närmaste delen av 
Mindre Asiens kust. 

Tidigt på morgonen den 25 april skedde landstigningen på 
6 olika punkter å själva Gallipolihalvön och dessutom på en 
punkt å asiatiska sidan (se k:u:tskiss). 
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Landstigningsplatsel'na på Gallipolihalvön. 

JO 

2. Lanclsligningsplatsenw. 

En kort beskrivning över dc använda laridstigningsplatser
na lämnas för att påvisa hur även de ur topografisk synpunkt 
mest oförmodade platser kOJnmo ifrftga. 

Landstigningsplatsen Anzac1
) på båda sidor om en klipp

udde utgjordes av en smal strandkant med omedelbart innan
för synnerligen oländig terräng. 

De skrovliga hergen omedelbart framför landstignings
truppen »kommo att visa sig vara elt större hinder än m ed 
ord kan hcskriYas. A ven under fredsförhållanden bereda dc 
tvärbranta bergsryggarna och slingrande ravinerna en mödo
sam bestigning för en spänstig och obeväpnad man under det 
att de stupande snåruppfyllda va ttenfårorna äro så förvirrande , 
att man lätt kan tappa bort sig » (Mil I s. 17 5). 

Landstigningsplatsen Y (belägen liksom de nedanstående 
X, \V och V på öppen kust mot Egeiska h avet): 

,J{nsllinjcn bestod av branta avskräckande snårhöljda 
klippor c :a 50 m. höga men i själva landstigningspunkten 
funnos två avbrott i klippan, åstadkomma av vattenfåror, som. 
erbjödo en jämförelsevis lätt tillgå ng tillloppen ,, C~!fil T s. 201). 

>> Höga ·klippor reste sig brant från strandlinjen med en 
lutning så tvär , aU viss tvekan r ådde intill det sista, huruvida 
trupperna skulle vara i stånd alt klättra upp eller icke, och 
de är icke förvånande, att turkarna icke hade vidtagit några 
åtgärder alt försvara en sådan plaLs >, (CallweU s. 63). 

Landstigningsplatserna på Gallipolis' sydspets, Helles, vo
ro fyra: X, vV, V och S. 

X: en 180 m lång, smal sandremsa vid foten av en låg 
söndersplittrad klippa. 

W: en c:a 300 m lång 15- 40 m bred s::mdstrand, flanke
rad av klippor men långsluttnade uppåt och inåt land . 

V: en c:a 250 m lång, 10 m bred strand med en amfi 
teaterliknande höjning av landet omkring. 
-----

1
) Uppkallad efter land8tigningstruppen >> Australien-New Zea 

land Army Corps>>. 
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S: på nordsidan av en större vik , bestod av en smal klyfta 
1 en klippa. >>En mindre sannolik landstigningspials kunde 
knappast länkas >> . En del a v truppen fick t. o. m. krypa 
iland på alla fyra (i':Iil I s. 236). 

Landstigningsplatsen på asiatiska sidan, Kum J{u le, var 
god. 

Den i ett senare skede använda landstigningsplatsen vid 
S uuluuiken medgav landsligning p~t bred front och var, be
träffande den del , som inföll inom Suvlavikcn, väl skyddacl. 

Utanför samtliga landstigningsplatser rådde ström, starka
re ju närmare platsen befann sig Dardanellersundcts mynning. 

De saväl för vädrets makler som för beskjutning utsatta 
landstigningsplatserna gjorde' und0r höst- och vinlermåna<.IC'r
na läget alltmera kritiskt för dc allierade. 

A Gallipolihalvön hade Pnclasl landstigningsplatserna \N 
och V av dc angivna av försvararen ansetts kunna ifrågakom
ma fö r landstigning, varigenom angriparen endast ~t dessa plat
ser möltes av effektivare motst~md. I stället blev det här så 
mycket kraftigare, emedan omJattaudc försvarsåtgiirder vid
tagits , samtidigt som terrängförhållandena särskilt gynnad<' 
försvararen. Speciellt V angives hava utJonnats till en verk
lig dödsfälla med lagglritdshinder även långt ut uneler vatten
ytan, sjö .. och landminor, s,kyltcgravslinjer och redutter. 

Längs kusten voro posteri ngar utsatta , som vid de övrigD. 
landstigningspunkterna gjorde ett svagare nwlstånd. Försva
ret i stort var baserat på huvudlrupper, som voro förlagda till 
centrala platser inuti halvön, varifrån de snabbt kunde fram
sändas till hotade punkter. 

3. Landstigningen. 

Landstigningsproceduren hade organiserats princip på 
samma sätt vid de olika platserna. 

Ett landstigningsavantgarde infördes på vissa örlogsfartyg, 
huvudsakligen kryssare och jagare, till i närheten av landstig .. 
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ningspla tscn, där det sedan den resterande vägen bogserades 
iland under det direkta skyddet av nämnda fartygs artillerield. 

Som. speciellt artilleristiskt stöd för utförandet av förbe
redande beskjutning av försvarsanordningarna vid stranden 
och även längre upp i land, såväl under själva landstigningen 
som sedermera under de fortsatta operationerna, voro kraftiga .. 
re artillerifartyg avdelade. 

Sedan landstigningsavantgardet tryggat landstigningsplat
sen, närmade sig transportfartygen , och ilandbogserades undan 
för undan med den tillgängliga båtmaterielen huvudstyrkan. 

Det omistliga stödet av fartygsartilleriet vid själva land
stigningen framgår av nedansthencle utdrag ur de officiella re
dogörelserna. 

Landstigningen vid Anzac. 

Landstigningen verkställdes under mörker och den härmed 
avsedda överraskningen lyckades fullständigt. 

Turkarna voro underlägsna i förhållandet l: lO m en voro 
i gengäld väl dolda och had e en ingående kännedom om. >> den 
utomordentligt svåra terrängen >> (Mil I s. 17 5). Vid huvud -· 
styrkans landstigning var elden från ett närliggande kustbatte
ri (Gaba Tepc) besvärande (?\1fil I s. 183). På grund av olämp
liga dispositioner vid landstigniugsplalseu för.Jröjues huvuJ
styrkans landstigning avsev~irt (Mil I s. l 83). 

Följande bestämmelser voro utfärdade för fart~rgsartille
riets utnyttjande: 

l. Avantgardestruppens ledning skulle 1begära eld per 
signal ; mål skulle utmärkas genom hänvisning till rutnät å 
karta . 

2. Fartygen skulle opåfordrat beskjuta fientliga trupper 
och kanoner, som voro synliga från sjön. 

3. En artilleriofficer å vardera flanken i land skulle 
tjänstgöra som cldledningsohscrvatör, och som förbindelse 
skulle användas telefon till landstigningsplatsen och därifrån 
radio till flaggskeppet (Mil I s. 193). 
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På grund av brister i förbindelserna och genom att å far 

tygen de egna trupplinjernas sträckning var okänd och omöj 

lig att iakttaga (i den alpformade tenängen) kunde till en 

början fartygselden ej insättas. En kvart över fem på em. 

(således c :a 12 timmar efter landstigningen) ktmde fartygs

elden öppnas »till de plågade truppernas intensiva gläd je » och 

med precision mot ett :turkiskt kanonbattcri , isom tystades 

(Mil I s. 194- 195) . 

På em. pressades den engelska vänstra flygeln tillbaka av 

anlända turkiska förstärkningar, m en »Majestic >> (ett av slag

skeppen) kunde lämna hjälp (med nedslagsobservationer från 

flygplan) tills ställningen blev säkrad (Nav II s . 345). 

Oaktat den ständiga beskjutningen från Gaba Tepe (vars 

2 st . 12 cm. kanoner genom t errängformationer voro skyddade 

för hcskjutning från sjön) anordnades med en pir och pon

toner ,, en utmärkt kajanordning >>, vilken redan den I :sta da

gen kunde tagas i bruk. 15,000 man landsattes då (Mil I 

s. 196) . 
Engelsmännen hade satt in alla sina reserver, medan tur

karna hade starka reserver i omedelbar närhet (Mil I s. 197 ) . 

Landstigningen vid Y . 

Vid landstigningsplatsen Y röntes knappast något mot

stånd, men sedan turkiska förstärkningar anlänt, ansåg befäl

havaren för landstigningsstyrkan ställningen ohållbar och ut

rymde platsen dagen efter landstigningen. 

Samverkan m ellan landstigningstruppen och fartygen var 

här påfallande bristfällig. Fartygen fingo ingen underrättelse 

om de egna ställningarnas läge och ingen målangivning, var 

för ej h eller tillräckligt effektivt artilleristöd kunde lämnas 

(Mil l s. 206- 207). 
,, Mot den vänstra flanken ansattes ett kraftigt turkiskt 

motanfall vid mörkrets inbrott (hälften av de för Helles av

sedda turkiska förstärkningarna hade satts in på denna ptmkt) . 

Den turkiska befälhavaren hade icke vågat anfalla tidigare, t y 

så förintande var elden från sjön under dager. :Men även n u 
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var han för tidig, ty kvällsskymningen var tillräcklig för ob

servationer och anfallet sopades bort» (Nav s. 343- 344) (Jfr 

Callwell s. 66). 
Under natten hade engelsmännen utsatts för så häftiga 

motanfall, att dc voro färdiga att utry1mna, men då på mor

gonen fartygselden började igen, måste turkarna åter retirera 

(Nav s. 351). 

>>' Implacable' (slagskepp) skingrade fullständigt en kon

centrering av trupper vid Krithia (en ort c:a Vz mil inåt land) 

(Nav s. 354) . 

Landsligningen vid Helles. 

På grund av landstigningsplatsernas ringa utrymme, den 

starka strömmen och fruktan för okända grund motsatte sig 

flottledningen nattoperationer vid Helles (Mil I s. 217). Bi

dragande orsak till att landstigningen ej utfördes på natten 

var, att man ansåg ett förberedande bombardement av de väl 

befästade landstigningsplatserna \V och V för nödvändigt (Nav 

III s. 85). Avantgardet embarkerade på sina respeklive far .. 

tyg, i många fall i god tid r edan dagen innan (Mil I s. 218). 

Försvaret sköltes så effektivt av den fåtaliga turkiska 

styrkan, att V kunde b esättas först 2 :a dagen, efter en lyckligt 

genomförd landstigning på natten . Skeppsartilleriet i \V och 

V hade ingen effekt mot turkarnas skyttegravar (Mil I s. 24 7). 

>>- - - Hennes (slagskeppet »Implacable's ») eld på 

kort h åll, då hon närmade sig stranden avhöll turkarna från 

att visa sig i skyttegravarna » (Callwell s. 66). 

»Understödda av en effektiv kanonad från örlogsfartygen 

arbetade sig the Borderers (ett engelskt regemente) fram på 

ett mästerligt sätt, sedan de fått fast fot i land >> och >> dc gräv

de ned sig sedan och voro m ed hjälp av granaterna från 'Corn

w,allis ' och 'Lord Nelson' i stånd att avslå en häftig motattack 

pa eftermiddagen utan större svårighet» (Callwell s. 77). 

»Precisionen i 'Swiftsure's' (elt av slagsk eppen) eld fram

lockade särskild beundran, och under skydd av "Tanatrecrnet 
- b b 

o~pnadcs undan för undan passagen genom taggtrådshindren >> 

(l W) (Nav II s. 342). 
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, Efter beskjutning från fartygen av Sedd-el-Bahr, fortet 
och de turkiska sky ttegravarna kunde spillrorna av de tre 
engelska bataljonerna storma fästningen , (Callwcll s. 108). 
>> Hela denna kuststräcka (sydspetsen av Gallipolihalvön) och 
dess innanland låg under en fruktansvärd eld från engelsmän
nens grovkalibriga fartyg.skanonel'» (v. Sanders s. 8±). 

Landstigningen å elen asiatiska sidan. 

På elen asiatiska sidan. hade fransmälmen m.ött kraftigt 
motstånd, enär turkarna, beredda på landstigning här, hade 
samlat .starka trupper, men »vm·je motattack av turkarna 
krossades lätt av fartygen , IN av II s. 244). 

Turkarna ägde mer än dubbel överlägsenhet (mot en hel 
turkisk division stoclo blott 3,000 franmän), men lack vare 
fartygsdelen neclslogos de turkiska anfallen, och turkarna ,åda
galade tydlig beredskap till underkastelse» (Callwell s. 110). 

Landstigningsplatsen utrymdes dock ett par dagar senare, 
frivilligt , på grund av strategiska skäl. 

f.ondstigningen vid Suula. 

Landsligningen vid Su via, som verkställdes i augusti, se
dan avseYärcla förstärkningar erhål lits, skedde snabbt m ed till
hjälp av för ändamålet speciellt byggda motorpråmar, försedda 
med tillräckligt stålplåtskydd mol kuls(Jruteelcl och rymmande 
c:a 500 man och 40 hästar. Landstigningsavantgardet land
saltes på n a tten med fullsländig taktisk överraskning. 

Obetydligt motstånd röntes, men bristande kraft i företa
get genomförande gjorde, att det beräknade målet ej nåddes, 
och att, då turkiska förstärkningar anlände, ställningskrig upp. 
stod även här. 

:l. ])(']! lortsatta samverkan mellan flottan 
och landstigningstrupperna. 

Engelsmäm1en hade icke räknat med några till tiden ut
dragna operationer utan hade beräknat att kunna nå det när-
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Ste operationsmå let, höjden Achi Baba, samma dag som land-ma · . 
t
·a11inaen äade rum varmed man skulle hava erhållit nyckeln s lo v t:> - ' 

till uppnåendet av den effektiva samverkan i Dardanellersundet 
mellan fartygen och trupperna, som skulle medföra försvarets 
omedelbara brytande (Nav II s. 30ö). Mera omfattande sam
operationer mellan flottan och armen var m.an därför icke för
beredd p il, vilk et nu gav sig märkbart· till käm1a den första 
tiden. Även fastän observationsplatser i land kunde anordnas 
för artillerieldens från fartygen reglering, så brast åtskilligt be
träffande förbindelsetjänsten . Fartygsartilleriets insatsm.öjlig
heter begränsades dessutom avsevär t, särskilt på den norra 
fronten , av den ojämna terrängen och på elen södra fronten 
dessutom av det inre landets skålformiga skapnad, som ute
stängde det för elen direkta fartygselden (Nav II s. 305). 

Undan för undan förbätt rades emellertid eldledningsorga
nisationen och höjdes effektivilelen av skeppsartilleriets eld
givning. 

,_ - - anordningarna för att snabbt kunna bestämma 
avståndet till ett bestämt mål på en frmnställning från land 
voro ännu icke tillfredsställande ». , Det oaktat förekom det 
även under detta tidigare skede många tillfällen av beundrans 
värd beskjutning från sjön » ('Mil I s. 282). 

Lägena a v fiendens skytlegra var och batterier v oro föga 
kända, och förbindelserna Jämnade mycket ö,vrigt att önska 
under dessa första dagar , varför verkan av fartygselelen blev 
relativt liten. Eldledningsflygplan funnas ej alltid, och då de 
funnas , var radioutrustningen havererad. Försök med ljus
signaler medförde icke goda resultat. Vid en del tillfällen 
fingo fartyg vänla på korrektionerna från observationsplanet, 
tills en jagare vid flygbasen i Tenedas fönnedlat dem därifrån 
(Mil I s. 322) . 

Fartygselden var ineffektiv {vid ett av de första engelska 
genombrottsförsöken vid H elles, U dagar efter landstigningen) , 
ty inga mål voro synliga eller ang~vos men »med hänsyn till 
det fåtal skott, som sköts och de otillräckliga flygobservatio
nerna och arraugementen för signalering kunna de erhållna 
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resultaten ej tagas såsom ett krileriwn på möjligheterna av 
understöd från mJOdernt sjöartilleri , (Mil I s. 344). 

P å grund av den oförutsedda omfattningen av operatio
nerna tillkom hänsyn en t ill fartygens knappa ammunitions
förr åd, varigenom fartygsartilleriets fulla effektivitet ej kunde 
uttagas. Ersättning kunde icke molses från hemlandet inom 
en nära framtid , och en viss utredning m ås te sparas för den 
motsedda kampen mot forten i sundet och striden mot turki
ska flottan (Mil I s. 325) . 

, Då Dardanellerfälttåget är det enda stora krigsföretaget 
under världskriget, under vilket en arme varaktigt måste kämpa 
mot en fientlig här och en flotta , måste här betonas, att den 
artillerisliska verkan från de fientliga skeppen erb jöd ett all
de1es utomordentligt stöd för landstigningsarmen » (v. Sanders 
s. 94). 

Vid alla operationer i flankerna samt vid alla övriga ope
rationer av större betydelse begärde och erhöll respektive trupp 
befälhavare stöd av fartygsartilleri. 

Landstigningen vid Anzac. 

>> Den 26 på morgonen (dagen efter landstigningen) blevo 
Anzactrupperna uppmuntrade av att fim1a, a lt deras nygrävda 
skyttegravar gåvo dem skydd mot turkarnas shrapnels, och t. 
o. m. L1nnu större glädje b eredde den stora mängden örlogs
far tyg utanför kusten och åsynen och ljudet av deras dund
rande kanonad , (Mil I s. 27l). 

(Ur redogörelsen för ett turkiskt motanfall): - - -
»syntes situationen farlig , men detta anfall krossades omedel
bart av det vaksamma sjöartilleriet». »På över tre m ånader 
gjorde turkarna icke något vidare försök vid Anzac att anfalht 
~·id dagsljus över terräng, som var direkt synlig från de stöd
jande fartygem (Mil I s. 297). 

»Då den 29 april en del av de där (vid Anzac) landsatta 
australiensarna och nyzcaländerna under ett häftigt turkiskt 
angrepp redan utrymde den besatta kustremsan och började 
alt inskeppa sig igen , återställdes läget av fienden geno111 

-33-

l tl.crt framförd a förstärkningar (över havet) ooh genom de 1as o 
tillskyndande farlygens eld » (v Sanders s. 95). 

, Närvaron av örlog.-;fartyg utanför kusten var av stor hjälp 
för Anzac, Ly varken från nord eller syd kunde turkarna visa 
sig i antal utan att draga på sig eld från flottam (Mil II s. 12). 

Striden w vid Helles. 

, Vid de södra landstigningsplatserna hade den alltmer 
förbättrade eldgivningen från fartygen åstadkommit en effekt, 
50111, om den varit känd, säkert hade föranlett ytterligare be
tänkande vid utrymningen av Y)) (Nav II s. 354). 

»Denna anm ärkningsvärda framgång (intagandet av vissa 
betydelsefulla posi tioner) hade vunnits endast mod tillhjälp 
av fartygselden och endast med en truppavdelning i knappast 
mindre vanskligt läge eller mindre svårt prövad än den som 
lät Y gå sig ur händerna » (Nav II s. 355). 

Turkarna fingo order att draga sig tillbaka på södra fron
ten samwlikt för att undgå förintelse genom far tygselden. I 
de nya ställningarn a lämnade raviner visst skydd mot sjön 
(Nav II s. 361). 

Under mörker kunde fartygen lämna mycket liten hjälp, 
men vid dagbräckningen insattes fartygskanonerna och fien
den föll tilll)aka till sina gamla linjer. De efterföljande två 
nätterna (under landstigningsföretagets förs ta dygn) utförde 
turkarna y tterligare motattacker men drevos på samma sätt 
tillbaka, och nu förbjöd general v. Sanders ytterligare offen
siver (Nav Il s. 372). 

)) Så tungt beslutet än blev för mig », skriver befälhavaren 
för de turkisk a stridskraflerna, general v. Sanders, »så måste 
jag nu giva order om att inställa vidare anfall å Seddulbar 
fronten (Helles) och inskränka det hela till endast försvar (v. 
Sanders s. 94) . 

Att viss verkan även under mörker kunde påräknas, fram
går av en del ullalanden (Jfr Mil II s. 179- 187). 

'' Skeppskanonerna underhöllo , underslödda :1v väldiga 
strålkastare, en fruktansvärd eld mot de turkiska linjerna ». 

Tidskrif t i Sjöväsendet. 3 
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»De fientliga skeppen skyddade i ordets bästa bemärkelse si
na landsatta trupper ». Fältartilleriet kunde varken i fråga om 
verkan eller på grund av räckvidden komma i be traktande för 
motverkan (v. Sanders s. 93). 

Vid den södra fronten började den 26 (då betydande tur
kiska förstärkningar anlänt) häftiga strider, varunder engels
männen måste draga sig tillbaka, men fartygselden som in
sattes (enligt turkiska fångars utsago: fruktansvärd) stoppade 
upp anfallen. »Queen Elizabeth» lyckades slå ut de mest 
besvärande av de turkiska fältbatterierna (Nav II s. 349). 

Tre turkiska motanfall gjordes med framgång (en gång 
nästan ända fram till kusten), men varje morgon tvang far 
tygsartilleriet tillbaka turkarna. General v. Sanders tvangs 
till att uteslutande begränsa sig till försvar och såhmda upp 
giva försöket »att kasta fienden i havet». För att säkerställa 
de turkiska skyttegravslinjerna mot fartygselden anbefalldes 
dessa på samtliga fronter att förläggas så nära de allierades 
linjer som möjligt, ty härigenom skulle risken för vådabeskjut
ning av egna linjer förhindra eldgivningen från fartygen (v. 
Sanders s. 94, Mil II s. 13). 

(Från samoperationerna under det s. k. 2 :a slaget vid Kr i 
thia den 7 maj) : Fartygen deltogo dels som direkt flankstöd 
dels för bombardering av den fientliga fronten, i vilket senare~ 
fall indirekt eld skulle angivas på order och med ledning från 
land (Mil I s. 329). 

,,_ - - och den fortgående beskju tningen från flottan 
hade orsakat så mycken demoralisation, att den nye (turki
ske) befälhavaren blev kraftigt anmodad att beordra en all 
män reträtt bakom Achi Baba's bergkam, där bätlre skydd 
kunde erhållas ». (Förhindr::tdes dock genom ingripande a,· 
general v. Sanders) (Mil I s. ::537). 

Från slutet av maj började ett ständigt växande antal 
tyska ubåtar att verka vid Dardanellerna. Efter det första 
överraskande uppträdandet, vid vilket två äldre slagskepp 
sänktes, vidtogo de allierade åtgärder för att motverka den 
nya faran. Endast mindre artillerifartyg, däribland från hem -
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Iandet utsända monitorer bibehöllos å den omedelbara krigs
skådepla tsen, under det de större skeppen böllos undandragna 
i med goda skyddsanordningar utbyggda baser. 

»Den turkiska försvarsstyrkan blev 'uppmuntrad och land
stigningsannen i molsvarande grad nedtryckt genom avfärden 
av de stora skeppen - - - » (Mil II s. 38). 

Med tillämpande av de sig alltmer utkristalliserande mot
medlen mot ubåtarna uppträdde dock de stora artillerifarty
gen på krigsskådeplatsen, närhelst så påfordrades (Mil. II s. 38). 

Det närvarande modernaste och kraftigaste slagskeppet, 
, Queen Elizahetll», beordrades hem vid denna tid.*) Den engel
ska överbefälhavaren för armeoperationerna, Lord Kitchner, 
protes terade kraftigt mol detta återkaJlande, »med tanke på att 
denna order innebar en försvagning av det sjömilitära under
stödet av trupperna » men han återtog sin protest på en be
stfu.nd försäkran från amiralitetet, »alt armen skulle alltjämt 
bliva un derslödd med varje medel i f1ottans makb (Nav II 
s. 361) . 

(F rån ett av de allierades anfallmed stöd av blott kryssa
re och jagare) : , __ - - det synes liten tvekan om att far
tygseld en gav betydande hjälp. Enligt turkisk utsago för
störde den fullständigt skyttegravslinjen närmast sjöfronten» 
med res ultat, att infanteriet sedan kunde besätta den med små 
förluster (Nav III s. 71). 

Högkvartcrcl rapporterar från en framgångsrik kombi
nerad aktion mot terrängen syd Krithia: »Resultatet kan hu
vudsakligen tillskrivas den effektiva eldgivningen från 'Ed
gar', (en kryssare) (Nav III s. 221). 

»- - - när monitorerna s·edan anlände, kunde de tur
kiska baHericrna undertryckas » (Mil II s. 38). 

,,Faktum var , att i båda vapenslagen för troendet på för
mågan hos flottan att lämna taktiskt stöd hade vuxit snabbt 
under dc sista två månadern:h (Nav III s. 220). 

Mot slutet av :lrct, då ingen mera tvekan var rådande om, ---
*) »Queen Elizabeth» hemkallades för förstärkning av flottan i 

Nordsjön. 
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att det turkiska motståndet var oöverkomligt med de alliera

des begränsade trupper, beslöts att likvidera hela företaget och 

med god organisation, tur med väderleken och bevarandet av 

företagets hemlighet lyckades engelsmännen till h ela världens 

häpnad utan personalförluster genomföra utrymningen av Gal

lipolihalvön. 
»Det var underlåtenheten att ställa reserver till hans för 

fogande, som general Hamilton gav skulden för det första miss-

lyckandet» (Nav Ill s. 43). >> - - - och sir Ian Hamilton 

hade sänts att erövra halvön med en styrka knappt likvärdig 

i antal med försvarsstyrka11» (Mil I s. 300) (jfr Callwell s. 56) . 

Turkarna bytte och sände utvilade trupper i elden under 

det att de allierades trupper genom avsaknaden av reserver 

frestades till bristningsgränsen (v. Sanders s. 103, Mil I s. 293. 

Mil II s. 72). 
Turkarnas sammanlagda förluster vid Gallipoli uppgingo 

till 218,000 man (v. Sanders s. 135). 
Vid överslagsberäkningar av dc sannolika förlusterna vid 

en eventuell frivillig utrymning av Gallipolihalvön hade man 

kommit till följande resultat: 
Överbefälhavaren intill ticlen strax före utrymningen, ge

neral Hamilton, beräknade approximativt, att minst halva 

styrkan skulle gå förlorad (Mil II s. 385). Krigsministern , 

Lord Kitclmer, förutsatte (efter inspektion på platsen) 50 % 
förlust av stridande personal (Mil II s. 400). 

General Hamillons eflcrträclare som överbefälhavare, ge

neral Monroe, beräknade dc sannolika förlusterna av mate

riel och personal till 30 a 40 % (Mil II s. 407). 
Enligt av den engelska generalstaben uppgjorda beräk 

ningar skulle förlusterna bli,·a c:a 50,000 man, d. v. s. m er 

än halva styrkan (Mil II s. 427). 
Senare ansågs , att om planen kunde hållas hemlig och 

om lugnt väder rådde, skulle förlust,erna bliva högst 25,000 

man (Mil II s. 417) . 
(Forts.) 
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Försvarskommissionen och flottan. 

Flottans bemanning. 

Omkring försvarskommissionens belJänkande och förslag 

pågår alltjämt en livlig diskussion. Denna har emellertid i 

huvudsak gällt kommissionens strategiska och ekonomiska be

dömanden, avvägningen m ellan försvarsgrenarna samt frågan 

om riksförsvarets ledning. De föreslagna organisationerna in

om de tre försvarsgrenarna hava däremot mera sällan berörts. 
På grundval av sina bedömanden har kon'lmissionen före

slagit en flotta av en viss storlek. Helt oberoende av frågan, 

huruvida denna är tillräcklig eller icke, kan man fastslå, att 

den organisation, som skall betjäna den föreslagna flottan, 

måste vara utformad så, att den giver sjöstridskrafterna, för

banden såväl som enheterna, den högsta grad av effektivitet, 

som materiellt sett är möjlig att uppnå. Avsiken är att i det 

följande granska, i vad mån kommissionens förslag till marin 

organisation uppfyller denna fordran. 
Personalen har alltid varit och är alltjämt varje flottas 

viktigaste element. Granskningen av marinorganisationen bör 

därför begynna med ett skärskådande av de grunder, kommis

sionen föreslagit för fartygens bemanning. Dessa skilja sig i 

betydande grad från de nu gällande. 
1 :a linjens fartyg erhålla nu stambemanning enligt fast

ställda besättningslistor samt därjämte förstärkningspersonaL 

Man måste beakta, att denna försärkningspersonal icke 
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är något mmat än en del av fartygets stridsbesättning . Endas t 
med denna, således fr edsb esä ttning plus förstärkningspersonal , 
kan fartyget i fråga om beredskap, stridskraft och säkerhet 
uppbringas till elen nivå, som materielen i och för sig medgiver. 
E j heller lärer för tärkningspcrsonal saknas inom någon ma
rin, varest effektiviteten är o rganisationens m ål och rättesnöre. 
Som regel torde härLill avses 25 a 40 % av fredsbesättningen ; 
i den svenska marinen beräknas f. n. blott c :a 15 %. I sam
band härmed bör uppmärksammas, att dc svenska (fr eds-)be
sättningslistocna äro r·elativt mindre än jämförbara sådana in
om flcrla le t flottor - en följd av marinmyndigheternas stän
diga , lojala strävan att begränsa kostnaderna. 

Nu avser emellertid kommissionen att indraga förs tärk 
ningspcrsonalen, således att minska stridsbesättningarna på 
farlygen i första linjen. Någo t motiv för denna å tgärd , som 
strider mot samstämmiga, un(ler k rigsförhållanden gjorda er
farenheter, anföres icke -- och lärer väl ej heller kunna pre
steras. Vidare föreslås att i viss utsträckning ersätta sannna 
farlygs stampersonal m ed värnpliktiga. Med hänsyn till vår 
nuvarande, alltför korta utbildningstid för flottans värnplikti
ga och till sjökrigsmaterielens utveckling, vilken ställer stän
digt s törre krav på persona len, måste även den senare å tgär
den anses innebära ett icke oväsen tligt försvagande. 

Till skillnad från nuvarande organisation har kommissio
nen, ej ens för första linjens fartyg, »medtagit någon ersätt
ningspersonal i beräkningarna ». Man har all rätt och orsak 
att fråga , varför icke så skett. 

Kommissionen lärcr näppeligen ha kunnat bortse från 
personalförluster i döda och sårade samt från sjukelom om
bord å flottan. Med hänsyn 1ill vad som inom betänkandet i 
ann at sammanhang anföres , låter det sig tänkas, aU kommis
sionen föreställt sig personalskador i regel åtföljda av materiel
skador i sådan omfattning, att farlygen för alltid eller för lån g 
tid bliva oanvändbara. Detta betraktelsesätt överensstämmer 
emellertid icke med världskrigets eTfarenheter. Ur dess lär 
domar är skydds- och haveritjänsten utvecklad därhän, att 
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1 11 l l __ i en utsträckning, som för 1 jugo år sedan var otänk-
u1a1 · ' 
bar _ k an bringa även mycket svår t skadade fartyg i hamn, 
,desslikes förmå våra dagars varvs- och vapenindustrier att 
långt snabb::trc än förr avlägsna skadad stridsmateriel och r e-
1arera eller ersätta samt å ter uppmontera densamma. Men 
~ad som icke låter sig ersä ttas pft samma sätt är just förlust 
inom det viktigaste elementet , elen utbildade personalen. De 
gen om utvecklingens gång undan för undan stegrade kraven 
på besä ttn ingarnas alhnänna stridsutbildnin g och på special
utbildningens omfattning h a tvärtom skärpt behovet av k va
lificerad ersilttningspersonal. Är detta behov icke organisa
t oriskt t illgodosett, nedsättes ofrån komligen flottans effektivi

tet, förr ell er senare. 
2:a linjens j'mtyg erh rtlla genom nuvarande organisa tion 

stambemanning till c :a 50 %. Kommissionen har em ellertid 
»räknat m ed högst väsentliga r eduktioner i stampersonalen " 
och har ansett omkring 10 % tillräckligt. 

Det kan icke gärna vara kommissionen obekant, a tt dessa 
fartyg enligt gällande utrustningsbestämmelser i princip givas 
strids- , förbind else- och i vis<> mån skyeldsm ateriel av samma 
.art som l :a linjens enheter; skillnaden ligger i kvantite t, kva
litet och modernitet. Delvis, t . ex. i fråga om motmedel mot 
ubåtar och minfara samt närluftvärn, måste dock även för far
tygen i 2 :a linjen ställas krav beträffande antal och tidsenlig
h et , vilka närma sig de för l :a linjen gällande. 

Dessa grunder för materiell utrustning kunna ic.ke negli
geras, ty då sältas lokalstyrkorna ur stånd att fylla sin främsta 
uppgift , skyddandet av kustsjöfarten, ej heller kunna de upp
Tätthålla den förbindelse m ed övriga sjöstridskrafter samt med 
f örsvarsanstalterna i land, som -- t. ex. för luftbevaknings
tjänsten -- städse erfordras. Materielen erfordrar emellertid 
här liksom [l.l1nmstädes kvalificerad, el. v. s. tidsenlig t och i 
beh övlig grad tekniskt skolad personal, eljest motsvarar dess 
funktion icke kostnaden. A v samma skäl måste den utbildade 
personalens numerär stå i rimlig propor tion till materielens om
fång. Den nu stadgade 50-procentiga stambemanningen torde 
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ej medgiva mer än ett nöjaktigt betjänande av lokalslyrkorna::. 
utrustning. Uppenbarligen vore därför en reducering av stam 
personalen till 10 % liktydig med väsentligt förminskade möj 
ligheter att utnyttja lokalstyrkornas fartyg - vilka alltjämt 
skola fullgöra, enligt kommissionen , >> i huvudsak s:nnma upp . 
gifter som hittills '' · 

Än m er försämrade förhållanden för lokalslyrkornas vid
kommande ~iro emellertid att förulsf', om ers~ittnin gspersona

len, såsom kommissionen föreslagit, slopas för l :a linjens far 
tyg. Å dessa uppstå förr eller senare ofrånkomligt förluster 
inom s~ampersonalen i sådan omfattning, alt nuninrnyndighe
terna för att täcka dem nödgas tillgripa även lokalstyrkornas 
stambemanning. Om denna blott uppg~tr till 10 ?6, komma 
2 :a linjens fartyg att i praktiken snart se sig berövade all 
stampersonal. Följden härav kan icke gärna bli mer än en 
- att lokalstyrkorna bliva i det närmaste oanvändb:-1ra för sitt 
ändamål. 

Vad som anförts rörande 2 :a linjens fartyg gäller i stort 
sett även dem, som tillhöra 3:e linfen, vilka enligt kommissio 
nens förslag icke skola erhålla någon som helst stampersonal. 
Också dessa fartyg måste givas - och erhålla inom nuvarande 
organisaUon -- i viss mån sådan materiel , som fordrar tidsen
ligt utbildad personal, eljest kunna · dc icke utnyttjas. En 
kärna av kvalitetspersonal , om än liten, måste finnas såsom 
verktyg för att skapa tjänstbarhet inom besättningen i övrigt, 
i annat fall blir fartygets rustande vid mobilisering ändamåls 
löst och underhållskostnaderna dessförinnan nedlagda förgäves. 

Man finner , sammanfattande, att kommissionen föreslagit 
kvantitativt och framför allt kvalitativt ändrade bemannings
grunder för alla dc tre linjernas hcmanning. Av det. anförda 
torde framgå, att det föreslagna bemanningssystemet skulle 
förminska sjöstridskrafternas effektivitet och i åtskilliga fall 
äventyra fartygens funktionsduglighet såsom krigsinstrument. 

Mot bakgrunden av den oavlåtliga utvecklingen av sjö
krigsmaterielen och av kommissionens egna uttalanden härom 
te sig därjämte förslagen synnerligen märkliga . 
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Utvecklingen har blott eU mål, ökad effektivitet, och be
t 'änar sig främst av ökad instrumentering och ökad använd-
J·na av tekniska hjälpmedel av alla slag. Detta innebär ett JU o 

mer rationellt utnyttjande av fartyget och dess vapen, men 
icke en rationalisering i vanlig mening , d. v. s. en besparing 
av mänsklig al'hetskraft. Tvärtom fordra de nutida precisions
instrumenten och den tekniska hjälpmaterielen både en ökning 
av personalen och en längre driven utbildning. Man erinrc 
sig blott utvecklingen inom artilleriet - särskilt luftvärnet -
och dess ledning, det moderna förbindelseväsendet samt de 
kemiska strids- och skyddsmedlen. Att uneler dessa förhållan
den vilja beskära örlogsfartygens personalbestånd såväl kvan
titativt som kvalitativt måste betecknas såsom verklighetsfräm
mande och icke förenligt med tillbörlig hänsyn till de indivi
der, vilkas uppgift är sjökrigsmaterielens betjänande. 

Å sid. 78- 79 i sitt bet~inkandes 3 :e del anför kommis
sionen, 

att nuvarande >> hesätlningslistor grunda sig p:'t mångårig 
erfarenhet och utprövning,>> 

alt >> grundlig utbildning av personalen kräves ej b1ott tek
niskt utan även praktiskt, ,, samt 

att »kravet på kvalificerad bemanning icke synes kunna 
eftersättas, >> enär 

,,ett motsatt förfarande skulle vara ägnat att direkt ned
sälta sjöstridskrafternas effektivitet. ,, 

Ick e förty föreslår kommissionen väsentliga förändringar 
i bemanningssystcmet. Och till yttermera visso <':rkänner kom
missionen, att >> förslaget givetvis innebär en svaghet. >> 

Man frågar sig då, varför det framlagts. Ty alldeles obe
roende a v kommissionens åsikt om flottans storlek - vilken 
i stort sett är liktydig med tonnagesumman - skall väl än
dock den flotta, som kommissionen föreslår , icke från begyn
nelsen vara behäftad med sådana svagheter, som kunna förut
ses och förebyggas. 

Det enda skäl, kommissionen anfört - och kunnat an
föra - för sina förslag ifrågå om bemanningen är, att det 
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>>befunnits nödvändigt att i möjligaste mån begränsa personal
behovet». Orsaken till denna nödvändighet angives icke men 
lär ej rimligtvis kunna vara någon annan än ytterligare ett 
dylikt nödtvång - alt minska kostnaderna för sjöförsvaret. 
Om så är fallet, kan man icke undgå den slutsatsen, att strä
van alt uppnå besparingar - icke flottans effektivitet - varit 
den starkaste faktorn vid utformandet av denna del av marin

organisationen. 
Att tillerkänna kostnadshänsyn karaktären av primär an

gelägenhet kan givetvis vara berättigat - men endast då det 
rör sig om summor, som inom riksstalen äro av just primär 
storleksordning. Så är emellertid långt ifrån fallet beträffan
de fartygens bemanning. Inom den ringa del av rikets bud
<ret son1 avses för sj'öförsvaret, ute:ör kostnaden för den till 
b ' v 

indragning föreslagna delen av stampersonalen en mycket obe-
tydlig summa i jämförelse med vad som erfordras för farty
gens anskaffande, utrustning och underhåll samt för konsum
tion a v bränsle och ammunition m. m. 

Har man nu, såsom kommissionen, en gång bestämt sig 
föT en flotta av viss storlek, måste såsom förut nämnts effek
tiviteten hos densamma vara det primära målet vid organisa
tionens utformning - -- icke besparingar av relativt obetydliga 

SUllln10r. 
Frågan om landets förmåga att bära utgifterna för ett 

betryggande försvar faller utom ramen för denna framställning . 
Men med all kraft understrykes, att om kostnadsbegränsningar 
inom nuvarande marinbudget mol oll rimlig förmodan måste 
göras, så må dessa icke gå ut över personalorganisationen. Den 
i sjömanskap och i bruket av örlogsfartygens vapen utbildade 
personalen har såsom tidigare nämnts alltid varit och kommer 
att förbliva varje flottas viktigaste, mest omistliga element. 
Bristande omsorg därom, i fråga om alltför knappa medel så
väl som i andra avseenden, hämnar sig förr än något annat fel, 
då krigsinstrumentet skall tagas i bruk. 

* 
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Givetvis äro personalens tillräcklighet och prestationsför
måga primära faktorer för sjöförsvarets effektivitet. Presta
tionsförmågan beror i sin tur främst av utbildningen men även 
av personalens vigör samt dess trivsel inom vapnet och dess 
arbetsglädje. I betydande grad påverkas dessa förhållanden 
bl. a. av huruvida en rimlig arbetsfördelning råder eller icke. 

Efter 1925 års reduceringar av flottans stater är dess per 
sonal av alla grader f. n. betungad av tjänsteåligganden i en 
omfattning, som bäst karaktäriseras därav, att personalche
ferna mycket och beklagligt ofta nödgas avslå i och för sig 
välmotiverade och måttfulla ansökningar om tjänstledighet.*\ 

Man skulle nu kunna tänka sig, att kommissionens - ur 
andra synpunkter mycket beklagliga - förslag till minskning 
av antale t i fredstid rustade fartyg skulle medföra en lättnad 
i arbetsfördelningen. Så bleve emellertid icke förhållandet: 
kommissionen förklarar själv (Betänkandets 3:e del, sid. 79) 
att personal- , tillgången kan anses någorlunda täcka fredsbe
hovet, ehuru med avsevärda inskränkningar ifråga om land
tjänsten ». 

Att ett beträffande personalberäkningen sålunda karaktä
riserat förslag över huvud taget kunnat framläggas är för sjö
försvarets män beklämmande. Det är icke ägnat att skapa 
tillförsikt och arbetslust, snarare misströstan, och undanrycker 
därmed en av grundbetingelserna för ett framgångsrikt arbete. 

* 

Grunderna för fartygens bemannande utgöra uppenbarli
gen en hörnsten inom marinorganisationen, och en rubbning 
därav sträcker sina verkningar genom organisationens hela 
byggnad. De må därför ändras endast på klara och starka, 
sakliga indikationer. Sådana hava icke förebragts. 

De nuvarande bemanningsbestämmelserna äro ett resultat 
av yrkesmännens erfarenhet, parad med strävan att hålla kost-

*) Förf:s erfar0nhet inskränker sig till Karlskrona örlogsstation . 
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naden så låg som möjligt. De utgöra således ett minimum, 

som icke utan våda underskrides. 
Skall över huvud flottan vidmakthållas, och därmed i och 

för sig rält betydande kostnader neclläggas, så må dess effck

livitet icke ävenlyras genom besparingsåtgärder, som till be

loppet ej ens äro sekundära men till sin reella verkan primära. 

En flotta med nedsatt effektiPitet är en oproportionerligt dyr 

sådan. 
C. F. F. 

-45-

Litteratur. 

Framför och Bakom J(ustlinjen, Tankar 1 

försvarsfrågan aY Torsten Hagman, kapten vid 

KungL Flottan. Föreningen Svmiges Flottas 

småskrifter n :r 21, pris 50 öre. 

Vid detta laget har försvarsfrågan och mer än annat avvägnings

problemet så länge diskuterats, att det egentligen b,m·de vara ganska 

svårt att härpå anlägga några nya synpunkter. Att detta dock icke 

är omöjligt, visar kapten Hagman i sin nyligen utkomna broschyr. 

I sin karaktäristiska och uttrycksfulla stil har han även åt äldre 

tankegångar lyckats förläna ökad slagkraft och pregnans. 
Med den lyhördhet inför tidens krav, som kännetecknar författa

ren, är det endast naturligt, att även han ansett sig böra draga sitt 

strå till siaeken vid den upprensningsaktion gentemot olämpliga 

slagord inom don militära diskussionen, som fr:'in ann~t. håll nyligen 

inletts. Det är emellertid att befara, att han härvid kommit att 

röra sig inom områden, som av donna aktions upphovsmän betraktas 

såsom förbjudna. 
Siirskilt bör man vara kapten Hagman tacksam för det verk

ningsfulla sätt, varpå han reagerat mot ovanan att i tid och otid 

orda om garantier vid försvarsproblemets behandling. >> Vid donna 

ilsiletsbrytning bör det emellertid en gång för alla stå klart, att hur 

vi än ordna vårt försvar, kan det ej gamntem S'äkerhet uneler alla för

hållanden. Dylika patentlösningar finnas tyvärr icke, varken i vårt 

land ell er annorstädes. ---Varken försvaret framför eller bakom 

kustlinjon eller båda tillsammantagna kunna - - - erbj uda ga

rantier i all a lägen. Men avvägningen dem emellan måste giva ut

tryck för ett beslutsamt fö,rsök att anpassa våra militära anstalter 

efter de risker, som närmast ku'lna uppstå - - -. Just det ända

målsenli ga pe,kar på att vi böra upprätthålla försvaret framför kust-
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linjen . Därför är det försvarskommissionens majoritet, som handlar 
fördomsfullt, den är r eaktionär och bakåtsträvande, när den vill skju
ta undan denna försvarslinje. - - - Försvaret framför kusten 
kan genombrytas, och därför behöva vi lantstridskrafter itvcn bakom 
SJogränsen. De behövas även för att tvinga en angripare till så 
betydande kraftinsatser, att dc dels kunna medföra risker för hans 
ställning i förhållande till rivaliserande eller fientliga makter, dels 
bliva så sårbara, att den yttre försvarslinjens medel komma fullt till 
sin rätt. Det är i denna växelverkan som betydelsen av försvars
grenarnas samverkan träder klarast i dagen, populärt sammanfattad 
i liknelsen vid en kedja, vars sty rka aldrig blir större än den sva
gaste länkens.» 

Nog iir det väl ytterst egendomligt, att så klo,ka tankar som 
de nu citerade skola behöva väcka så mycken förargelse, som fallet 
varit bland majoritetsförslagds tillskyndare. 

Det bar verkligen funnits en tid, när armen hade större möj
ligheter än flottan att garantera vissa insatser i försvaret gentemot 
invasion över havet. Styrkan av de först överskeppade trupperna 
begränsas nämligen av tillgången på transporttonnage samt betingel
serna att under överfarten läm.na erforderligt skydd m(}t försvararens 
motverkan. P å grund härav har m an tidigare haft utsikter att uppnå 
överlägsenhet även mot en invaderande stormaktsarmes »första eche
long» - även om denna lyckats helt undgå de till sjöss lurande fa
rorna. 

Ju förr man gör klart för sig, att detta sakernas tillstånd nu 
mera viisentlige-n upphört, desto bättre. Skulden till idyllens stö
rande bär - mirabile dictu-armerepresentanternas i försvarskommis
sionen omhuldade skötebarn - flygvapnet. Lika väl som det egna 
flyget är i stånd att redan till sjö s förhöja effekten av försvararens 
motåtgärder, lika väl har fiendens med säkerhet överlägsna flyg
vapen stora utsikter att genom anfall mot trupperna själva samt 
deras förbindelser och övriga anstalter helt kullkasta elen styrkeba
lans gentemot de landsatta stridskrafterna, som man hittills rälmat 
med. Denna flygförbandens förmåga att kasta om till lands rådande 
styrkeförhållanden har ingensti~des tydligare' framträtt än i den bi
laga till försvarsbotänkanclet, varmed kommissionens egen sakkunnige, 
översten K. A. Bratt, sökt stödja majoritetsförslagets avvägnings
program. 

Beträffande möjligheten att lämna garantier för sina uppgi '"ters 
fyllande befinna sig numera alla försvarsgrenar i samma läge. Detta 
är en bland de talrika följeler av flygvapnets tillkomst, som man 
under försvarskommissionens 5-åriga studieverksamhet icke lyckats 
upptäcka. 

-47-

Vad som bl2.nd majoritetsförslaget närstående synes hava väckt 
särskilt stor förvån ing är kapten Hagmans fastslående av detta för· 
slags efterblivenhet. Ganska märkligt, när det gäller en så naturlig 
_ för att icke säga påtaglig - sak! Det starkaste indiciet är just 
den med sådan förtjusning konst&terade överensstämmelsen med ur 
gamla j"örsvarsutrcdningars satser. 

Det är särskilt i två avseonclen, som förslaget i fråga är för
åldrat. 

Till grund för det äsiclosättande a v flottans uppgifter vid skyddet 
av våra JörbindeJser mccl yttervärlden, vartill man där gör sig skyl
dig, ligger en i sin ensidig het .fullständigt förlegad uppfattning om 
det moderna krigets natur. Dettas karaktär av en uppgörelse icke 
enelast mellan d<' stridande styrkorna utan mellan hela folken har 
kommissionen visserligen i princip bejakat men i sina förslag totalt 
negli gerat. Om blott livsmcdcll'försörjning och krigsmaterialtillverk
ning nöcltodtigt tillgodoses, synes man anse upprätthållandet av nä
ringslivet i övrigt va ra en sak av ytterst underordnad betydelse. ![an 
tyckes tro, att icke Pnda.st pi't Abessiniens högslätter utan även inom 
et,t fo lkhushåll av modern industrityp verksamheten vid krig i värsta 
fall kan inskränkas till J;.·llanclet. av krigets egna funktioner och till· 
fredsstäl l anclct av clc lekamliga lJclwvcn. Den felsyn, som här före· 
ligger, fir - såsom n~i.ringslivets egna män redan påvisat - av så 
allva rli g och i ögonen fallande art, att den icke kan umlgå att få 
ett .ödl'sdigPrt inflytande på vår mest omfattande försvarsutrednings 
eftermäle. 

Den fö res tällningsvärld, ur vilken dylika tankar kunna spir a 
fram , tillhör tiden före världskriget. Alla dettas lärdomar om eko
nomiens betyde lse fö r krigföringen i stert hava gått vederbörande 
tämligen spårlöot förbi - ett förhållande, som det är genant att be
h.öva konstatera. I den mån o.Uiccrare varit häri inblandade, vittnar 
saken om en ofullständighet i elen milihira skolningen, som med det 
snaraste måste avhjälpas. Förslag i sådan riktning har ju nu även 
framförts Jrån lantmilitärt håll. 

Icke endast när det gäller elimineramlet av flottans uppgifter 
- även i vad angEtr dess möjligheter att lösa dessa, hämtar försvars· 
kommissionen sina argument ur det födlutnas värld. 

I en bilaga till hetfinkandet - även elen författad av överste 
Eratt - påvisas, hur man i utiandet alltmer övergivet de i den 
första entus iasmen över flygvapnets tillkomst uppställda teserna om 
dettas förmåga såvä l att nedkämpa som att ersätta flottorna. J 
Sverige anses dock - av majoritet sförslaget att döma - dessa t eser 
alltjämt Iullt gångbara, även om man härvid försiktigtvis lagt minel
re tyngd på denna del av argumenteringen än vad tidigare skett. 
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När man nu förlagt huvudvikten i bevisföringen till ett nytt 

område, har man emPllertid råkat ur askan i elden. Det är numera 

våra s jöstridskrafters underlägsenhet gentemot andra Ostcrsjö-mari

ner, som f ramförallt får tjäna som motiv till deras mer eller mindre 

ful lständiga avska:f:fandc. Så har man då till sis t, såsom kapten 

J-lagman myckd verkningsfullt i'rambållcr, hamnat inom l)acifismens 

tankevärld och fö r flo ttans nedpressande börjat använda samma ar

gument, som den separata avrustningens talesmän brukat utnyttja 

för att komma vårt försvar i dess helhet till livs. Sedan nu paci

fisterna själva börj at övergiva slika - i dubbel mening hopplösa -

tankegångar, skulle det nog även bäst anstå våra militä ra repre

sentanter att välja andra synrunktcr vid behandlingen av syskon

vapnens insatser i riksförsvarets t,jänst. 
Från de utgån gspunktor , som här senast berörts, kan det elj est 

mycket väl hända, att ntan lyekas r esann er a bort hela vår t för

svarsväsendes existl' nsberätti gan de. Enda undantaget skulle ett så

dant vapen utgöra, som kunde på visas vara lika oberoende av en 

överlägsen motståndares total a maktrcsurser , som - åtminstone re

lativt sett - fön· i tiden varit fallet med våra lantstridskrafter. 

Overallt är man för sent ute! 
Ragnar Smith. 

»H\'OJ'dan bliver jeg Söofficer?» Utarbetad 
av Söofficcrs3kolcn i Köbenhavn, utgiven av Ma

r incministeriet. I kommission hos Vilhelm Tryde, 
Köbenhavn. · 

Valet av levnadsbana är ett problem, som för ynglingen i våra 

dagar är bot~'cl l igt svårlöstare än förr. Naturligtvis böra härvid nu 

som då h åg och anlag i första hand fälla utslaget, men cl et kan ej 

fö rbises att möjligheten till en dräglig bärgnin g mer och mer måste 

tagas i betraktande. Emellertid är det ofta svårt. att pröva håg och 

fa llenhet för ett yrke, innan man givit sig in på detsamma. I så 

fall -har m an endast elen utvägen att ur till gänglig litteratur söka 

skapa sig en så tydlig bild som möj ligt av yrket ifråga och pröv~ 

dess för - och nackdelar i fö rhåll ande till. clc egna kval if ikationerna. 

Studentkalcndrar oeh broschy rer av olika slag ä ro härvirl flitigt an

l i ta de källor. 
En mycket god represent,ant föi· det senare s laget både hcträffan

cle text och utsty rsel är cle·n av danska sjökrigsskolan i dagarna ut

arbetade »IIvorcl an bliver jcg söoffi cer ?» I Ptt häfte på 20 sidor 
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får man nämligen utom de vanliga redogörelserna för inträdesford

ringar, utbildningens gång och dess kostnader, officerarnas löneför-

1näner och befordringsutsikter en trevlig beskrivning i ord och bild 

av sjökadet,t- och sjöofficerslivet i helg och vardag. Det fö rtjänar 

särskilt framhållas, att man lagt synnerlig vikt uppå att inskärpa 

bos läsaren, att hos sjöofficeren kunskaper måste gå hand i hand 

med sådana moraliska egenskaper som pålitlighet, plikt- och ansvars

känsla, själv Länclighct, initiativ, rådighet och mod, egenskaper, som 

under kaelettutbildningen äro föremål för värdesättning i form av 

lämplighetsomdöme, och som man därunder söker på allt sätt utveckla. 

Vid genomläsningen av broschyren få r man ett starkt intryck 

av att elen bör väl fylla sin uppgift att »söka belysa sjöofficersyrkets 

möjligb eter ur ekonomiska och andra synpunkter samt att giva en 

ide om vari en sjöofficers tjänstgöring består >> . 
J. Stefenson. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 4 
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Fartygsbeståndet inom de ledande sjöma.kterna den 1 januari 1936. 

Brittisl.:a Riket. 

Fartyg- i tjänst 
Under 

Överåriga Under ålders- byggnad 
gränsen Summa 

Summa 

Antal[ Tonnage Antal[ Tonnage Antal [ Tonnage Antal[ Tonnage Antal[ Tonnage 

Slagskepp ........... .. .......... - - 15 474,750 15 474,750 - - 15 474,750 

Hangarfartyg .................. - - 6 115,350 6 115,3iJO l 22,000 7 137,350 
Pansrade kryssare ......... .. . 2 19,796 17 163,600 Hl 183,396 - - 19 183,396 
Lätta kryssare ··············· 18 SO,HiO 17 105,360 35 185,5'20 lO 82,400 45 267,920 
Jagare ··· ··· ... ················ 108 114,945 59 79,989 167 194,934 27 

l 
36,775 194 231,709 

Ubåtar .. . ..................... ... 21 12 015 37 45,624 58 57,fl39 9 9,760 67 67,fl$l9 

Summa l 226,9Hi l l 984.675 l 11,211,589 1 l 150,935 l l t ,3ti2,52i 

Anm. Alla fartyg tillhörande 1935-36 års program äro upptagna »under byggnad». 

U. S. A. 

l 455,400 Slagskepp ....................... - - 15 15 455,400 - - 15 455,400 

Hangarfartyg- . . .......... . .... l 11,500 3 80,500 4 92,000 3 54,800 7 146,800 
Pansrade krysRare ........... l 7,350 !5 142,425 16 149 775 3 30,000 19 179,775 
Lätta kryss are .... .......... - - 10 70,500 10 70,50 J 9 90,000 19 160,500 
,; agar e ·························· 219 242,760 l lO 14,775 1 229 257,535 51 80,350 280 l 337,885 

Ubåtar .............. ~~~~~·~ 45 27.810 41 44,870 SR 72.1180 14 18.470 100 91.150 

l' 289,4<!0 l l 808,470 l l l ,097,tl9U l l 273,620 l 11 ,371,510 

en o 

Ot 
........ 
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Japan. 

Fartyg i tjänst 
Under 

l 
Överåriga 

U nder byggnad 
Summa 

åldersgränsen 
Summa 

l 

Antal j Tonnage Antal j Tonnage Antal j Tonnage 1 Antal j Tonnage Antal j Tonnage i 

l ! l 

Slagskepp ........ ... . . .. ... .. . ... - - 9 272,070 9 272,070 - - 9 272,070 

Hangarfartyg ...... .. ......... - - 4 68,370 4 68,370 l 10,000 5 78,370 

Pansrade kryssare ............ l 8,640 12 107,800 13 116,440 - - 13 116,440 

Lätta kryssare ······· ········ 5 18,380 18 100,495 23 118,.-375 2 17,000 25 135,875 

Jagare ······ ···· ······· ······ · .. 38 36,325 62 85,433 100 121,768 12 16,416 112 138,184 l 

Små j agare ........ .. ........... - - 3 1,581 3 1,58 1 8 4,240 11 5,821 

Ubåtar ....... .. ........ ... . ...... 11 9,183 l 48 63.166 59 72,349 8 ll,GOO 67 83,949 

Summa l 72,528 l l ö98,925 l l 771,453 l l 59,256 l l 830,709 

Frankrike. 

Slagskepp .. ...................... - - 6 133,134 6 133,134 3 88,000 9 221,134 

Äldre pansarskepp ...... . .. - - 3 52,791 3 52,791 - - 3 52,791 

Hangarfartyg ............. .... - - l 22,146 l 22,146 - - l 22,146 

Pansrade kryssare ........ .. . 3 35,923 7 70,000 10 105,923 - - 10 105,923 

Lätta kryssare ........ ... .... l 4,723 7 46,502 8 51,225 5 38,000 13 89,225 

Flottilj leda r e ··· ···· ······· ·· ·· l 1,526 30 72,078 31 73,604 2 5,768 33 79,372 

Jagare ... ......... ... ..... .. ..... 13 9,274 27 35,922 40 45,196 13 9,092 53 54,288 

Ubåtar .. .. . .. . .. .. ............ 9 7.121 73 70,273 82 77,394 7 6.803 89 84,197 

Summa. l 58,567 l l 502,846 l l 561,413 l l 147,663 l l 709,076 
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Beva.kningsfartyg åt den sjögående flottan. 

I nom de t ,yska; franska och italienska marinerna har man bör
jat bygga en fartygstyp avsedd att t jäna som bevakningsfar tyg åt 
de stör re skeppen för att kunna lossgöra jagarna för mera offensiva 
uppgifter. Den tyska typen, »F-båtar>> eller »Flottenbegleiter» , av 
vilka den första av en serie på tio just färdigställts, är på 600 ton 
best yckad med två 10,5 cm. kanoner och lätt lv-artilleri. Båtarnas 
uppgifter uppgivas vara att följa flottan till sjöss och övertaga skyd
det mot ubåtar och minor samt förstärka skydde mot flyganfall. 

Motsvarande fartyg inom franska flottan benämnas »escorteurs». 
Dessa äro i själva verket små jagare om 600 ton, 34-37 knops fart 
och bestyckade med två torpedtuber, stort lv-artilleri och sjunk
bombkastare. G0nom särskilt stark stävkonstruktion äro de ägnade 
att ramma ubåtar. Av en serie om 12 båtar befinna sig de första 

f. n. på provturer. 
Italien har fyra fartyg av sf\mma typ under byggnad, vilkas data 

ännu ej äro kända. (Taschenbuch der Kriegsflottan 1936 anger 893 

tons depl., 28 knop. Pressdet. anm.). 
I England har man sedan kriget byggt 23 fartyg av en typ, 

»Sloop», om c:a 1,000 tons deplacement, 16,5 knops fart och två 12 
cm. k. och lv, avsedda för konvojering av handelsfartyg. För när 
varande hygges en något snabbare typ (c:a 20 knop). Det har även 
fr amkommit förslag på senare tid, att konstruera en med F-båtarna 
mera överensstämmande typ med tillräcklig fart för att följa flottan 
till sjöss. Idealtypen angives om c:a 800 tons deplacement, 30 knops 
fart och t vå 12 cm. k. samt två torpedtuber. 

Kraven på bevakningsfartygen äro främst tillräcklig fart och 
.sjöduglighet för att kunna följa flottan till sjöss. 

(Kiclcr Ncueste Nachrichten, 24 december 1935.) 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

Slagkryssaren »Repulse», som sedan 1933 har undergått en ge
nomgående reparation och modernisering på varvet i Portsmouth. 
kommer inom kort att åter rustas. Moderniseringen har betingat en 
kostnad av f: 1,377,000 (= 26,613,800 kronor enligt kurs 19: 40). 

(The N a vy, januari 1936.) 
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Kryssaren »Newcastle» på 9,000 ton, systerfartyg t,ill >>Southamp
ton», tillhörande 1933 års program och stapelsatt 4 oktober 1934, 
kommer att sjösattas den 23 januari. 

(N a val and Military l{ccord, 12 december 1935.) 

De första jagarna av »Groyhound»-klassen (1933 års program\ 
komma att tidigt under det nya året påbörja sina provturer. 

(The Navy, januari 1936.) 

Fartyg i 1935 års program ha erhållit följande namn: 
Flottiljledaren »lnglefield». 
Jagarna (»Intrepid»-klasse,n) »lcarus», »Ilex», »lmogene», »lmpe

riah, »lntrepid», »Impulsive», »l sis» och »lvanhoe». 
Depåfartyg för ubåtar »Maiclstone». 

(Naval and Milit.ary Rccord, 19 december 1935.) 

Brittiska. marinministorn har i ett interpellatjons.svar givit någ 
ra upplysningar om användningen av tt:älare. Ar 1907 begynte trå
larnas användning för minröjning att prövas vid »Channel Fleeb> 
(amiral Beresford); år 1910 skapades »The Trawlcr Division of the 
Royal Naval Reserve. Vid världskrigets utbrott hade brittiska flottan 
12 trålare på 5,667 tons; vid dess slut hade antalet stigit till 1,520 på 
350,000 tons. F. n. finnas 21 trålare, vilka nyttjas för utbildningsända· 
mäl och bilda den stomme, kring vilken krigsorganisationen avses att 
utbyggas. Av dessa användas 5 för tillsyn av fisket, 3 vid anti-ubåts
flottiljen i Portland, 6 befinna sig vid s jösty rkorna i Alexandria och 
resten tjänstgöra på olika ställen i Dominions. 

(Norsk Tidskrift for Sjovesen, december 1935.) 

Förutom de två befintliga skeppsgossekårerna i Portsmouth och 
Shotley kommer ytterligare en elylik att inrättas i Devonport. Den 
förs ta kursen skall omfatta 100 pojkar. 

Under 1935 hava 3,495 skeppsgossar utbildats, vilket är 305 st. 
mera än 1933. 

(Marine Hunclschau, december 1935.) 

-57 

U. S. A. 
Stapl'lsatta f<ll'tyg: jagama »Blue,, »H elm» och »IVarrington,. 

(Ma r in e Rundschau, december :1935.) 

V ä ridens största flytdocka. 

Tv å stora J:lytdockor äro för närvarande under byggnr.\cl, av vilka 
den ena skall bli världens stör.sta med en längel av 310 m., bredd 50 
m. och en kapacitet av 50,000 ton, tillräcklig för varj e örlogsfartyg. 
Kostnaden beräknas tilL 10 mil.livncr dollars. 

(Revista General dc Marjna, november-december t\)35.) 

Frankrike. 

:Franska flottan 1935-36. 

En sammanställning av dPn ·franska marinens utveckling under 
1935 giver vid handen, att tota l tonnaget av färdigställda och under 
byggnad varande örlogsiartyg vid året3 slut uppgick till 710,000 ton. 
6,000-tons kryssaren >>13Prtin» och 7,700-tons kryssaren , T~ a G alisson
niEn·e» beställdes under året, fyra 7,700-tons kryssare sjösattes och sex 
fl ot tiljledarc på 2,610 ton färd i g s i·ällcles ä vensom sju undervattens
båtar. Det marina i lygväsenclet. har utvecklats betydligt och om
fattar över 300 flygplan, bland vjJka märkas plan på nära 40 ton. 
Marinflygets utveckling har sa tt tydliga spår i den franska sjöstra
tegien och taktiken under 1935. 

Marinbudgeten har 1935 för första gången på många år an
tagits u tun större opposition. En särskilt s tor del av ans l a get har 
använts till nybyggnader. 

Man väntar att. under 1.936 få se slagskeppet , Dunkerque» lik
som de fyra 7,700-tons kryssarna, s ju 600-tons »escodeurs, och två 
ubåtar färdigställda. »Strasbourg » beräknas s jösättas, varjämte ar
betena på »France» torde hava framskridit ganska långt vid årets 
slut. 

(Naval and Miiitary llcco rcl, 2 januari 1936.) 
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Arbetena på det första a\. de franska 35,000 tons slagske I> pen, 
»France», påbörjades elen 22 oktober i »Salon»-torrclocken, seelan 
»Dunkerque» länmat denna. Liksom det senare fartyget kommer 
,France» att byggas i två delar på grund av att dockan endast är 200 
meter lång. ,;Dunkerque>> är 215 och »France>> konuner att bliva 
242 meter lång. Breelden är 31 resp. 33 meter. Farten beräknas för 
båda skeppen till 29,5· knop. Maskinstyrkan utgör resp. 100,000 och 
:tl\0,000 hkr. Trots fart motsvarande en slagkryssarcs, påstås det att 
man icke icommer att eftersätta skyddet. 

(Naval and Military Record, 19 december 1935.) 

>>Dunkcrquc>> , som st apelsattes den 28 december 1932 och nyli
gen sjösatis, beräknas f:ir<1ig mot slutet, av nästa år. Systerskeppet 
>>Strasbourg» beräknas färdigställt inom tre år. Båda fartygen av
sågos ursprungligen clcplaccra 23,500 ton och bestyckas med 30,5 cm. 
kanoner, men komma i stället att bestyckas med 33 cm. kanoner och 
beräknas deplacera 26,500 ton. Farten beräknas till minst 30 knop. 

(The N a vy, januari 1936.) 

Ubåten »BeYezicrs» (1378/1968 ton, 19/10 knop, en 10 cm. le; 
en 37 mm. lv.-k., 11 torpedtuber, 63 mans besättning) är sjösatt. 

(Marine Rundschau, december 1935.) 

Bresteskaderns övningar. 

Den andra eskadern under amiral Darlan kommer elen 15 januari 
att lämna Brest för ö'vningar utanför marockanska kusten och Gi
braltar. Eskadern består av tre slagskepp (om 24,000 ton), 3 kryssare, 
10 flottiljlcclare, 9 jagare, cirka 20 ubåtar jämte flygstridskrafter, 
vilka skol a baseras i Marocko (Ha b a t, Casablanca, Agadir) för sam
övningar med flottan. 

Motivet för att övningarna förläggas till dessa farvatten an
gives vara dels väderleksförhållandena, dels att eskadern bö r lämnas 
tillfälle att öva inom sitt sannolika operationsområde i krig (skyddet 
av konvojer mellan Frankrike och Afrika). 

Bresteskaderns vinterövningar ha under fö regående år ägt rum 
i norra Atlanten. 

(Naval and Military Recorcl, 2 januari 1936.) 
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Japan. 
stapelsatta fartyg: lätta kryssaren >>Chikunm» (av ,,:Mikuma>>

Jclassen), jagarna >>Ushio>>, >>Asashio>> och »Arashio>>. 
Sjiisättningar: J agaren >> Harusame>>, torpedbåten "Hinodori», 

minsveparen >>n :r 18». 
(Marine Rundschau, december 1935.) 

Italien. 
Marindistriktsorganisation har införts i Italien. Befälhavare 

hava tillsatts för å ena sidan västkusten med där befintliga örlogs
stationer i Spezia och Neapel samt å andra sidan ost- och sydkusterna 
med örlogsstationerna Venedig och Taranto. Dessa befälhavare äro 
ansvariga :iör ändamålsenliga samordnandet av därinom befintliga 
kri gsmedeL I fredstid omfattar arbetet huvudsakligen planläggning; 
marinministern kan dock tilldela hefälhavarna även inspektionsrätt. 
Vid k rigsfall liksom enligt marinministerns beslut under särskilda po
litiska förhållanden och vid övningar hava de befälsrätt. 

(Marine Rundsch au, december 1935.) 

Tyskland. 
De nya tyska slagskeppen >: Scharnhorst» och »Gneisenau» upp

givas i det närmaste klara för sjösättning. Detta skulle i så fall 
tyda på, att de sannolikt varit påbörjade före det engelsk-tyska flott
avtalet. 

(The Navy, januari 1936.) 

Skeppen, som påbörjades l934, skola ha kraftjgt skydd, baserat 
på erfarenheterna från kriget. 13cstyckningen blir 9 st. snabbsleju
ande 28 cm. kanoner i trippeltorn, två förut och ett akterut. 

Dessutom torde inom kort sjösättas två kryssare på 10,000 ton 
med 20 cm. kanoner och större delen av 16 uneler byggnad varande 
jagare på 1,650 ton. 

(Revista General de Marina, november-december 1935.) 
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(Enl. »Flcets», december 1935, äro data för slagskeppen 26,000 

ton, 26 knop, nio 28 cm. k. och tolv 15 cm. k. och för kryssarna 10,000 

ton och åtta 20 cm. k. Pressclct. anm.) 

Planer på byggandet av handelsubåtar påstås vara uneler över

vägande i Tyskland för att sjöviigen kunna tillföra landet erforder

liga varor i händelse av blockad. 
Båtarna skulle cleplaccra 3,000 ton i övervattensläge med en 

lastkapacitet om 800 ton och 18 knops fart i marschlägc. 
(The Navy, januari 1936.) 

Den första av de sex tyska »F»-båtarna (600 ton, två 10,5 cm. k. 

fyra 3,7 cm. lv. k., avsedela som eskortbåtar) är nu färdigställd vid 

Germaniavarvet i Kiel. Yttcdigare fyra komma att byggas i Ham

burg och Wilhelmshaven. 
(Källan uppger 10,5 resp. 3,7 tum, vilket är feltryck. Pressdet. 

anm.) 
(N a val and :hlilitary Recorcl , 2 januari 1936.) 

Personalen i tyska marinen uppgår nu till 32,000 man, vilket 

innebär en ökning med 17,000 man på dc två senaste åren. 

(Rcvil"ta General de Marina, november-december :1935.) 

Sov je tu n ionen. 

Det maritima läget i norm Europa har enligt tysk uppfattning 

undergått en förskjutning i och med anläggningen av elen nya stora 

örlogsbasen Poljarnoe vid Murmansk. stalinkanalen kan inom kort 

]Jasseras av silväl kryssare som ubåtar och därmed har Kronstadt fått 

betydelse icke blott för Östersjön utan även såsom utgångspunkt för 

operationer i Vita Havet och Ailanten. 

(Tidens Tegn, :14 december 1935.) 
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Spanien. 

Utöver pågående• nybyggnader (innefattande en :10,000 tons krys

sare, fem jagare a :1,550 ton och tre större ubåtar) har framlagts en 

byggnadsplan uppdelad i fem etapper och omfattande: 

Modernisering av befintliga slagskepp. 

Nybyggnad av 12 ubåtar om 400 ton, 12 jagare om 800 ton, 12 

vedettbåtar om 200 ton, 12 motortorpedbåtar om 50 ton, två minfartyg 

om 2,000 ton och c:a 24 minsvepare om 500 ton. 
(D ansk TiJsskriit for Sovesen, december :1935.) 

(Nybyggnadsplanen motiverades f r ämst med behovet att skydda 

ögruppen Balcarerna. Pressclet. anm.) 

Polen. 

Polska Zbrojna, militärkretsarnas organ, skriver i anledning av 

flottkonferensen i London bl. a.: >>Polen kan icke förbli likgiltigt in

för det faktum, att oss förestår ökade flott.rustningar. Man bör god

känna ett flotibyggnaclsprogram, ty havskusternas skydelande är av 

stor betydelse för hela världens trygghet». 
(Åbo Underrättelser, :14 december 1935.) 

Danmark. 

Inom elen danska marinen u m gås man med planer att ersätta 

de äldre små torpedbåtarna med snabbgående motortorp~dbåtar orn 

40 tons deplacement och 45 knops fart. De planerade båtarna skulle 

även komma att användas för fiskeriskycldct. 
(ICieler Neuest~ N achrichten, 25 december 19'35.) 

(Enl. den svenska dagspressen skulle båtarna erhålla ett depla

cement om 26-30 ton och en fart av 30 knop. Prcssdet. anm.) 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

N:r 2/1935. 

Forts. fr. häft. 12 1935, sid. 677.) 

Kryssare. 

The small cruiser. Lieutenant Franklin G. Percival, U. S. Navy 
(Retired). Proc. maj-35, sid. 641-53. Synpunkter ang. de 
egenskaper, som amerikanska kryssare böra få vid nybyggnad. 

Jagare. 

The destroyer grows up. Fletcher Pratt. Proc. maj-35, sid. 683-91. 
Undersökning rörande jagarnas utveckling och deras uppgifter. 

N å gr a synpunkter på våra äldre j agares utnyttjande. W etter blad. 
T. i S. n :r 6-35, sid. 336. 

Egenartade fartygskonstruktioner. 

The H-type pocket battle cruiser. G. H. Hoffman, M. I. N. A. Proc. 
aug.-35, sid. 1096-1104. Redogörelse för en av författaren 
konstruerad slagkryssare'. 

Handelskrig. 

Naval co-o1'eration with our merchant marine. Proc. juni-35, sid. 
957-64. Omfattar bl. a. följande avsnitt: 

1. Allmänna synpunkter. 
2. Utvecklingen av handelssjöfartspolitiken. 
3. Plan för bättre samarbete. 
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Musiktjänsten. 

Joint navy and anny procurement. Lienterrant commander J. L 
Seligman, U. S. Naval Reserve. Proc. jan.-35, sid. 33-35. På
pekar möjligheterna till besparingar genom gemensam organi
sa tio n för upphandling, vilket erfarenheterna från världskriget 
visar. Förslag till organisation. 

Propaganda. 

The influence of public opmwn upon war. Lieutenant Bern Ander
son, U. S. Navy. Proc. juli-34, sid. 961- 72. Påpekar folkme
ningens betydelse för försvar och krig. 

Personalfrågor i allmänhet. 

The human factor in war. Lieutenant Roland E. Krause, U. S. Na
vy. Proc. aug.-35, sid. 1065-74. Motto: »Men fight - not 
ships., 

Unelersökning ang. högre befälhavares personliga egenska
pers betydelse i krig, med historiska exempel. Tävlingsskrift 
1935. Läsvärd. 

Paper works versus brains. Captain J. V. Babcock, U. S. Navy Proc. 
mars-35, sid. 361-63. Påpekar de skriftliga bestämmelsernas 
oförmänliga inverkan på den underordnades självverksamhet och 
tanketräning, om de i tid och otid användas. Läsvärd. 

Idrott. 

Iclraet og KarakterucldanneJse. Orlogskaptajn Lichtenberg. D. T. 
S. maj-35, sid. 222--40. Recension av en hösten 1934 utkom
men bok »lclr·aet og :Karakterucldannelse» av kaptajnl0jtnant i 
hären Otto Olsen. 

Organisations- och bemanningsfrågor. 

Permanency of personel. Lieutenant cummander Vincent H. Gocl
frey, U. S. Navy. Proc. april-35, sid. 529-32. Påpekar olä
genheterna med de täta personalbytena ombord samt föreslår 
bot häremot. 

Utbildning. 

The naval mind. Commander T. L. Gatch, U. S. Navy. Proc. maj 
-35, sid. 617-25. Synpunkter ang. sjöofficerens utbildning för 
att rätt kunna fylla sin uppgift. Läsvärd. 
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Permanence in command afloat. Captain Benyaurcl Bourne ·w ygan1, 
U. S. Navy. Proc. aug.- 35, sid. 1075- 77. Påpekar nödvändig
heten av längre sammanhängande kommenderingar beträffand~ 
officerare samt redogör fö~· förhålJandena härutinnan f. n. 

Leadership. Rear-Admiral Willi am V. Pratt, U. S. Navy. Proc. aug. 
-34, sid. 1049-60. En undersökning ang. förutsättningarna fö r 
och utvecklingen till en le· el a t•c, passande för högre befäl. Läs
värd. 

Naval war:Eare in miniature. Eusign S. August Smiley, U. S. Naval 
Reserve. Proc. jan.-35, sid. 54-59. Synpunkter betr. sjökrigs
spel och härför lämplig materiel. Läsvärd. 

FörHarsfrågan i allmänhet. 

Forsvarsgrenenes Samvirke. ]{aptajnlojtnant M. Lorck. D. T. S. 
sept.-35, sid. 402-22. Oversättning av kapten R. Smith, KA, 
sl;:rift, utgiven av >>Sveriges F lotta >> . 

Orlogsvan. 

Planning and estimating at navy. Captain L. S. Border (C. C.), U. 
S. Navy. Proc. j uni-35, sid. 809- 11. Redogörelse Jör nödvän
digheten av att varje varv har en välordnad organisations- och 
planläggningssektion samt erforderlig personal för densamma. 

Fleet repair facilities ashore. Lieute11ant emumander Robert J. 'vVal 
ker, U. S. Navy. Proc. aug.--35, sid. 1120'--24. Synpunkter ang. 
varvens utrustning m. m. samt deras modernisering. Ju äldre 
maskiner, desto dyraro reparationer. 

Marin upplysningsverksamhet. 

Strictly private thoughts on naval publicity. Lieutenant Alan R. 
McCracken, U. S. Navy. Proc. mars-35, sid. 381-83. Några 
synpunkter ang. allmänhetens bibringande av kännedom om 
flottan. 

De marina flygförbanden. 

Arsberättelse i flyg·väsende 1934. Kommendörkapten Muhl. Tidskrift 
i Sjöväsendet n :r 3 och 4, mars och april 19·35, sid. 131. 

Fri villiga motorbåtskåren. 

Yachtsmen as a Navalllcservc. T. \V. MacAlpinc. R. S. U. I. n:r 519, 
aug.-35, s. 584. Föreslår en rcscrvorganisation, till sin karak
tär ganska liknande vår frivilli ga motorbåtskår. 
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Svensk krigshistoria. 

Svar til infanterikaptajn Rockstroh fra kommanclorkaptajn Olav Ber
gersen. D. T. S., sept.-35, sid. 423-38. Polemik med anled
ning av en artikel i Dansk Militaert Tidsskrift, mars 1935 aug. 
en bok av _ Ber_gersen betr. danska kriget 1717-18 mot Sverige. 

Svensk styckogJutmng och lodstöpning av järn under perioden 1540 
--1840. Carl lleijkenskjölcl. A. T. 3 .häftet 1935, sid. 57-79. 
En i stora drag hållen framställning av de historiska och telc
nis~m ~et_i~1gelser, under vilka elen inhemska tillverkningen av 
artlllenpJaser och ammunition uppstod och utvecklades. 

Utländsk sjökrigshistoria. 

Keil und Ramme bei Lissa, 20 juli 1866. - . M. R. juli-35, sid. 293 
-305. En krigshistorisk rättelse av ett historiskt missförstånd 
varigenom amiral Tcgetthoifs utomordentliga ledning ännu me~ 
ra framträder. Förtydligas av skisser. Läsvärd. 

Documents on naval_ war with France. Captain Duclley W. Knox, 
~- S. Navy C~etued) . . Proc. april-35, sid. 535-38. Redogörelse 
for några eplSocler till sjö!Os under nämnda krig. 

Vor 30 Jalu-en: Tsuschima, 27. Jl.iai 1905. Konteramiral Donner. M. 
R. juni-35, sid. 241-47. En återblick på detta märkliga sjö
slag och dess följder för J apans vidare utveckling s.om stormakt. 

Världskrigets historia: Förspelet. 

De t~ Kamr,f um _das Nordostkap Afrikas und Deutschlancls Erwerbungen 
1m Somahland. Ernst Reichelt. M. R. maj--1935, s. 220. 

Världskriget till sjöss. 

Noget om Kystbefaestningen i Flandern. S0lojtnant Gordon Lang
horn. D. T. S. juni-35, sid. 255-79. Redogörelse för fästnino-
e~_s up~komst, utveckling samt spärrföretaget mot Zeebrugg~. 
Fortyd hg as a v figurer och tabeller. Läsvärd. 

Nachkriegsgedanken iiber die Skagerrakschlaeht. Konteradmiral a. 
D. G. von Schoultz (Helsingfors). M. R. maj-35, sid. 193-97. 
strategiska och taktiska reflexioner med anlednina av slao·et 

The seelan tillgången till officiella redogörelser öppnats.
0 

Läsvärd. ' 
effect of clepth charges on submarines. Lieutenant commander 
Leonard Doughty, U. S. Navy. Proc. mars-35, sid. 353-57. 
Redogörelse för en del fa ll uneler världskriget, då ubåtar sänk
tes medelst sjunkbomber. Läsvärd. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 5 
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The 1918 gerrnan naval mutiny. Werner Husen. Proc. juli-S4, sid. 

9S4--S8. En redogörelse för myteriet av en underlöjtnant som 

tjänstgjorde ombord på slagkryssaron von der Tann. 

Background of Coronel and Falklands. Lieutenant Chester C. Wood, 

U. S. Navy. Proc. juli--34, sid. 9S9-46. En undersökning av 

förhållandena, som ledde till dessa sjöslag. Läsvärd. 

Die Preussische Kricgsflagge im Weltkriegc. Erich Gloclschey. nL 
R. april-3li, sid. 17l-75. Redogörelse för denna flaggas å ter

uppståndna användning av bestyckade fartyg under världskrigot 

i ostprcu8Siska hanmar och på floder. Omfattar följande avsnitt: 

1. Fästningsbåtsavdelningen Königsberg. 

2. Flodstrider vid Labiau och Tilsit 1914. 

S. Fästningsbåtsavdelningens sjögående grupp. 

4. :Minspärrar på Memel 1915. 

5. »Haff»- och :floclfl ottil je rna 1919. 

Der Abtransport der Serben aus Alban ien 1915 bis 1916. Linienschiffs

leutnant a. D. Kapt. Hans Sokol. 1\L R. mars-S5, sid. 99-100. 

Omfattar följande avsnitt: 

1. Utgångsläget. 
2. Sjöi'örbindelserna till Se rbien och Mentenegro och de-

ras störande. 
S. Borttransporten a v so rber och montenegrer. 

4. Durazzos utrymmande. 

5. Overskeppandet av serberna till Saloniki. 

6. Slutsatser. Läsvärd. 

The log of a war-time tramp. Licutenant Langborne Gibson, U. S. 

Naval Reserve. Proc. jan.--S5, sid. 73-75. Utdrag ur loggbo 

ken för danska trampångaren N. J. Fjord uneler år 1916. 

Failure at Gallipoli. Oaptain E. P. J cssop, U. S. N a vy (Retirecl). 

Proc. febr.-3G, sid. 191-200. Synpunkter på Gallipoliäventyret 

särskilt med hänsyn till engelska rcgcringc:ns åtgärder. Läsvärd. 

Einige Erfahrungen mit Hilfskreuzern. Kapit,änlcutnant a. D. Her

mann A. K. Jung. M. R. juli-35, sid. S03--:15. Synpunkter ang. 

hjälpkryssarnas användning samt crfaren ltetcrna från världskri

get. Författaren tjänstgjorde under kriget såsom artillerio-fficer 

å hjälpkryssaren :Mövve 1916-1917. 

Den tysk-turkiske Flaade og tyske U-Baade udenfor Gallipoli. Major 

a. D. Otto Felsch, Mi.inchen. D. T. S. juli o. aug.-35, sid. S20 

-S5, S41-54. Omfattar följande avsnitt: 

l. Den turkiska flottan vid krigets utbrott. 

2. Flottans deltagande i försvaret av Dardanellerna. 

-67-

Världskriget i luften. 

Les aviutians de torpillago Britannique et All 
cmande pendant la 

g_ra. n de . gu.cn:o. Lieutenant do vaisseati p B 
t 

· arjot. Revue :Ha-
n nnc :Jllm-35, s. 756. 

Utlandet. 

Tyskland. 

Deutschc _KI~il'gsschi.ffsnamen, die wiederkohrten. Nagel :M: R . . 

och J Lth 1935 s 969 69 "1- 20 - · · · JUlll 
,'_ · ' · ~ - - ' " -!J-· · Redogörelse för do kriO'sfartv 

som haft namnet »Deutschlanch. b ·g, 

Germarrys Air Force. J<"lyino- oHicct· F p R D th R 
R U b · · • . nnwor , . A. F 0 

.' · .. s: I. n:r 5~9, aug.-S5, s. 514. Ur diverse tidnin ar .och 

tiClskuJtcr ltnr forf. sammanställt det t ska fl' . g 
sättning och organisation. y :l g vapnets upp-

Danmark. 

Skal vot· Flaacle have Artilleriskibe? Kont . d .. l B 
S ··r ,- . . Gla llllla astrup. D. T . 

. ~pu --uD, ~td . 149--67. Föred rag, hållet i det Krigsvidenska

beh ge Selska iJ. Läsvärd. 

Flaad~ns Personal. Kaptajnloji.nant A. Logind. D T S . l' s~ 
SJCl. 295--819. Sr l . . .• ... .. ' ' ' JU 1- 'J, 

• - 3 npun ctet IJa danska SJOforsvaret speciellt _ 

sonalfragan, med hänsyn till framtiden. ' per 

Korge. 

VAre w,rolscrs effektivitet. Loitnant E. Marstrander. N T S _. 

-S5, sid. 220-2S. y · · · · · ma1 
. .,. . .. l..ntJsk granskning av norska flottans öv~ 

umg"I samt fors la g till förbättringar. 

Den forsto organisasjon av Norges kystsignalvescn F B tl ' h 
T s n . n- . l )j_ • • eu lC N. 
-. ·• l aJ-<)iJ, sr c .. :._ 1- 19. Redogörelse för organisationens. till-

l,omst och beskaffenhet i början av 1800-talet 
L . l · . 

erc ang~n o~ d_ens forgJengore . Kaptein L. Kiaerland. N T ~ 

a~nl-:--So, Sld. 1.78-82. Redogörelse för frivilliga r . . . : .IC· 

msa honor i N or ge. orsvaJsorg a-

Historien og forsvaret. Kaptein G. Hovderrak N T S . . s- . 
195 204 1 · · · · · maJ- o s1d 
. h--f.. . {edogorelse för sambandet mellan Norges utvecl~ling. 

oc orsvaret. 
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Om kommandoforhold m. m. ved våre kystfestninger. Kaptein i Kyst · 
artilleriet, Leif J,arssen. N. T. S. maj-35, sid. 204-11. Redo
görelse :[ör taktiska indelningen och befälsförhållandena vid de 
norska kustfästningrrrna. 

Marinens Navigasjonsvesen. KommandeJl'kaptein F. Schul:r.. N. T. S. 
mars-%, sid. 111-22. Historik med anledning av institutionens 
100-åriga till va ro. 

Cort Adeler. Olav Bergersen. N. T. S. mars-35, sid. 97-111. En 
recension och värdering av en bok av Preben Holck över amiral 
Adelcr, som var samtida till amiral Niels Juel. Adeler var be
römd utanför Norges gränser. 

Frankrike. 

A model Marocean operation. Colonel Frank E. Evans, U. S. Marine 
Corps. Proc. febr.-35, sid. 173-76. Redogörelse för en fransk 
pacificeringsexpedition i Marocko, vilken var väl planlagd ocl; 
utförd. 

England. 

Great Naval Reviews. Commander H. P. Mead. R. U. S. I. maj-35, 
n :r 518, sid. 237. 

The Kings Naval Carcer. Commander Charles N. Robinson. R. U. 
S I · 35 -18 · l 'l'lr.r IJ1·tressan t skild ring· a v engel-.. r,laJ- , n:r D , s1c. - -. 
ske konungens sjömannabans . 

The Work of the sloops on Foreign Stations (lecture). Captain C. M. 
Blackman, D. S. 0., R. N. R. U. S. I. aug.-35, n:r 519, sid. 5R6. 
Efter en kort hi.sforik över använd n in g och utveckling av Sloovs 
redogöres för nuvarande fördelningen av dessa fartyg inom im
periet. Därefter behandlas särskilt :Eör varje operationsområde 
användningen av dit fördelade Sloops. Basering. 1\:ryssning:n. 
Diplomatisk polistjilust m. m. 

The Royal Air Force in the Far East (lecture). Group Captain A. C. 
Wright, A. F. C., R. A. F. R. U. S. I. aug.-35, n:r 519, sid. 52\l. 
Artikeln behandlar upprättandet och utvecklingen av flygbaser
na i fjärran östern. Kustför hållande-n, klimatologiska- och mc
tercologis1m förhåll anden. Flygförbanden och deras övningar , 
samövning med lant,- och sjöstridskrafter (torpecHällningstaktik), 
långdistans:Elygningar, rekognosering av ok.ända farvatten m. m. 
Intressant och trevlig artikel. 

Italien. 

Halian Aviation. Flying officer F. P. R Dunworth. R. U. S. I. n:r 
518, maj- 35, s. 393. Sammanfatning av italienska militära och 
civila luftfartens organisation och verksamhet. 
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Conununica tions i or Ha lian transatlantic flight. Lieut.enan t com
rnanclcr Ellm·y \V. Stone, U. S. Naval Reserve. Proc. aug·.-34, 
sid. 1121-28. J{cdogörelse fö r Jörbindelse- och underrättelse
tjänstens organisation uneler den beundransvä rda flygningen. 

U. S. A. 

Seleetion and promotion in the navy. Lic,utenant J. R., A. E. Becker, 
U. S. N a vy. Proc. maj-35, sid. 671-82. Synpunkter a ng. be
:forclringai'na av officerare inom amerikanska flottan. 

The navy's part in modern aerological developments. Lieutenant T. 
J. O'Brien, U. S. Navy. Proc. mars-35, sid. 385-92. Redogö
relse för ameri.kanska flottans del i utvecklingen av aerologien. 

A building p rogramme for t he naval academy. Lieutenant commancler 
J. B. H cffcrman, ·u. S. N a vy. Proc. mars'-35, sid. 364--68. Re· 
clogörelse för el en nödvändiga utbyggnaden av amerikanska sjö· 
krigsskolan. 

The New York prison ships in the Ame-rican revolution. Commander 
I,ouis H. Rocldis CM. C.), U. S. Navy. Proc. mars-35, sid. 331-36. 
Redogöre-lse fö r cle fa rtyg, som användas för kdgsfångar, sjö
män, av l'ngclsmännen:, samt livet ombo-rd. Mycke-t ohygieniska 
förhållanden. H,OOO man lära hava dött ombord på dessa .fartyg 
uneler kriget. 

C!!.ptain »1focl .Jaclo> Pereival. Ai l an vVestcott, Professor, U. S. Na
val Acaderny. Proc. mm·s-35, s icl . 313--19. Biografiska data 
i.'tvcr denne berömde· a.merikanske sjöofJicer, som utgått från 
handelsflottan. 

The U. R. S. F11lton the fi rst. Lieuten ant Ralph R. Gurley, U. S. 
N av y . Proc. m ars-35, sid. 322---28. Beskrivning av det >>s team 
battery>>, som 1.814 beslöts för New Yorks försva r. Fartyget det 
fö rsta ångdrivna krigsfartyget. Förtydligas av figure-r. 

Thank the Lord the•y' r <e over! Lic utcnant (J. G.) E. M. Eller, U. S. 
N a vy. l' ro c. fnbr .-35, sid. 16\JL--72. Synpunkter a ng. C"xamine
randct av an1orikanska flottans personal. 

Service opinion upon promotion b.'· selection. Admiral William S. 
Sims, F. S. Na,·y (Rctirccl). P roc. juni- 35, sid. 791-806. Re
clogörclsc Jör l'C'su ltatet av c•n rundfråga till 1,001 sjöofficera re 
beträffande en artikel av sam ma författ1are i Proc. juni Hl3fi 
).- Promotion by i:)plcction >> . Läsvärd. 

Chog. Constance Lathrop. P roc. mar3-35, sid. 377-80. Redogörel· 
se för »groggens>> införande och användning i amerikanska 
flottan. 

\v ilat price victory. Li.eutenaut commander L. P. Lovette, U. S. Navy. 
Proc. aug.-3!'5, sid. 1073--82. Ett studium av de tänkesätt och 
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åsikter, som phcrlm allmänna folkmeningen, så det gäller Ame
r ikas sjöförsvar. Läsvärd. 

AJ11eriean Neutrality in a futurc war. Herbert F. Briggs and R. T .. 
Buell. Foreign Policy Reports, 10 april 1935. 

National polieios and dcfence. Lieutenant \V. Akers, U. S. N av a l 
Reserve. Proc. juli-34, sid. 897-902. Behandlar försvarsfrågan . 
särskilt sjöförsvaret, i Amerika med speciell hänsyn till paci
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