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Artilleri bestyckning.
Svenska örlogsfartyg.

Rättelse.

A sid. 74(), rad 5 ncdifr. slår: var 1:~ resp. 19 sekunder
till dess
skall ntra: var 1:1 resp. 19 ~ekundcr och 30 sekunder till
dess

Under innev,arande år har i vårt land inträffat en för försvarsväsendet synnerligen viktig händelse, i det att riksdagen
på basis av 1930 års försvarskommissions majoritetsförslag
fastställt en ny försvansordning. Det torrde därför vara på sin
plats i denna årsberättelse att beröra den inverrkan, som detta
försvarsbeslut kommer att få på vårt sjöartilleris utveckling.
Den för flottans artilleri så viktiga frågan angående nybyggnad av artillerifartyg har som bekant icke avgjorrts genom
försvarsbeslutet utan skall enrligt detsamma inom ·en nära framtid verkställas en utredning beträffande frågan om artillerifartygens ersrittande. Därvid skall jämväl tagas i övervägande, huruvida ett ersättande av de nuvarande Sverigeskeppen
med fartyg av samma typ och stodeksordning innebär det ur
ekonomisk synpunkt lämpligaste sättet föi· b evarande av kustflottans slagkraft och ta:ktiska användbarhet. Utredningen
skall utsträck as att omfatta jämväl övriga fartygstyper med
hänsyn till att övriga fartygsslag gruppera sig kring artillerifartygen.
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För ett par månader sedan erhöll t. f. chefen för marinen
i uppdrag att verkställa den sjömiEtära utredningen av dessa
frågor, varefter en parlamenlarisk kommitte torde komma att

kvenserna ay årets försvarsbeslut bör även nämnas, att enligt
detsamma beräknas under den andra femårsperioden bl. a. påbörjas byggandet av 2 jagare av en något billigare typ än
»Ehrenskölclsjagar·e >> . Härmed har man tydligen avsett den 600
lons jagare, som enligt förwarskonunissionens majoritetsförslag
redan nu skulle byggas i stället för dc se nare b eslutad e jagarna
av större lyp. Detta komme att inncbäm e tt fråugttcndc av
12 cm. kanonen som jagarbcs tyckning, ty i det ovannämnda
förslaget utgöres artilleribestyckningen av 3 st 10,5 cm. kanoner. Dessa jagare skulle s~tlunda bliva av ungefär samma
l.yp som dc under byggnad varande norska jagarna. Denna
fråga torde dock ej få anses som slutgmigt avgjord, utan torde
den komma a tt tagas under Ol.nprövni ng i samband med utreclning.e n angående artillerifartygens ersättande.
Uneler det gångna året har flottan tillförts förutom den
tidigare omnämnda jagaren >> Götebor'g ,, även 3 ubåtar av >> Delfinen>>-typ. Dessa ubåtar äro bestyckade med en 57 mm. kanon och en 25 mm. ksp. M/32 i sänkbart lavettage. Därmed
har en ny lave ttagetyp införts i flottan.

tillsättas.
I avvaktan p å resultat av ifråg:warandc ulrcclnillg skall
ersättningsbyggandet av fartyg koncentreras till jagare och
ubåtar. Sålunda skola under den närmaste femårsperioden
byggas 2 jaga1,e av Ehrensköldstyp, d . v. s. de tord e bliva av
sam1n .a, typ som den i höst levererade jagaren Göteborg. · För
artilleriets del innebär detta alltså en bestyckning a v 3 s t. 12
cm. kanoner och 4 st. 25 mm. ksp. Möjligen komma de senare att utökas till 6 st. Vidare skall under denna p erio d färdigställas 2 ubåtar, vilka konLina att bliva av samma typ som
den under byggnad varande ubåten Sjölejonet, vars artilleribestyckning ulgör·es av 2 st. 40 mm. autk. i sänkbara lavettage.
Ytterligare 2 ubåtar av ännu ej faststäl•l d typ och artilleribestyckning skola påbörjas under perioden.
Under rubriken ersättningsbyggnad upptages jämväl i
försvarsbeslutet erforderliga Mgärder för modernisering av
våra nuvarande pansarskepp av Sve'l:igetyp. . I e nlighet hä!imed har för innevarande budgetår beviljats medel för igång·
sättande av 'p ansarskeppet >> Gustaf V:s >> modernis.e ring, vilkeil'
beräknas vara avslutad nästa hö.st. Dc ftlgäxder, som härvid
vidtagas, avse huvudsakligast artHleriet. Sålunda crhåHer luftvärnet en kraftig förstärkning, i det att densamma utökas med
2 st. ,10 mm. dubbelautomatkanoner, vilka uppställas tvärskepps för om förliga bryggan på 15 cm. dubbeltornets nuvarande plats, vilket torn sålunda borttages. Vidare ökas när stridsluftvärnets 25 mm. ksp. från nuvarande tre till sex, därigenom att förutom de, som redan stå uppställda på förliga
borelvarts 15 cm. tornens tak , uppställas 2 st. dubbellavettage
på luftvärnsbryggan, ett förut om styrbord och ett akter ut
om babord.
Moderniseringen av , Gustaf y ,, omfattar även strålkastara'nläggningen.
Innan vi lämna redogörelsen för de artillerisliska konse-

Utländska iirlogsfartyg.

Om vi nu övergå lill en överblick av artilleribestyckningens utveckling inom övriga mariner, s[t har under innevarande
år även intråffat en för denna fråga viktig händelse, nämlig en
flottkonferensen i London.
Genom de två föregående fLotlkonfcrcnscrna , i \Vashington 1922 och i London 1930, ha som bekant avtal lri.'tffats mel lan E ngland, USA, Japan. Frankrike och Italien angående vissa maxima för de olika kontrahenternas tonnage, deplacement ~t slagfartyg och lätta kryssare m. fl. samt kanonkalibrarna. Sl::tgfartygens kanoner få sålunda icke överskrida 40,6
och kryssarn::ts 20,3 cm. kaliber. Dessa avtal utlöpa med innevarande års utgång.
Genom 1trets floltkonferens , vars bestämmelser avses gälla
från l januari 1937 till ulgången av 1942, strykas rcstriktio-
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-4nerna beträffande tonnaget, d. v. s. ingen signatärmakt
frånkänner sig rätten att bygga hur stort örlogstonnage, den
önskar. Däremot bibehåHas, ehuru med vissa ändringar, begränsningar i fråga om d eplacement samt kanonernas kaliber
och antal.
För slagfartygen kvarstår sålunda maximideplacementets
storlek, men maximikalibern har minskats tiU 35,6 cm. Denna senare bestämmelse har dock gjoil'ls beroende av, att samtliga vVashingtontraktatens signatärmakter sko,l a godtaga densamma före den l april 1937. Om så ej sker, kommer maximikalibern att bibehållas vid nuvarande 40,6 cm. Då Japan
ej tycks vm:a villigt att godtaga konferensens bestämmelser, talar allting fö.r, att kalibergränsen blir densanmua som förut .
En nyhet av visst intresse även för oss är fastställelsen av en
minimikaliber för slagfartygsartilleri på 25,4 cm. samt att dylikt artilleri endast får Uppställas å fartyg under 8,000 eller
över 17,500 ton.
För hangarfartygen gäller samma kaliberbegränsning som
förut, d. v. s. högst 15,5 'om., varjämte bestämmes, att antalet
kanoner över 13,4 cm. ej får överstiga tio.
Lätta överVlatlensfartyg, till vilken kategori sammanförts
kryssare, flottiljledare och jagare, få icke överstiga 8,000 ton
samt ej föra grövre bestyckning än 15,5 cm. kaliber. S. k .
\Vashingtonkryssare med 20,3 cm. kanoner få sålunda icke
byggas under avtalstiden. D-enna bestämmelse göres dock
beroende av de rustningar, som kunna företagas av icke signa tärmak ter.
Beträffande slutligen ubåtarna så gälla för dem samma
gränsbestämmelser som förut, innebärande hl. a. att kanonkalibern ej får överstiga 13 cm.

ke och l talien. Vidare ha färdigbyggts eller byggas dylika
fartyg i Tyskland.
U. S. A. och England ha fö,r berett påbörjandet av vardera
två slagskepp i januari 1937. Dessa avses bestyckas med 35,6
eller event~el~:- 40,~ cm. kanoner. De engelska nya slagskeppen a~01·d: l ~or:tn.amnda fal~~t enligt i fackEtt-eraturen synlig
~PPb;ft. fa mo a .~.10 grova pJaser m ed en eldhastighet av llj~
skott/mm.
. och pJas samt en skottvidd, som endast obetydliat
b
un d erstiger 40,6 cm. kaliberns.
Det i Frankrike nu färdigställda sLagskeppet »Dunkerque »
samt det t~I:der byggnad varande »Strasbourg » äro bestyckade
med 8 st. 33 cm. kanoner. De nyligen på började 35,000 tons
slag~keppen. dean Bart» och »Richeliml » få enligt en i pressen
synllg upp~1ft 8 st. 38 cm. kanoner. Enligt en annan uppgift
skola de fa 12 st. 33 cm. kanoneT.
De italienska nya slagskeppen få 38 eller möjligen 40,6 cm.
kanoner.
De tyska pansarskeppen av >> Deutschland»-typ hava som
bekant 28 cm. kanoner, och samma svåm kaliber få även dc
t~~er l~yggna~ varande 26,000 tons slagskeppen, ehuru antalet
pJaser okas fran 6 till 9. Här nedan lämnas nåara jämfömnde data för aktuella svåra pjäser.
b

Tab. l.
25
cm.
--

Eldrörsvikt
Eldrörslängd

Slagfartygen.
En följd av dessa avtal torde bl. a. bliva en livlig nybygg nadsverksamhet inom den fartygskategori, som bär grova kanoner. På grund av de ännu gällande traktaterna hava dylik~1
fartyg under de senaste åren endast kunnat byggas i Frankri-

28
cm.

l

t.
kal.
Projektilvikt
kg.
Utgångshastighet
mjsek.

Finland

Tvskland

37,9
45
225

-

850

Mynningsenergi
mjt. 8,250

33
cm.

35,6 cm.

--

-

38,1
cm.

-

E ngFrank- Eng-1
rike land U.s.A. land

so

-

81,7

40,6
cm .
--

E ngland

87 103 1/ •
45
45

55

50

50

50

300

500

708

553

8R5

1,098

900
(960)?

900

754

854

760

900

12,400 20,000 20,500 24,000 26,000 45,000
(14,000)?
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Det är anm~irkn i ng svär t, att tyskarna bihehåila 28 cm. kalibern på sina nya stora slagfartyg. Anledningen torde vara,
att tiden ej nreclgivit konstruerandet av nya grövre pjäser.
Sannolikt få de efterföljande slagfartygen en kaliber av 35,()
eller 38 cm.
Samtliga nu befintliga moderna svåra pjäser hava minst
40° elevation, och största skottvidelen ligger mellan 30,000 och
40,000 meter.
Beträffande det svåm artilleriets uppställning syna<s trippeltorn vara förhärskande. I Frankrike har man dock vågat sig på kvadruppeltorn. Aven om dessa torn ä!'o byggda
som två sammanslagna dubbeltmn, och sålunda bl. a. uppdclas i två hälfter medelst ett långsgående kraftigt pansarskott,
så kvarstår dock risken, att en träff kan låsa tornets sidvridning
och därigenom sätta fyra pjäser ur funktion på en gång. Någon efterföljd i de andra marinerna tm·de denna uppställnings"
form icke få. Enligt en uppgift i >> Daily Mail» synas även
fransmännen ha för avsikt att frångå densamma i fortsättningen. De nya stagfartygens svåra pjäser lära nämligen komma
att uppstä1las i fyra dubbeltorn.
Det medelsvåra artilleriets kaliber å slagfartygen synes
bibehållas till omkring 15 cm. En tendens förefinnes dock
att minska kalibern, och det är icke uteslutet, att densamma på
framtidens slagfartyg kommer att nedgå till omkring 12 cm.,
varigenom dessa pjäser samtidigt kunna avses som fjärrluftYärn. »Dunkerque» är sålunda bestyckad med 13 cm. kanoner. Enligt en del uppgifter skola d essa pjäser även avses för
luftvärnseld, enligt andra åter finnes särskilt fjärrluftvärn bestående av 12 st. 10 cm. kanoner.
Vidare ha de ombyggda italienska slagfaTtygen »Conte di
Cavoun och ,, Giulio Cesare» erhållit en sekundärbestyckning,
som i sin helhet kan utnyttjas för 1uftväTnseld. Den · hestår
av 12 st. 12 cm. och 8 st. 10 cm. kanoner·
I ett i förra årets »R. U. S: I. Journal» infört prisbelönt
förslag anser löjtnant G. M. Bennett, att de nya engelska slagl,::

fartygen böra bestyckas m:ed 9 st. 34 c1:11. och 16 st. 12 cm. kanoner, de senare även avsedda som luftvärnsartilleri.
r.!f.edelsvåra artilleri·et uppställes alltmer i torn, men förekommer ännu skölduppställning så~o.m t. ex. å »l)eutschland »skeppen. Fransmännen ha även vågat sig på kvadruppeltorn av liknande typ som för , svåra artiller<iet.
De nya tyska slagskeppen få icke mindre än 12 st. i trippeltorn uppställda 15 cm. kanoner mot 8 st. å ,, Deutschland >'typen.
LuftvärnsartiHeriet synes undergå en ständig stegring såväl beträffande pjäsernas kaliber som antal. Detta gäller icke
·endast för nybyggda eller under byggnad varande slagfartyg
utan även äldre dylika. Inom de större marinerna pågår nämligen fortfarande modernisering av äldi'e slagfa.rtyg, och denna är i första rummet inriktad på att öka fartygens motståndskraft mot luftanfall. Sålunda har luftvärnsbestyckningen
kraftigt ökats på Englands och U. S. A:s slagfartyg under de
senaste år·e n. I Tyskland äro de två första »Deutschlands»!okeppen bestyckade med 6 st. 8,8 cm. 1k. men det sista, »Ad miral Graf Spee», med 6 st. 10,2 cm. lk. I allmänhet ligger
.kalibern för fjäuluftvärnet nwmera melLan 10 och 12,7 cm.
Antalet pjäser varierar från 4 till 12.
Närluftvärnet utgöres av 4 till 8 st. 40 eller 37 mm. auto:natiska eller halvautomatiska kanoner samt ett stort antal
20 mm. eller finkalibriga kulsprutor. Av de förstnämnda är
-det huvudsakligast England, som har automatiska vapen, vilka dock äro av »Vickers » svårhanterliga modell. 37 mm. ka nonerna i bl. a. Tyskland och Frankrike äro ännu så länge
halvautomatiska .
I England har även kommit till användning 40 mm. autk.
i s. k. multipellavettage med icke mindre än åtta eldrör i
samma lavett. Dessa pjäser ha en teoretisk eldhastighet a v
·8 X200 skott i minuten· I praktiken törde dock eldhastigheten ej uppgå till iner än fjärdedelen, då eldrören äro band :
laddade med 25 till 50 skott i bandet.
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Övriga övervattensfartyg.

Av visst intresse äro de två nya polska jagarna på 2,200
ton, som byggas i England med undantag av kanonerna, vilka
levereras av Bofors. Bestyckningen utgöres av ej mindre än
7 st. 12 cm. kanoner med en utgångshastighet av 900 m./sek.
Pjäserna äro uppställda i sköldar med en enkel- och en dubbellavett på backen samt två dubbellaveUer akterut.

Beträffande de övriga övervattensfartygens artillerihe ~tyckning så är det huvudsakligast inom de stora kryssarnas
kategori, som någon större förändring ägt rum under de senaste ål'en. De s. k. vVashingtonkryssarna med 20,3 cm. kanoner
ha sålunda redan före Londonkonferensen ställts på avskrivning, i det att de senast färdigställda eller under byggnad va rande kryssarna av samma storlek i England , U. S. A. och Ja pan bestyckats med 15,2 eller 15,5 cm. kanoner. Medan Eng land nöjt sig n11ed tolv dylika pjäser, ha de två sistnämnda merinerna icke mindre än femton stycken per fartyg . Å samtliga fartyg äro pjäserna uppställda i trippeltorn med två torn
akterut och två resp . tre förut. U. S. A:s kryssare ha >> Nelson »uppställning av sistnämnda tor, medan Japans ha det akterligaste överhöjt
Anmärkningsvärt är , att England även bestyckar om sina
äldre kryssare av ll!-Iawkin>>-klassen, vilka egentligen skulle
utrangerats i år, från n uvarande 7 st. 19 cm. kanoner till 14 st.
15 cm. En författare i ärets julinummer av >> Naval and Military Record >> säger därom bl. a.: >> The smothering fire from
fourteen 6 inch guns should prov·e very much more effective
in action than the heavie1· projectiles of half the number of
bigger guns >> .
Aven de mindre kryssarna bestyckas numera huvudsakli gast med 15 cm. kanoner, vilka uppställas i dubbel- eller trippeltorn . Den senare uppställningsformen , som från början
lancerades av tyskarna, synes aUtmer slå igenom. Pjäserna
kunna i r egel ·e leveras till 40 a 60° och avse s i sistnämnda fallet även för insättande mo t luftanfall.
Jagarnas artilleribestyckning ligger så gott som undan tagslöst inom en kaliber av 12 till 13 cm. Sålunda har 10 cm ..
kalibern, som t. ex. förekommer å Tysklands äldre efter världskriget byggda jagare övergivits. Det enda land, som för när vaTande bygger jagare med denna kaliber , är Norge, men dessa
äro som tidigare nämnts endast på 560 ton och planerades redan 1925.

Luftvärnsbestyckningen å kryssarna följer i stort sett
samma linjer, som ovan angivits för slagfartygen. Anmärkningsvärt är att å samtliga nya kryssare utom dc engelska uppställes fjärrluftvärnet i sköldar m ed dubbellavettage. En avvikande luftvärnshestvcknin!Z
förefinnes å den i år färdi o· ställda
J
holländsk·a krvssarcn
>>
Dc
Ruvten
och den under bvaonad
J
.J
. t>t>
varande »T rom p )) . De erhålla nämligen intet fjärrluftvärn
utan enelast 40 mm. autk. av Bofors senaste tillverkning.
Dessa pjäser fö-refinnas dock i relativt stort antal , nämligen 10 resp. 6 st. i dubbellavettage samt äi'O försedda m·ed
ett helt nytt rikt- och eldledningssystem, vartill jag återkommer senare. Dc äldre holländska kryssarna »Java )) och >> Sumatra >> , som bl. a. äro bestyckade med 4 st. 75 mm. lk., komma att ombygg'a s, varvid dessa pjäser skola utbytas mot 40
mm. autk. av ovan nämnd typ.
IJ

~

Danska artillerifartyget " Niels Jueh, vars modernisering
Luftvärnet utgöres
nämligen här av 10 st. 20 mm. ksp. uppställda i dubbeUavettage samt 14 st. 8 mm. ksp . De förstnämnda äro placerade på
två plattfonnar på förkant av överbyggnaden och tre akter
om densamma. Dessa plattformar äro dimensionerade för ett
framtida utbyte av 20 mm. ksp . mot 40 mm. autk. av typ
Bofors.
i år avslutats, saknar även fjärrluftvärn .

Beträffande slutligen jagarnas luftvärnshestyckning är in tet nytt att anteckna, möjligen med undantag av att Bofo·r s
nya 40 mm. autk. konm1er att uppställas å de nya polska,
holländska, jugoslaviska och norska jagarna. De förstnämnda
l. ex. erhålla 2 st. 40 mm. dubbelautomatkanoner med treax;elsystem.

-
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Vidstående diagram för massiva eldrör (Fig. l ) resp.
med en mantel försedda eldrör (Fig. 2) visa förhållandet mel-

Kanoner och lavettage.

Eldrörsk onstril ktione r.
Svåra k anoner och de flesta m edelsvåra konstrueras alltJ~mt enli gt mantlingspTincipen, m en förses numera endas t
med en mantel mot förut t. ex. för svåra pjäser m inst tre. Detta
ur tillverknings- och kostnadssynpunkt betydelsefulla framsteg
h.ar ernåtts därigenom, att h ålHas theten höjts betydligt hos

Fiq 2.

Diagram för mantlar eldrör
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8000

8000

7500
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7000

7000
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6000
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5000

5800

4500

4500
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Diaqram föromanllaf eldrör:
P,.,.,"x.

k%cme
4500

4500

4000

4000

3500

3500

3000

3000

2500

2500

4000

4000

2000

2000

3500

3500

1500

1500

3000

3000

1000

!000
4·ca.l.

2500

2500

2000

2000

1500

1500

J. s

2

2.s

3

~s

Ytterdiameter i kaliber:

s.; sträckqräns i kgjrnrrf.
det nutida eldrörsmaterialet genom införandet av dc legerade
kvalitetsstålen samt genom nya metoder för ·stålets smidning,
behandling och kontroll. Lä tta kanoner och även en de~ medelsvåra tillverkas i stor utsträckning åtminstone i vårt land
med massiVIa eldrör.

1000
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1000

2
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Ytterdiameter i kal1ber.
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lan tillåtet max.-tryck och ytterdiametern i kaliber å eldröret
vid olika sträckgränser hos materialet.
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Av dia grammen se vi t. ex. att vid en sträckgräns å eldrörsmateria let av t. ex. 50 kg./mm". kan man för eldrör med
en mantel och en total gods tjocklek av l kaliber tillåta ett in 2
re Pmax av 4,900 kg./cm • Vid massivt eldrör av samma gods2
tjocklek kan tillåtas ett P m.ax av 3,150 kg./cm •
Självmantla de eller autorfreUera de eldrör förekomma fortfarande i stor utsträckn ing särs kilt i F mnkrike och U. S. A. I
det sistnämnda landet autofrettera r man upp till 15 cm. kanoner. I vårt land användes icke dylika eldrör och sannolikt
ej heller i T yskland. Anledninge n h ärtill är bl. a., att de tyska
m etallurge rna anse, att de genom a utofretterin g erh ållna höga
fysikaliska egenskaper na hos stål·e t ej bibehåNas oförändrade
utan så snu! ningom_ avtaga , d. v. s. sträckgrå nsen sjunker vid
längr e tids lagr ing liksom även vid uppvärmnin g till 200 a

värmebehan dling som kalltrycknin g. Goda resultat lära hava
erhållits m ed p å d etta sätt tillverkade eldrör upp till m edelsvår kaliber.
För att motverka den minskning av k a nonerna s livslängd,
som blivit en följd av de stora utgångshas tigheter , som nume ra förefinnas hos marinpj äser och luftvärnspj äser av alla k a har man under de senas te å ren i stor utsträckninOo' hörlibrar,
.
Jat använda :sig av s. k . lösa kärn rör eller lösa »l iner» vid eldrörstillverk ning·e n. Tack vare a tt m ellan kärnrör och m ant e!
eller liner och kärnrör för.erfinn es ·ett mindre sp elrum, k a n den
lösa dc-len relativt lätt och snabbt uttagas och ersättas m ed
en n y . Speh·umme t är m yck et lite t, t. ex. i franska eldrör
0,001 av kalibern. Tjocklek en å linem ·a ngives för nyssnämn de eldrör till 0,1 kaliber.
Det är munärkning .svärt, att denna m e tod redan omkring
1900 användes å ryska 15 cm. m a rinkanoncr . Spelrummet var
dock här betydligt mindre (0,05 mm.) än å d c senare tillverk ade franska pjäserna enligt ovan.
Även i vår flotta har man börjat införa sftv äl lösa kärn rör som lösa liner ·e nligt Bofors tillve rkning . Sålunda är fl ygplankryssar en >> Gotlands >> 15 cm. k . Mj;:w förs edd med löst
kärnrör. Likaså är förhållande t m ed 12 cm . k . M/24 C {t ja garna >> Götcborrg » och >> Slockholm ». Spelrummets storlek är
å dessa P.räscr ungenir detsarnun a som ä dc r~' s ko (O ,OO + O,OG
mm. ) . Lös lin er k omm er för första gången tiH användning
hos oss vid den nu p ågående omtuhering en av 28 cm. k . M/12
n :r H l i Bofors.
En fördel m ed dessa lö~a ·eldrörsdelar är bl. a. att vid
kanon er upptill omkr. 12 cm. k alib er kan utbytet verkställas
ombord . S ~tlunda k an enligt uppgift skiftningen ve rkställas
ombord p å l O minuter vid dc i lali cnska 12 cm. jagark a no n ern a. Dessa pjäser äro dock av 50 kalibers längd . Enligt
en en gelsk uppgift åter kan ski ftning.en vid lä'tt kan on sk e p å

250° .
Enligt uttalande av tyska metallurgen A. Schwinning i
hans 1934 utgivna b ok »Konstrukti on und vVerkstoffe der
Geschiitzroh r und Gew ehrläufe >> gäller de tta förhållande sär~k ilt vid kolstål men i mindre grad vid med nickel legerad e stål.
Att Bofors .ej använder sig av autorfretteri ng vid eldrörs tillverkning beror även av, att de anse, att den bästa och naturliga vägen att giva s tåle t goda fysikaliska egenskaper sker
genom bättre m etallurgisk behandling.
I U. S. A. har man börjat använda sig av s. k. centrifugalgjutning vid eldrörslillve rkningen . Denna gjutning tillgår sålunda, att man använd er en avk yld gjutfonn av ungefär samma dimensione r och form som å eldrörets yttre. Formen ro teras , innan man häller i det smälta stålet och rotationen
500 - 1,500 varv/min. b e;.'oende p å göte ts storlek , fortsätter un~
der h ela tappningen samt med avtagande hastighet under stelnandet. Härunder medför centrifugalk mften, att det tyngre
materialet särskilt k ol och mangan strävar mot y tterytan, un der det att lättare material såsom slagg, gas och icke m etalliska beståndsdel ar samt fosfor och svavel kvarstanna invid
urborrninge n. Sedan gjutgodset tagits ur gjutformen borras
loppet så, att eldrörsmate riaHet e rhåller den tjocklek , som motsvarar ett normalt smide. Gjutgodset undergår sedan såväl

J 5 minuter.

Dc liis.a kärnrören ell er lin erna medföra visserligen, att
man k an ulnyttja kanonens övriga delnr praktiskt taget hur
l ~ingc som helst, men erfarenhe terna tyda på, att ett dylikt
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eldrör har kortare livslängd än ett mantlat. Sålunda hade
L ex. utgångshastigheten nedgått med c:a 80m. efter 180 stdds laddningsskott i det lösa känn·ör, som användes vid tabellinskjutningen av 15 cm. k. M/30, såsom framgår av nedanstående
diagram. (Fig. 3). Ä detsamma återfinnes även kurva över
nedgången i utgångshastighet vid en annan i Bofors tillverkad
15 cm. k. av liknande k ons truktion m en försedd med kilmekanism i stället för skruvmekanism. AU såsom av diagrammet
framgår förslitningen är betydligt mindre vid denna pjäs än
vid den förstnämnda torde framför allt bero på, att de första
50 skotten med 15 cm. k. M/30 skö tos med NK.Jo krut. H.estc-

Fiq.J.
Diaqram ifver eldrörsförslitninq vid 15 cm.k .
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l. dc inre kärnrörsskiktens överhettningstempe ratur över
metallens g-e nomsnittstemperatu r,

2. den värmesträckgräns , som motsvarar elen uppnådda
tempera luren,
3.
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Det ligger nära t ill hans att förmoda , att elen ökade förslitning en vid dessa nya pjäser sammanhänger med det lösa kärnröret. Den kan dock även tänkas hava berott på den använda
progressiva räfflingen av loppet och gördelkonstruktion en samt
på loppets ökade längel (55 kalibeT mot 45).
Enligt »Schwinning » sker loppets förslitning i första hand
genom spricknätsbildning å ytan särskilt om.kring räffelursprungct, varp å föl jer bortsli lning och nedsmältning av godsets ytterskikt särskilt å bommarna. Faran för spricknätsbildning sammanhänger med
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Skott sfrl.

nmde skott vid denna pjäs och så gott som alla skott med den
andra skötos med NKu, d. v. s. ett mindre urbrännande krut.
Fr:lnselt detta förhållande är nedgången i utgångshastighet
även vid den utländska pjäsen betydligt större än vid t. ex.
15 cm. k. M/03 och M/12.
I Fig. 3 äro även inlagda kurvor utvisande förslitningen
av räffelursprunget mätl med kontrissa.

15-

krutgasernas korrosionsverk,a n.

Den beror alltså i första rummet av termiska verkningar,
vilka icke kunna undvikas, då krutgasernas höga temperatur
är oumbär<lig fö.r erhållande av den önskade ·e ffekten vid skottlossningen. ·Men den skadliga verkan kan minskas dels genom att hålla n ed värmeutbytet mellan krutgasen och loppets
väggar samt dels genom att g6ra det tidsmoment, varunder
överhettningsLempe raltwen råder i kärnr6rsskikten , så kort
so mmöjligt. För det sistnämnda är det av vikt, att värmen
i eldröt·sgodset bortledes så fort som möjligt. Vid automatvapen använder man sig för detta ändamål oftast av vattcnkylning. Vid vapen med endast luftkylning är det särskilt av
vikt, alt eldrörets olika delar ligga väl an mot varandra.
Del iir sftlunda troligt, att den luftspalt, som förefinnes
i spelrummet mellan det lösa kärnröret eller lin ern och yttergodset, och som endasl tillfälligt upphör vid höga gastryck,
inverkar ofördelaktigt på värmeutbytet och vänneavleclningen.
För nedbringande av värmeutbytet mellan krutgasen och
loppets väggar böra bl. a. virvlande gasströmmar undvikas.
Dessa medföra dessutom ökad mekanisk slitning. På grund
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härav är del ~ärskilt av vikt, att proje ktilen s
gördl ar täta väl.
Detta i sin tur är beroe nde av icke enda st görde
lns kons truktion utan även av räffe lkurv an.
I detta samm anha ng bör nämn as några ord
om den mod enla räffe lkons trukt ionen . l-Ins oss har omvä
xland e anvä nts
progr essiv och rak räffc lku rva. Sålun da äro
de flesta förkr ig spjäse r förse dda m ed d en förs tnäm nda, unde
r det a tt t. ex. 12
cm. k . M/24 har rak räffe lkurv a. Vid 15
cm. k . M/30 har
återg åtts till den progr essiv a räffla n med en
vinke l vid räffe,lurspr unge l av 4 ° och 6° vid m ynnin gen .
Båda räffe lkons trukt ioner na hava sina för- och
nack delar .
Det kan dock sta11kt ifråg asätt as, om icke vid
d e mode rna lång~petsade proje ktilem a m ed flera gördl
ar - 15 cm. sgr. M/30
har tre gördl ar -- den raka räffla n är att föred
raga. Vid den
progr essiv a räffla n bliva näml igen bomm arnas
urskä rning ar
i görde ln breda re än vid rak räffla , varig
enom sfunr e tätnin g
erhål les och dänn ed upps tår enlig t vad tidiga
re anför ts ökad
slitni ng av loppe t. Vi d flera gördl ar gör sig
denn a oläge nhet
än mer gälla nde.
»Sch winn ing >> anser , a tt den rent prngr essiv a
räffla n över
huvu dtage t ej bör anvä ndas, alltså e j helle r vid
proje ktiler med
en gördel. H an för eslår i ställe t, att den pwgr
essiv a räffla n
skall utför as som rak räffla från urspr unge
t till unge fär den
punk t i lopp et, där proje ktilen b efinn er sig
vid Pmax och
först däref ter tilltag ande till mynn ingen . Härig
enom e rhåll es
bättr ~e tätni ng unde r denn a särsk
ilt känsl iga del av projektilvägen likso m även mins kat görde ltryck . Att
d etta tryck blir
Hågo t störr e unde r reste n av proje ktilv ägen ä
n vid helt progr essiv räffla spela r ej så stm wll, ty gastr y cket
är i denn a del
av loppet mind re.
I detta samm anha ng kan nämn as , att räffe
ldjup ct å 15
cm. k. :M/30 ökats till 1,75 mm. mot 0 ,94 mm.
i 15 cm. k. M/98
cch M/12 . 15 cm. k. M/12 konu ner dock att
djupr äffl.a s till
l ,75 mm. i samb and med mode rnise ringen av
Sveri ge-sk eppen .
Anle dning en härti ll är, att vid de unde r senas
te åren verk-

- 17ställd a förbe redan de prove n för öknin g av
sko:tvi~den ä 15
k . M/12 "Cno nl införa nd e av långs petsopqek
1
tJler , prov~~~tos bl. a. 1~ cm. sgr. M/30 i en pjäs vari skjut its ö~er 400
skott . Härv id välte projektilen . Sanu na pjäs
djupr affla des
då, och vid däref ter verk ställd sprid nings skjut
ning m ed samm a proje ktilty p erhöl ls synne rligen gott resul
tat.
4-0 mm. autk. och 25 mm. ksp.
Som. tidig are nämn ts komm:eT unde r den närm
aste ti:den
att inför as -ett nytt vape n i flotta n , n ämlig en
Bofo rs. 40 mm.
autom atkan on. En dylik provp jäs h ar visse
rligen tillve rkats
Fig. 4-
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i

X

Diagram över eldrör sförsld ning vid 40mm.autk
..

9
Vanli;Jf eldrör sstål

8

(medeltal fr an 6 oltka ~ör)

7

molybdenlegering

6
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för flotta ns 1·äkn ing för fyra år sedan , men i
och med h estyc k1
ninge n av ubåte n >> Sjöle jonet » med 40 mm.
ubau tk. ~1i3~ o~~
pans arskoppet ,, Gusta f V » m ed 40 mm. dubb
elaut k. M/36 mg ar
denn a pjäst yp i flotta ns artill erisy st em .
.
..
Be träffa nde eldrö rs- och m ekon ismk onstr ukho
nerna aro
pjäse r'n a av samma typ , som den för e tt par
år .~edan inför da
25 mm . kso . M/32 , vilke n b eskri v its i <årsb
eraUels en 1934.
Ladd nin cren. sk er med patro nknip pen om 4
skott i ställe t för
n
T i clsb-i ft i Sjövä sende t.

2
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I likhet med vid denna pJas är eldröret ~
vilket vid upprepade, ihållande eldgivningaT realtivt fort förslites, snabbt utbytbart.
Såsom av omstående diagram framg år (Fig. 4) ha försök
verkställts att genom tillsats av molybden i eldrörsstålet öka
livslängden å eldröret.
I detta sammanhang kan nämnas att i U. S. A. lär m an
genom förkromning av -e ldrören lyckats mer än fördubbl a livslängden. Metoden har prövats hos oss å ett 25 mm. eldTör,
men någon nämnvä1'd förbättring el'hölls icke.
40 mm. pjäsernas data framgå i övrigt av n edanstående
tab. II, där såsom jämförelse även medtagits 25 mm. ksp. M/32 .
fi vid 25 mm. k sp .

Tab. Il.
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Eldrörslängd
mm.
1650
1760 2500
Pjäsvikt
kg. 560 (880) 1) 915 3500
Verklig eldhastighet
skott/min.
120
180
240
Utgångshastighet
mjsek. 850 (900)
700
900
Maxlystid
s ek.
7
11
11
Skottvidd motsvarande maxlystid
3900 4650
m . 2450 (2600)
Största skj uthöjd
3800 4630
m. 2450 (2600)
Projektilvikt
250
955
955
gr.
Sannolikt fel på Dn = 1000 m.
0
Höjd
0,6
0,4
0,3
/oo
0
Sida
0,9
0,6
0,6
/oo
Sannolikt fel på Dn = 2000 m.
0
Höjd
0,7
1,0
0,5
/oo
0
Sida
0,9
0,6
0,6
/oo
Sannolikt fel på Dn = 3000 m .
0
Höjd
-·
1,0
0,8
/oo
0
Sida
0,6
0,6
/uo
Rikthastigheter sida 360°
20
~5
se k.
30-40
höjd 100°
s ek.
8
8
10
l
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Gäller för dubbellavettage.

l

l

Den läure
utub ännsha
stighe
ten ~t ub -p •]'äsen har erhållit:;
b
t>
~
genom minskning .av laddningsvikten och kor tare ddrörslängcl.
Ammunition är i övr igt avsedd att vara densamma.
Med avseende p [t lavettagens konstruktion må följand e
anföras.
Lavettaget till 40 mm . uhautk . l\1132 är i likhet med dc
tidigare omnämnda 25 mm. ksp. för >> Delfiuen >> -ubåtarna konstruerat för uppställning å en sänkbar plattform. Härigenom
kunna dessa pjäser vid dykncing nedsänkas i en vattentät,
tryckfast brunn. A »Delfinen >> -ubåtarna är brunnen b elägen
på akterkant av tornet. >> Sjölejonet», som är bestyckad med
:2 st. 40 mm. auton1atkanoner , har en brunn på för- r esp. akt~erkant av tornet.
25 mm. ksp. är enkel6ktad, medan 40 mm. autk. har
uppdelad riktning. Båda äro rattriktade samt ha i öv rigt samma rikt- och siktm1ordningar samt korrektör som å
tidigare 25 mm. ksp.
I nedsänkt läge stå pjäserna med eldröret i 90° elevation
samt med insväng-da siktarmar, säten och . patronränna. På
lavettaget finnes plats för 2 a 3 patronknippen. Plattformens
. höjande eller sänkande sker vid 25 n,1 m. ksp. elektriskt och
vid 40 mm. autk. hydrauliskt. Manövern verk,stäHes p å lamp signal från bryggan.

40 mm. clubbelautk. M/36.
Lavettaget till 40 mm. dubb elautk. M/3G för >> Gustaf V ,,
(Fig. 5 och 6) är såtillvida märkligt, att detsamma är försett
med treaxelsystem. De håda eldrören, som ligga i en gemensam vagga kunna sålunda höjd- och sidriktas på vanligt sätt
genom uppdelad riktning, men d essutom kan derrus gemensamma tappaxel svängas -i- 10° i ett mot skjutplanet vinkelrätt
plan. Genom denna anordning kan tappaxeln hållas horisou ten oberoende av underlagets rörelser intill ovan angivna grän ser. På lavettagets framsida är placerad en 1,25 m eters ster eoskopisk avståndsmil !are, vars lagerklykor äro stelt förbund-
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na med eldrörens gemensamma tappaxel. Invid avståndsmälurens högra nock är placerad eld ledarens observationskikare.
Hiktarnas, avs tåndsobservatörens ooh eldledarens säten äro
likaledes anslutna till tappaxelns rördsesystem. Horisontering
av tappaxeln och m ed densamma enligt det föregående stelt
förbundna lavettagedelarna och organen verkställas automaliskt av ett stabiliseringsgyro.
Pjäsen riktas normalt elektriskt men kan även riktas för
hand som reserv.
Siktinrättningarua i hö,j d och sida äro oberoende och sålunda konstruerade för inställning , av höjd- resp . sidvinkel till
målet. Varje sikte är försett 1ned reflexvisir för sökning och
riktning på kortm·e avstånd samt siktk ik are för riktning med
maskindrift.
Då inslrumenteringen arbe tar enligt vinkelhastighetsmetoden , är avståndet eller målhöjden det enda data, som normalt behöver tillföras pjäsen .
Eldrören äro försedda med cirkulerande vattenkylning.
F<;ir detta ändamål finnes å lavetta,g ets underdel en vattenbehållare och en elektrisk pump.
Då dessa pjäser ha e n eldhastighet per eldrör av c:a 120
skott/min., och då laddningen s.k,er m ed knippen om J skott,
måste för kontinuerlig eldg.i vning ett knippe tillföras resp .
laddare varannan sekund. Som följd härav är det av vikt ,
att ammunitionstillförseln är väl ord.nacl.
Avsikten är att för detta ändamål anordna centralt under
det rörliga lavettaget ett runt om gående b eredskapsupplag a\·
ammunitionslådor med rama,<le patroner. Ammunitionslangaren, en för varje ladda r e, tager upp knippen ur lådorn a och
}Jlacerar dem i ett paternosterverk beläget på vardera laddarplattformen. I paternosterverket förflyttas knippena ov ammunitionslangaren steg för steg m edelst en handspak , så att
alltid ett knippe finnes tillhands för laddaren. Under eldpauserna kompletteras b erdskapsupplaget med nya lådor, som medelst en elektrisk hiss upptransporteras fr ån durken till pjä ~ernas uppställningsplats.

stabiliserade lavettage.

-

Den princip för pjäsriktning, som tillämpas å 40 mm.
dubhelau tk . :M/36, d. v. s. med treaxelsystem, har redan kommit till användning utomlands i bl. a. tyska och holländska
marinerna. Sålunda äro »Deutschlands »-skeppens 8,8 cm.
luftvärnskanoner försedda med treaxelsystem från firman
xRheinme talh , ehuru med ett annat utföringssätt Vidare äro
h olländska kryssm·en '' De R u y ters » tidigare omnämnda 5 st.
40 mm. dubbelautomatkanoner försedda med treaxelsystem en-li gt Bofors konstruktion.
Även i vår flotta har systemet prövats. Sålunda har ett
enligt denna princip konstruerat provlavettage till 8 mm. ksp.
M/36 varit ute på försök sedan förra hösten. Ett 20-tal dylika
lavettage äro för närvarande under tillverkning å örlogsvarven.
De nya minsveparna l och 2 komma även att få sina 8 mm.
k sp. M/36 uppställda i dubb ellavettage enligt denna konstruktion .
Fördelen med treaxelriktning gör sig särskilt gällande vid
luftvärnsskjutning från rörligt (rullande) underlag. Framför
allt gäller detta vid höga höjdvinklar. Som' exempel kan
nämnas, att vid en terrängvinkel (n) av 60° uppgår vid 5°
rullning (r) med en rullningsperiod av 10 sek. sidvinkeländringen ( 6 s) i medeltal till 3° ,4 per sek. (enl. fonneln tng
Genom tappaxelns horisontering borr t,~ s = tng n sin r).
faller denna för sidriktaren högst besvärande sidändring. Utan
stabilisering1sgyro blir dock hnrisonteringen rätt svår att utföra vid de ojämna rullningsrörelser , som i verkligheten förekomma.
Innan vi lämna d etta kapitel om kanoner och lavettage,
böra några ord nämnas om marinpjäsernas utgångshastigheter.
Vid svåra och medelsvåra pjäse~r hålla sig utgångshastigheterna i allmänhet vid omkr. 900 m./sek. Vid det lätta artilleriet, utgörande fjärr- och närluftvärn, ligga utgångshastiglleterna för det förstnämnda m ellan 800 och 900 m./sek. För
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det senare har unde~· de sista åren skett en stegring från omkr.
HOO till omkr. 900 m./sek. Då för luftvärne t den höga utgångshastigheten är av särskilt stor betydelse med hänsyn till b ehovet av kort flygtid å pro.Jektilen till träffpunkten, är de t
sannolikt, :att utgångshastigheterna ytberligare komma att ökas.
Visserligen får man härvid räkna med hastigare förslitning
av eldrören, men som tidigaTe nämnts, kan den förslitna eldrörsdelen tack vare de moderna konstruktionerna snabbt ersättas.
För automatvapen med spårljusammunition är det förutom den korta flygtiden även av värde att erhålla så rak
projektilbana som möjligt, d. v. s. utgångshastigheten bör va ra hög och projektilens reL vikt stor.
(Fort's .)
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övningsfartyg för sjökadetterna.
En fråga , so1n länge st~ttt på dagordningen och som mer
och mer pockaT på lösning, är fdgan om övningsfartyg för
sjökadetterna. Under de sista [uen har man dragit sig frmn
med Oscar Il, torpedkryssarna och en eller f1era gamla vedettbåtar. Men dems saga är snart all. Att kosta på dessa gamla
fartyg någon större r eparation eller 1noclernisering !orde vara
synnerligen oekonmniskt om ens genomförbart. Vilka fartyg
skola då träda i deras .ställe? Ja, det är en fråga , som, efter
vad jag kan förstå, kommer att tagas upp av chefen för sjökrigsskolan i samband 1ned beorclmt yttrande och fömlag till
omorganisation av s.iöka,detternas utbildning. Det kan därför
vara lämpligt att här framlägga några synpunkter, vilka kunna giva ett uppslag till frågans lösning.
I samhallid med försvarsheslutet vid detta å r s rikselag bestämdes bl. a. , att Fylgia skulle som stöttepelare
föl" västkustförsvaret förläggas tiH Göteborgs örlogsdepå.
Om Fylgia, som väl i vissa avseenden får anses vara
fullt :mvändibar, emellertid skall kunna g(}ra någon verklig nytta som stridsfartyg, fordras det en genomgripande reparation och modernisering såväl med avseende å maskinan läggning som artillerieldledning m. m. Kon1mer en sådan ,
vilket man får hoppas , till stånd skulle fartyget återigen väl
lämpa sig att såväl vinter som somrmar tjänstgöJ.·a såsom övningsfartyg för kadetter. Med en modei·niserad och rationaliserad maskinanläggning skulle fartyget kunna bli tillräckligt
snabbgående men ändå billigt i drift både under gång och till
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ankars , och samtidigt kunna vidkännas en i förhålla nde till
nuvarande besättningslista ganska avsevärd reducering av maskinpersonalcn till båtnad såväl för kostnads- som bemanningsoch förläggningsförhållandena. Fartyget b01·de vid en sådan
reparation förs es med moderna kompass- , logg- och lodanläggningar samt modernt maskineri, så a tt kadetterna äntligen skulle få i praktiken k omma i kontakt med dessa anordninaar
o
och ej endast på skolbänken t eoretiskt studera dem . Därmed
vore denna sidan av frågan tillfredsställande löst för ett tiotal
å r framå t.
Sjökadetterna behöva emellertid, som o·v an antytts, även
ersätlare för kryssarn a och vedettbåtarna. Härtill har man
:tvsett taga vVmngel och \Vachtmeister. Detta förslag synes
dock ur fl em synpunkler olämpligt. Dels skulle man för att
kunna födägga kade tter ombord vara tvungen att för dyra
kostnader omändra e tt av eldrummen till förläggningsplats för
kadetterna , varige nom give tvis fartygens ifråga stridsvärde
måste nedgå , dels äro dessa jagar·e synnerligen ömtåliga och
därför olämpliga som övn ingsfartyg för kadetter. En bättre
och billigare lösning synes vara att, när Ehrensköldjagarnas
antal så ökats, att två eller tre äro förlag da till depå rusba dessa
för sjökadetternas övningar under höstmånaderna. Om man
räknar med den r educering av maskinpersonalen, som gång
med ·endast en panna i taget (högst 20 knop) skulle möjliggöra,
och dessutom vakanssätter en del flaggkorpraler och däcksmanskap , sk ulle utrymme erhållas för födäggning av 20 a 25
kadetter å varje jagare (övre trossbotten) . Å dessa jagare,
som tåla Vlarjc väder och som äro stal'kt byggda, skulle kadetterna få lära sig att under okomplicerade förhållanden
handskas med modern materiel av olika slag såsom oljeeldade
pannor, turbiner, moderna kompasser, lod och loggar, eldledningsinstrument m. m. Tänk, vilken skillnad att kunna öva
grupperingar, visserligen i liten skala, mod fa·r töverskott på
{j a 8 knop , evolutioner, artilleriskjutningar med stor och liten
tub o. s. v. med modern materiel. Det skulle bli en helt annan fläkt över övningarna än med den .far:tygsmateriel, som

nu står till huds. (Jag viU där'ilned ej förringa värdet a v dc
övningar, som hittills bedrivits). En eller annan samövning
på hösten m ed kustflottan skulle dessutom kunna vara till
nytta för så väl sjökrigsskoldivisionen som kustflottan.
Rustningen av dessa fartyg för här nämnt ändamål torde
bli r elativt billig, eftersom de, förlagda ti.ll depå, skola hållas
i så dan beredskap , att de snabbt kunna rustas . Driftkostnaderna skulle med en genomsnittsfart av 12 knop och gångtid
.av 30 tim. p er fartyg och vecka under en ·Övningsperiod' av 6
veckor uppgå till c :a 30,000 kr. Det är visserligen något mer
än som beståtts sjökrigsskolavdelningen under de senare ären,
m en torde ej kunna spela någon avgörande roll.
Ett par små organisatoriska detaljer p å denna tänkta sjökrigsskoldivi sion kanske till ;;ist böra framhållas. Divisionschefen bör ej samtidigt vacr·a fartygschef, enär han måste un der gång kunna medfölja vilk et fartyg som helst inom divisio nen för att i detalj studera kadetternas sätt att sköta sin tjänst.
Som fartygschefer höra kommenderas de officerare, som äro
mobiliseringskommenderade å jagarna.
Härigenom skulle
man hava en garanti, att manöver och navigering leddes med
erfarenhet från just dessa fartyg , mindre risker beträffande
denna dyrbara materiel skulle tagas, och slutligen skulle nämnda officeraTe få en nyttig repetition själva.
Det är min fasta övertygelse, att sjökadetternas praktiska
utbildning till sjöss enligt ovanstående förslag skulle bli av
en helt annan kvalite än vad man, trots all nedlagd energi,
kunnat åstadkomma m ed den materiel, som under senar·e år
ställts till förfogande. Kunde man dessutom på något sätt få
in en segelkurs under r ekrytkursen, då skulle man, enligt mitt
förmenand e, komma så långt som man inom en flotta av vår
storleksordning rimligtvis kan begära.
Karlskrona i november Hl36.
J. S-n.
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Uppgifter angående främmande mariner
(U F M n:r 1/37)
hämtade ur fack- och dagspress av .Marinstabens ]Jressdetalj
tind e r ticl<'n 13 clPc<'mber 1936- 15 januari 1937.

M eddelande.
På f örekvmmen anledning fästes uppmärksam heten därå
a t t sakinnehålle t i här å tergivna uppgifter he.Jt får stå föt·
de som källa angivna pressorganen s räkning ;
a t t i ett fl ertal länder censur i olika former eller pressens av
allmän politisk oro föranledda, självpåtagna återhållsamh et f. n. ge1·
en ofullständig och i vissa fall avsiktligt vanställd bild av de flesta
militära spörsmål.

Aktu eHa spörsmål.
M::uinpolitisk översikt , ·i<l årsskitet.
l'å basis av de under decc·mbcr t936 utkomna marinkalend rarna
,, Jane's Figl1ting Ships>> och »Taschenhuc h der Kriegsflottcn » hava
utländska tidskrifte r och tidningar i1mehållit ett flertal artiklar avsed da att belysa elen livliga },y ggnaclsvcrksm 11het och övri ga marinpolitiska aktivitet, som f. n. sätter sin prägel på do flesta länder .
Denna lii.ngc vi;intadc och förbe redda aktivitet är en llirekt följd av
att de i \Vashiugton 1922 och Lonelon 1930 ingångna överenskomm elserna om såviil. kvantitativa som kvalitativa marina rustningsbeg ränsningar vid årsskiftet 1936-37 upphör att g älla och icke fått någon
annan ersättning iin en ny Lonclontra.kt at av mars 1936, vilken en dast innehäller bestämm else r om storlek och beväpning av vissa fartygstyper, och som f. ö. vid årsskiftet ratiJice·rats enelast a v U. S. A.
Ur »Morning Post>> och >>Daily 'l'cl~pntph» den 22 december samt
"Kicler Neueste Nachrichten» den 20 och 31 <lecember anföras här nedan några betraktelser över det marinpolitisk a läget vid årsskiftet.
Den ovan berörda aktivitet en på de t sjömilitära området kännetecknas i första hand av det i alla stormakter påbörjade byggandet
av slagfartyg. Sårlana fartyg, so m undt>r dc närmast föregående åren
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avtal ej längre lägga hinder i vägen hädör, påbörjats även i Storbritannien, u. S. A. och Japan. Aven Sovjetunione n har vid flottförhandlingar i Lonelon begärt rätt att få bygga dylika fartyg ; huruvida
.sadana möjlig0n roclan påbörjats är icke känt. Såvitt man kan döma
av tillgängliga, knapphändig a uppgifter angåemle pågående · byggnader, synas slag3kepp och slagl.;:ryssare vara på väg att smälta samman
till en typ m ed en fart av omkring 30 knop, deplacement av un gefär
35,000 tcns, !l- 12. svåra kanoner av kalibor m ell an 35,6 och i18,1 cm.
samt synnerligen omfattande pansar- och andra skyddsanord ningar
mot aniall under, på och ÖV('I' vattc~1ytan. Såväl. de nyss nämnda
som. iivPn and ra länder i lwsittning aY pansrade artillcri'f artyg låta
sig angeläget Yara att, ofta ·för dryg a kostnader, modernise ra siua
iilch·e fartyg ;;v sftdan t :>·p. Av övriga artillerifarty g iir sarskilt kryssartypen före·mål för omf[l.itandc n ybyggnader, varierande· mellan c:a
5,000 och 10,000 tons och med lwstyckning av antingen 20 e m. eller
j 5 cm. kanonC'l'. En ligt brittiska upp gifter skull e dc 10,000-1ons kryssar e, som f. 11. äro uncl<• r bygg11ad i Tyskland vara att hiinföra till
typen pansarkryssa re, vi lkc•t är av intrc·ssf', <~11är denna typ icke varit
J'öremi\1 fö'r nybyggnad sedan fö rP världsk riget. En intn•sseväckancl<'
metod för n y ttjanclP r,v illclrc ktyssa re har man tagit i bruk i StorIJritannicn, där man iind rar 7 s t. mindr<' kryssa re till. luftvär nsk ryssa re (se närma rP• härom unele r >>Sto rbritanniem> i clc··t ta häfte).
Nybyggnarle r p!\gå även ay minclrP :fartyg i viilclig omfattning,
varvid man - liksom i håga om dc stön·e fartygf'n - kan ruärka
en l'etyclande diH crPntic rin g i ett f le r tal olik a t~·1wr i nom sammet
fartygsklass, vilka olika t ypPr givdvis dikteras av dc• ofta vilt skilda
hchov, som p å gru nd av ländernas olikartac1e m il it;irgcog r afiska Higen och försva rspolitiska upp gifte r anmäla sig.
Disk•J.ss imwn ·om Jråga11 bombplan l;ontr a Jart.vg synes utom lands hava väsPnt li gt. avtagit. i s tyrka, sä kf'l'ligen till s tor del beroen llc på offcntliggöra nclPt av clc•n britt iska rappor t i clf'nna fråga, som
clc·n ö J\Ovemlwr :1 39() avlänllladPs a\· en härfö r till sa tt opartisk kommitte, och vilkPn J'appod i kod.hd r<'fl·n ·rarlPs i UFM H/36 (och in
{·:denso finnes önr att i Ticls kril't i SjöväsPJldd häfte :11/1936). Det
i dC'nnu rap)Jo d p!\pPkach· fö rl1ållancl e t, att man i framtidens krig
i>0hövn b~Hlf• farh· .C?.· och tlygplD.n, huvuclsakligP n för s amvr·rkan or:h
ich• för vC' r];an mot. varamlra, sy nes sedan läng·p haYa varit den för J,;irskanc!P itsiktc·n illOlll de 'fl<•sta stötT<' läntl c• r, där rnan Jörvisso un
derkastat rlcssa spörsmå l ck mc•s t in gåPl1clf', Phuru ickn oHen t li ggjOl'da
I va rj <' ·fall kan JU,ln icke konstatera, att n ågoil
under ~ö kningar.
hämsko f. n. lagt., på dc• m a rin:t 11,\·hygl!nadc•r na inom någon :fari.vgsk1a :'S.

Man kan i stä JJd Jör:nii rka <'ll t.\·dlig tendens att förstärk a ck
marina i lygs trifl s kr~ i't<'nHL rl. Y. s. Illa n har s lagit in på den Yäg·,
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som, militilr tckniskt sett, förvisso är 1iktigast och som bäst motsvarar den allmänna rustningsökning cn. Detta är fallet icke endast i
de länder, där flygvapnet fortfarande är uppdelat på armen och marinen, uttm även där självständigt f lygvapen tillkommit och omfatta1·
såväl flygplan å fartyg som kustbaserade marina flygförband.
Ar 1936 har också uppvisat ett forcerat intresse för att förlägga
örlogsbaser till ur luftskyddssynpu nkt l ämpliga platser samt att utbygga de3sas luftvärnsanordn ingar liksom aven, att mycken omtanl'e
nedlagts på att väl förbereda resp. länd ers hande,lsmariner på de
viktiga uppgifter, som i krigstid komma att påvila dem.
Antal under byggnad varandel och beviljade fortyg angives nedan.

Högsta krigsledningen .

Hrlogsfartyg av nedan upptagna slag, und er byggnad eller beYiljade
i olika länder omkring nyår 1937.
(Eul. Taschenbuch der Kriegsflottan 1937.)

l

S'lag- Hanar- K1'ys- Jafartyg fg t
ar yg sare gare

l
U. s. A. ·····················
Storbritannien .. . .. . ... .. .
Japan ······················· ·
Frankrike ... ...............
Italien ................. .......
Tyskland ··········· ......
Ryssland ·············

2
2
2
4
2
3

Totalt byggU- nadstonnage
båtar (standardton)

·····

4

44
34
28
15
18
34
?

Polen ········· ··· ······ ······
Sverige .....................
Norge ............. ...........
Danmark ...... ... ....... ..
Finland ............ ....... ..

l

2

3

9,000

3
3

3

4,500
1,700
900

Holland .....................
Spanien ........... .... .. .. ..
Turkiet ....... ...... ....... .
Grekland ..................

l

K"ma ............... ... .........
Siam ........... ... ..... .... ...

Argentina ··· ········· ·· ····
Brasilien .............. .......
Chile ............. .. .........

3
3
5

11

16
3
l

2

2
3

17
14
4
4
23
4

?

323,000
309,000
181,000
159,000
120,000
209,000
?

3

4

3
3
4

6,200
9,000
7,000
5,400

4

7,500

6

17,500
5,100

4

7
7

Den som krigskorrespond ent och militär skriftställare välkände Sir Herbe rt Ru.sscl har i »United Senices Heview» den 24 decembm: 193ti framlagt c-n del intressanta synpunkter på frågan om dC'n
högsta krigsledningen, varav nedan göres ett kort sammandrag.
Uneler den alltjämt pågående diskussionen om det organisatorisl;a sambandet mellan brittiska flottans flygväsen samt å ena sidan amiralitetet och å den andrH. flygvapnet ha flera diskussionsinl ägg avs lu tats med att allt bl eve bra, om alla tre. försvarsgrenarna !!
ledning samordnades.
Denna str ålande enkla teoretiska lösning har bara ett fe l ntt den icke går att omsätta i praktiken. För att ernå ett sådant
samordnande måste man skapa en iörsvat·sstab, en månghövdad inrättnin g, till vilken ingen hittills åtag it sig att skaffa elen )) Super-Napoleon», som skulle behövas som chof. Det är egendomligt att i en
tid, då vapnens och stridsmetoderna s utveckling kräver en alltmera
specialiserad utbildning och ett alltmera självständigt uppträdande
av snart sagt var:i e man inom de olika försvarsg renarna och fö rsvarets alla hjiilpkällor, finna förespråkare för att de högsta chefern;t
inom resp. områden skulle berövas sitt ansvar. Den enskilde manuens själ vständ iga verkningsförmå ga skall uppbringas till högsta möjliga nivå, men amiraler och generaler skola icke längre behöva :f: a tta
nå gra mot deras höga ställning svarande, självständiga beslut. Nej ,
den snabbhet, med vilken krigsope rationer både till sjöss, till lancls
och i luften i våra dagar utveckla sig, kräver i stället decentralisation och snabba perifmiska avgoranden efter utfärdade, allmänna direktiv. De;:;sa direktiv måste gälla de stora dragen för krigföringen
och huvudsakligen baseras på tedömanden av ut- och inrilwspolitisl,,
finansiell och social natur. D essa avgöranden måste därför ligga i.
regeringens hand; som rådgivancle organ härvidlag har den till sitt
förfogand e i fred och krig »the Committee of Imperial Defcnce», i
vilken ingå icke endast de militi:ira försvarsgrensch eferna utan även
r epresentanter tör iJolitik, :finanser, kolonier m. m. Man har ju under senare tid tillsatt även »The Minister för Go-ordination of Defe·H<oe», bakom vilket mystiska namn helt enkelt döljer sig prcmiärm~
r;iste rns permanenta ställföreträdare som ordfö,r ande i »Committee of
lmperial Dcfence». I krigstid blir det ett utskott av regedngen, som
efter råd av elen nU.mnda kommitten blir den avgörande instansen i
f r åga om krigföringens stora drag; de militära fö1·svarsgrensch eferna
bli sedan de verkställande organen.
Man kan fråga sig om de, vilka likt papegojor ideligen upprep a
kravet på fullständigt samordnande av försvarsledninge n verkligen
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satt sig in i hur de nn a efter Yärldskriget fö r ändrats oclt hur d<'
ra ll tänkt sig den1u1 organisation.

s:'t

l'l'mnti.dcns slagfartyg.

Sedan t rågan om slagfartyg eller bombplan i Sto rbr itannien
geno m den opartiska undersökning, som därom ve rkställts, n umera
J,Jivit löst 11å det sätt, att båda dessa slag av stridsmedel erfordras
iivcn i f r amt iden , saml ar sig det sjömilitära intresset i detta land nu
kring frågan om komtruktionen av dc blivande slagJ'a rtygen.
Den växande faran tö r a n:fall f r ån luften framtvin ga r otvivelaktigt >'indring8 r ay fartygP ns ui s0ende. De f. n. g rövsta flygboml.erna (907 kg.) haYrt mindre vikt än p roj ektilerna till dc g rövsta nu
använda Jart ygska noncru 2. (40,6 cm. kan. med projek tilvikt 950- 990
kg.), varfö r rn dylik, fri\n sto r höjd fä ll d bo mb n aturli gtvis innebär
u ngdär sa 111J11a faron1omcnt som en 40 cm. projektil. En torped från
Jlygplan il ar sam ma verkan som en lika stor to rp ed från fa r tyg.
.L-lögbomhhillning och flygto rpedanfall hava därför icke tillfört s jökr iget några nyhe-ter, som tvinga till en omvälvning av fartygl!konstrukti onerna, men har lett till en sodan åtskilliga år pägån de, alltmera utöknd och Bffektiviserad luftvärnsbestyckning samt ökat horisontalskydd.
Den för fartygen största fa ran ligger dä remot i dc från störthnnbplr..n Hillda spräng- och ga~bomb erna, medelst vilka skador vis<=erligen icke kmma åstadkommas på fattyg-ens centrala och väl
Rk.ydclade del ar men i ställ et allvarlig ska.degörc lso åstadkommas p:i
Lryggor, r ldl eclning3anordning·ar, signalplatsei' sa m t på cläc·k upp11tällt
attilleri för avvärjande av aHfa H fråR torpedfar tyg och Hygplan. För·
denskull. måste - u tom det tidiga·re omnämnda ökade horisontalskyd det och lul'ivämsartillcril't - radikala ändrin gar komma till stånd
i fråga om anorduandet av på cHick hofintliga stri clsmcdc l o. dyl.
Skrppskunstl·uktörema äro r mcll crticl n umera i stånd att bygga
slagfartyg och kryssare, som ku nna motstå även de kraftigaste anf &ll från luften. D<'t har för dem var it väsentligt l ättare att lösa
dessa fr ågor än det på si n t id va r att övergå fr ån t r ä- ti ll järnfa rtyg eli Pr aH göra fartygss kroven säkra mct min- och to r pec1s prängningar.
(Ki elPr Nruesi.e Nachrichten den 31 d('cembn 1936.)
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Franske marinstabschefen talar.
I HOYern ber har ett för ed ra g hå ll its i Rennes av den 1937 nytillt r>idande J rauske marinstabsc hefcn, viceamiral Darlan.
Franska fo lket förgäter lätt, att landets styrka är avhängig av
dess s jömakt, enär dc icke gjort klart för sig sjömaktens inflytande
på värlclskrige·t. Man måst e komma ihåg, att elen serbiska arm6n
kunde räddas år 1915 enelast tack vare det engelsk-franska sjöherrn väldet i ]\fecklhavet, och att Tyskland Hl18 bröt samman, emedan det
genom spänning av s jövägama iso·l cracles från ytter världen.
I dag llr läget sådant, att vi fransmän måste lita uteslutande
på oss själva, även när det gäller våra förbindelser med Afrika och
cvent. all ier ade. Därför är det vå r plikt att skaffa en flotta, som
lir starkare än någon nunan kontinentalmakts.
Beträffande slagfartygen har det trotts, att deras betydelse upphört. Detta är en farlig irrlära, ty de pansrade artille rifartygen äro
uvgör andc för sjöherraväldet. När man säger, att dessa fartyg äro
för dyra, skall man betänka att de kosta 30,00::> frcs. pr ton med eu
livslängel av 30 å r. En ubåt kostar 70,000 frcs. pr ton med en livs
län gd av 13 å r. Ett tungt sjöflygplan kostar 300,000 frcs och har
en livslängel av 5 år. Vad besättningarna angår erfordras m ed samma tontal för en ubåtsflotta tre gånger så många of ficerare som för
en artillerifartygsJ'lotta.
Vad slutligen flottans flygväsen beträffar så hava marinmyndigheterna alltid ansett, att det.samma måste bemannas av sjöfolk, och
erfarenheten har visat, att styrkan hos de passiva och aktiva skydclsanordningarn a mot f lygangrepp hålla jämna steg med anfallskraften.
(Deut.sche Wehr den 24 december 1936.)

Hur Storbritannien skall skydda sin tillförsel.
Ett av de vikt igaste spörsmål, som f. n. sysselsätta >>The Committec of Jmperial Defence>>, är frågan om skyeld för alla de fartyg,
som i krigstid skola tillföra Imperiets olika delar och särskilt moderlandet Niorderliga kYantitetcr av lisvmcdel, r åvaror och flytande
bränsle.
Sto ra delr.r av England inrymmande bl. a. flera av de största
hamnarna li gga inom r äckhåll för på fastlandet baserade bombplan.
Detsamma är :i u också fallet med dc farvatten, som leda till och från
des3a bam11ar. I sjöm ilitära kretsar tror man icke, att flygplan i
Jramt.iclPn kom1u:1 att anviinclas iör sjöhancl elskrig. De kunna icke,
T idskrift i Sjöi·äsendet.
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som .internation ell rätt föreskriver , i förväg u ndersöka faryg oclJ la:ot
eller bringa besättning och passagerar e i säk erhet. Sänkning av far tyg med flygbomber s'k ulle därför vara en så g rov kr;inkning av folkrä tten, att hela världsopini onen skull e r eagera häremot; Tyskland
t. ex. vet nogsamt vad en sådan utmaning leder till för resultat.
Flottan kan emellertid, om den förs es m ed behövliga res urser,
skydda fartygstraf iken icke endast ute på de öppna haven tör aufall f rän luften, sedan dc kommit inom riickhäll Jö r l andbascrrul e
fly g-stridskraf ter.
I auktoritati va sjömilitära kretsar anser man, att verkstälieb
prov och unelersökni ngar utvisa, att man genom att sarnmanför :t
handelsfar tygen i konvojer med s tarkt luftvärnsbe styckade eskortfartyg (jmfr uppgiften under Storbritann ien i detta häHt·, att man där
bibehåller ytterli gare äldre kryssare som speciella lui1värnsfa rtyg.
Pressdet:s anm.) effektivt kan hindra alla fl ygan fa ll Jrån låg höjd.
Högbomba nfall kunna ondast u tfö r as uneler det starkt hogrän.sade
antal dagar av året, då molnhöjde n är til lräckligt stor hädör. Fö1·
att högbomban fall skall hava några utsikter till framgång kr;ivs
för övrigt massinsats av flygplan, vilket icke anse s annolikt för sådant ändamål.
I öppen sjö, där fa rty gen hava full manövorfri hct., anses :l'lyghotet icke vara allvarligt. DärCJinot kan det bliva riskabelt i sådana
farva tten som t. ex. Thamesmy nningen, mon dessa risker kunna s{L
gott som holt n eutralisera s därigenom att ut- och inlöpande ägPr
rum uneler mörker.
En fö reslagen m e tod att skyelda handelssjö farten till sjöss samt
vid ut- och inlöpande från och till hamnarna genom att hålla patrullerande fly gstridskraf te r vid vissa härför .lämpade punktC'r eller
områden har visat sig oanvändba r. Det ä r clärJör icke längre något
t al om att flygvapnet skall övertaga något ansvar för s jöJartssk~cddet,
förrän fartygen väl äro inne i hamnarna.
D äremot är fråg,m om tillräckliga flygstriclsk raHcr för m etlverkan vid flottans sjöfartssky eld av den största vikt. En s lutgil tig·
och tillfredsstä llande lösnin g av organisatio n och omfattning nv
f lottans flygväsen är därför en brådskande och framträdan de ang<'lägenhet.
Hur eff ektivt skyddet iill sjöss ~in är. så blir det emell ertid m ('
ningslöst, um tartygen icke skyddas, medan cl o befinna sig i hamn
för lossning eller lastning. Härför har· tlottan intet ansva r, det är
on gemensam angelägenh et för armen m ed sitt mP-rkluftvä rn. san1t
flygvapnet .
Hela lt·ågan om sjöfartssky ddet är sålunda en gemensam ang"lägon het :för alla tre försvarsg1.· enarna, som måste lösas i intim sam -

verkan och med ilsiclosättanclo av alla särintresse n och trånga vnpensynpun kter.
(Hector Bywater i Daily 'J\·l egmph den lO december j<J36.)

Utt~tniugsutgil'tema tredubblade 1913-1931i.
Enligt uppgifter i on rappor t från det tyska »In stitut fi.ir \V irthaftsforsoh ungen» h ava vä rldsutgifte rna för rustningsä ndamäl mer
treclublats under tiden 1913·-1936. Det uppgives sålunda , att
dessa utgifter til lsammanta gna utgjorde :
1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 mill. pund sterling.
1928-29 . . . . . . . . . . . . . . 1,230 ))
))
))
1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z,900 >>
>>
>>
En ann an illust ration till donna uppgift ~ir , att l913 omfattade
m stningarna 4 % av världens inclustrio,l la produktion , tmclor det att
denna siHra 1936 stigit till minst 11 %.
Sovjehmio nen och. J'apan iiro do Hinder, där rustni.ng~ utglftern~
stigit m ost. Sålunda ha undPr pc'rioclen 1928~1936 dessa utgifter 1
Japan stigit med 100 % uoh i Sovjetunio nen l6-dubbla.t s. I Storhritanni en utgör ökningen 39 %, i U. S. A. 38 % och i J?rankriko
56 %. Uppgifter om Tyskland f örPkomma icke. .
.
"
(Dail y Trlegral'h don 6 Januan 19v7.)

:en

Hundradio i krigstid.
Ehuru lum ionle hava varit anställd tlär under någr a 1n ånacler,
har det först n u bliv it h ekan t, att den brittiske ö,vc·rstnn Stafforcl
bekläder en befattning i ledn ingen för det privata brittiska rund racliobolagP t (British Droadcas1i ng Company).
. .
I en offentlig g jord förklaring har bolaget:> leLlning meclLlelat ,
att öv ersten är sysst'batt med att ]Jlant•ra, hur ru nclraclion på bäsla
sätt skall n yttjas i krigstid. Enligt en mellan postvrrket och l'lln~l 
radiobol a. got nyligc·n träUacl övcrcns komnwl se kan ckt -fön a vid kn .l:!:
eller krigsf ara oJlledelbar t övnlaga driften aY rundraclioY erksamhote n
och he lt n yttja elensamma f ör undc•J.Tättclsotjänst, ilyg,·anun g u. dy l.
Man har iiven för avs ikt att sn arast utvidga r undradiobo la gots byggnad och därvid även anlägga unelerjordi ska s;inclarstat ionor, som äro
både bom b- och gassiikra.
(Ki clor Neucsh· NR clirichtcn den S jnnuari. j937.)

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

som i StOl'britannien icko är helgdag -

llY klass, som kommer att omfatta fem eller möjligen flora fartyg,
att Storbrit-annieu, som nu är i besittning av 15 slagfartyg (12
sJr, gskepp och 0 slagkryssare), år 1940 skulle komma att äga 20 nya
eller helt mod ernisera de slagfartyg.
(Hcctot l{ ywa.ter i Dail y Tclegraph d0n 17 december 1936.)

8 3.m t

Storbritannien.
På nyå rsdagen -

37

d.

v. s. dagen efter utlöpandet av \Vashington- och Londontraktaterna
sträcktes köla.r na till de båd.a under 1936 beviljade slagskeppen »King·

George v, och >>PrincP of vVales>>.
Ytterligare minst två dylika skepp komma att påbörjas under
innevarande år. Anbud på fartygen komma att infordras under januari, men kontrakt komma icke att slutas :f:örrän efter parlamentetq
behandling av marinbudge ten för j_937.
(Naval Chronicle den 8 januari 1937.)

Moderniseringen av iHdre slagskepp t ill höga kostnader fortgår
alltjämt, vilket tyder på att dessa fartyg, oaktat sin höga ålder, avses att behållas i tjänst under ännu åtskilliga å r. Förste amirali
tetslorden har i parlame ntet meddelat, att å »Queen Elisabeth» och
»Valiant; under först a hälften av 1937 kommer att påbörjas omfattande moderniseringsarbeten bl. a. omfattande delvis n ya masldnanläggningar, förstärkt skydd mot anfall från luften samt ökat <\n tal lufvärnspjäser.
"'Varspite>> och »Malaya>>, vilka legat uneler moder nisering sedan 1934, bliva färdiga uneler första delen av 1937 och komma dl1
att ersätta de båda förstnämn da fartygen i :Meclelhavsflottan. Andringsarbetena 1l "'..Varspite•>> komma att draga en kostn ad av c:a
2,ll4,000 pund st. (c :a 41 mill. k r.) , vi lket är enelast e:a 400,000 pund
st. (7,75 mill. kr.) lägre än fartygets ursprungliga byggnadskostnad .
(>> Warspitc•> beräknas färdig i mars 1937, uneler det att >>Malaya »
elen 8 januari 37 e-fter avslutade arbeten anlänt till Portsmouth för
kompl ettering av besättning m. m. Pressclct:s anm.)
Slagkryssaren »Renown», som i september avlöstes i Medelhavsflottan av den då färdigmodern iserade »Repulse», befinner sig även
leeles under nwclern isering.
Två andra slagskepp »Royal Oak» och >>Revenge>> hava ticligar <>
unelergått omfattande ändringar till avsevärda kostnade r. Do återstående fa rtygen av denna klass, >>Hoyal Sovereign», »Ramillies» och
»Resoluti on>>, komma samtliga att moderniseras.
Det anses, att dc båda nya slagskeppen »King George V» ocl'
>>Prince of Wales>>, vi l k a stapelsätta s elen 1 januari 1937 och beräkn a.~
färdiga efter en byggnadstid av tre år, bliva do :törsta fartyg en i CJI

J parlanwnto t med delades den 17 december 1936, aLt regeringen
beslutat att uneler åberopande av § 2l i 1930 års Lonelontraktat behålla fem kryssare, som elj est skulle utrangerats, i tjänst efter den
1 januari 1937. :Meddelandet gällde dc år 1917 färd igställda kry~sar
na »Cardiff», >>Ce res>>, »Caledon», »Calypso>> och >>Ca.rallOC».
Det har senare meddelats, att U. S. A. och J apan, som unclerrättats härom, e:i rest invändningar h tiremot, samt att fartygen i
fr amtiden ej akull<: komma att nyttjas "om kryssare utan som luftvärnsanorclniugar, liksom uneler hösien 1936 de båda kryssarna >>Co' entJ'Y» och »C nl'lew» av samma klass apterats för samma ändamål.
(Kidcr Neucste Nachrichtcn elen 24 december l936.)

Seclvanliga marina kri gsöv ninga1· komma att uneler mars månad sysselsätta såväl >> Home Fleet » som :M:edelhavsflottan.
,;Homo Fleet>> , som uneler övningarna består av 6 slagskepp, 2
han garfartyg, 3 kryssare och 27 .ingarC', avgår från engelska hamna·c
den 18 januari , varefter besök komma att avläggas i LissalJon och
en del nordafrikanska hamnar. I slutet av feb ruari förona s ig de
båda flottorna i Gibraltar för att under tiden 1- 6 mars utfö1·a gemensamma större krigsövningar, va runder den samlade styrkan utgöres av 9 slagskepp, 2 slagkryssare, 12 kryssare, 3 hangarfartyg och
50 j agare, varjämte 7 ubåtar ur :Medelhavsflottan komma att deltaga.
övningarna komma liksom. 1934 och 1935 att avse sjöhandelsskyclcl, mon det ä r icke känt om operationsområdet kommer att för läggas till Medelhavet eller Atlanten. Brittiska, inom >>k rigszonen»
framgående handel sf artyg komma att medverka, och vid övningarna
komma örlogsfartygen att gå med höga farter, vilket av sparsamhetsskäl icke varit fallet uneler senare år. Sålunda hava slagskeppen
vanligen under dylika övningar endast framgått med 12 knop och
övriga fartyg i proportion härti.ll.
(Dail y T elegraph den 9 januari 1.937.)
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I slutet av januari komma. )lC'fästningsanläggni ngarna i SingalJOre att prövas vid en stönc krigsövning, i vilken deltaga förband
ur f lottan, armen oeh flygvapnet. }<~ör ändamålet sanLmonelr:J.gas trill
Singapore samtliga brittiska stridsluatter i Fj~irra n östern omfattande bl. a. 20,000 man trupper ur armen.
Tillst'.Jt;mans nwd chir lwfin tliga "f lygstriclskraite r kommer elen
<•stasiatiska 0skadern att gör:t ett [illf:"t ll mot :fästningen, Y[n·vid huvuclsaklig!'n dc fasta nnläggningnrnn för sknld mot anfall från sjön
och lu ft.;n, vilka sam manlagt k(lstat ungefär 20 mil!. pund st., lwm ·
ma att prövos. Singapores ordinarie garnison består enelast av c:n
0,000 man och 100 fl ygplan, v ilka i:i ro fullt mode rna.
(Kielcr Nc•ucsto Naelll"ich t<'n elen ·29 december 1936.)

Den :Första av de fyra ny1t ammunitionsfabriker , so ll1 avses att
orsätta den för bombanfall allttör utsatta \Voolwich-arscnalen str::v
öster om London, påbörjas under januari vid Corley norr om LiYerpool.
Anläggningen, som beräknas i Li rcligt skick kosta. c:a 6 milJ.
].•und st. (1.16 mill. kr.) och vara. färdig i hörjan a.v 1939, kommer att
omfatta omkr. 500 olika., från varandra väl skilda. byggnader av särskild konstruktion för att minska verkningarna. av bombträffar, underjord iska järnvtigsförbinclolser JT\. m.
(Daily Telcgraph elen 7 :januari 1937.)

-
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-do 6 första 800 tons jagarna, vilka sjösattes 1926, anses överåriga .
}'resselet:s anm.)
Ett icke preciserat antal ubåtar med tonnage mellan 250 och
712 tons; det nuvarande antalet, 36 st., representerar ett tonnage av
12,500 tons, varför c:a 11,000 tons återstå för att nå upp till medgivna
-4 ~l % n,. ,J et britti ska u båtsbeståndet 52,600 tons.
(Le Y a.cht den 19 december 1936.)

Den j 5 dccPmbcr 1936 iniölpte till en bukt i närheten av Bres t
iyra tyska jagare, SQIIl voro på väg från Spanien till ~ilhE:lm.shaf_e n ,
på grund av hårt väder och för att re•p arera. en del mm~r~ havener.
.Samma. fa r tyg voro nödsakade att, då de några veckor t1d1garc voro
på väg till Spanien, gå in till Brest för att reparera. ett ftV hårt vä{ior orsakat, svårn.re haveri på en av båtarna.
(Le Yacllt den 26 december 193()).
(Förhållandet har uppmär ksammats i ,brittisk fackpress, där
man gjort den r efloxionen att dessa 800-tons fartyg med lågt fribord
synb arligen ick<> iiro lämpade i'ör s jögång i Atlanten. Prcssdet:s anm.)

Sovjetunionen.
Militärbudgeten för det nya fiua.nsåret beräknas uppgå till 20
milli areler rub el mot 15 milliarder för det gångna.
(Svenska. dagspressen elen 12 januari 1937.)

Tyskland.
Enligt officiösa källor skall elen tyska flottan år :1942 hava
följande sammansättning:
3 slagskepp på 35,000 tons,
2 slagskepp på 26,000 tons,
3 slagkryssara (Deutschland-kl as;;cn) på 10,000 tons,
2 hangarfartyg på 19,500 tons,
13 kryssare på 6,000 och 10,000 tons, av vilka sex på Cl,OOO tons
redan äro färdiga. och 3 på 10,000 tons under byggnad,
40 jagare och torpedbåtar, av vilka 12 på 800 tons redan äro fär ·
diga samt 16 på 1,()20 tons, 6 på 1,800 tons och 12 på 600 tons äro unde r
byggnad. (Summan härav, 46 fartyg, förklaras därav att 1942 torde

Utnyttjande den i samband med spanska inbö'l·cleskriget upp.agiteracle stämningen i landet hava. arbetarorganisatione rna igång.satt en insamling av en halv dagslön pr arbe·t are och månad för att
t ill skydd fö r elen ryska sjöhandeln bygga. fellll pansarkryssare.
(Dail y Telegraph elen 23 december 1936.)

Dc-n på }.iurmansk-kusten baserade ryska Ishavsflottan drager
alltmera. uppmärksamheten till sig genom en livlig verksamhet utanför Norcl-Norgo. Denna sjöstyrka omfattar f. n. 10 jagare och tor))edbåtar, 6-8 ubåtar och ett stort anta.l bevakningsfartyg, sjömät.11ingsfartyg och isbrytare'. Stalin-k aua.lcn medgiver fö.rflyttning av

-40-

-41-

lätta fartyg från Östersjön till Ishavet; jagarna måste dock härvid
lättas för att få mindre djupgående.
(Kieltr Neucste Nachrichten den 17 decemlier 1936.)

Dessa fö rläg gas först till trakten av Casablanca och därefter Dakar ,
var efter eskadern i slutet av februari be räknas åte rkomma till Brest.
~Le Yacht elen 9 janu ari 1937.)

Italien.
Frankrike.
Samma dag som i St. N azaire kölen sträcktes till det nya slagJ' ar tyget »Jean Bal't», löpte »Strassbourg» av stapeln mer än t r e m å-Il a der senare än beräknat.
Fartygets skydel torde vara synnerligen;
omfattande; cle,t förljudes, att av fartygets 26,500 tons icke mindre:
ii n 10,000 tons skulle vara ägnade skyddet.
(Naval Chronicle den 25 december 1936.)

Den ovannämnda förseningen av "Strassbourg>> är icke den enda,_
som drabbat franska m.arinen uneler senare år. De ofta åte.rkommande och långvariga str ejkerna vid såväl örlogs- so m privata varv ha
naturligtvis starkt bidragit härtill. D ärtill har emellertid nu ytterligare kommit, att franska regeringen i december infört 40 timmars arbetsvecka, vilket fö rhållande kullkastar alla tidigare beräkningar on1. kostnader och byggnadstider.
Man kan förstå, att de franska sjömilitära myndi gheterna se ·
dessa fö>rhållanden med största bekymmer bl. a. med tanke på dc
exceptionellt korta byggnaclstider, med vilka den tyska flottan kan
räkna.
(Naval Ohronicle den 8 januari 1937.)

Den i 1.931 års program lancerade brnämningen »escorteurs>> bleY
icke långvarig. Marinministern har nämligen beslutat, att dessa fartyg (610 tons, 2-10 cm., 2-37 mm. kan. och 4-40 mm. torpedtuber,
34,5 knop) hädanefter skola benämnas >> torpilleurS>> .
(Le Yacht elen 12 december 1936.)

Den i Bres t stationerade franska Atlanteskadern uneler viceamiral de Laborde lämnar elen 15 januari Brest fö r att, i likhet med_
föregåen de år, bedriva sina övningaJ: vid afrikanska Yästkusten ~

Ministerrådet har godkärr t statsbudgeten för finansåret 1937-38.
Inkomsterna ber äknas till 20,596 mill. lire och utgifterna till 23,76()
milJ., varför e·t t unelerskott på 3,173 rnill. uppstår.
De militära anslagen >iro:
till armen
2,490 rnill. .lire (ökning 200 milJ.)
» flottan
1,790 »
»
(
»
250 » )
» flygvapn e·t
1,250 »
» ( »
280 » )
(Stockholms-Tid ningen elen 10 januari 1937.)
Italienska flottan har visat mycket litet intresse för hangarfartyg och vid :Elera tillfällen föreslagit övriga mariner, att typen
borde helt slopas. Anledningen är klar; de områden, inom vilka italienska flottan ha:tt att uppträda, hava hittills varit av sådan art,
att för sjökrigsoperatio ner behövliga s jöstridskrafter kunnat baseras
i land. Man är också i f ärd med att utvidga nätet av flygplatser
vid k usten.
Egendomligt nog har detta ic ke lett till att man än mera befästs i sin tro, att hangarfartyg äro obehövliga, utan i stället ha
starka röster från sjömilitärt håll höjts för att anskaffa snabbgående
hangarfartyg. Tänker man måhända utvidga sina operationsområd en ?
(N a val Chronicle den 18 december 1936.)

Holland.
Enligt meddelande av regeringen skola 17 milJ. gulden, som
upptagits på kolonialminister iets stat, användas för kolonHörsvaret
på följande sätt:
2 mill.
Påbörjande av 2 jagare
5,2 ))
>>
» 6 ubåtar
Anskaffning » 26 tunga bombplan .... 5,3 »
,
» 36 sjöspaningsplan ...... 4,5 »
(Dcutsche Wehr elen 1 januari 1937.)
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U. S. A.
Presid entl'n ha r Lh·n S jan uar i för kongr esson f
r amla gt budge tförsla get för finans bet 1937- 38.
Utgift erna beräkn as till 6,1~8 milJ. dollars och
inkom storna till
7,294 mil!. , va r vid i utgift erna dock icke inr äknats
1,537 mil!. till arbetslös het ens h e käm pande .
J\farinb udgot "n fö n ,slås till 587 milJ. och arm6b
udget 0n t i lJ 394
mil!.
Omccl clbarl C'ftp t· fram lägga ndet av bud geten beordr
ad e presiclent en bygga nckt av hå slagfa rtyg på 35,000 tons
till en kostna d av
50 milJ. do·ll :n s vartde ra. Köl a rna komm a dock
icke att str äckas
förrän om ett pa r månad er. F artyge n berä knas
va r a färdi g a om
un ge:l' är 4 ä r.
Bud g etfö rs laget innda i:tar bl. a. en öknin g av
marin ens flyg'·äsen med 400 flygpl an t ill en samm anlagd kostna
d av 28 mill. dollars och armen s f lyg med 530 plan fö r on kostna
d av 27 mil! .
(IGel n N0urst(• N achric h tE' n den 10 j anuar i :1 937.)
Den 19 dt>oem ber har a merik anska marin dopar
temon td meddelat, att man kanun er att t illsvid are bibeh åll a 59,000
tons ja ga re, som
elj est skulle utrang e rats vid årsski ftet.
(Ki ol0r NPues te Nac hricltten den 20 decem ber 1936).
I början av docom ber 193G har marin minist oriet
bestäl lt en stor
flytdo cka, som ska ll kunn a taga alla befint liga
amori kansk a fa r tyg.
Dess längd blir 309 m., bredd 59 m. och höjd 23
m. och den komm er
att försos med ett l ångsm alt f örst:ep p och sty ranord
nin g, som med g iver dess bo•gsorand e med j O knop. Kostn aderna
beräkn as till 1G
mi 11. dollars .
En annan l'ly tclocka , avsedd f ör j agarcle1'än i P earl
Harbo ur och
av 156 111. längd, har bestäl lts för 175,000 clo.llars
.
(Le Yacht den 19 decem ber 1936.)

Japan .
Ehuru de japans ka nybyg gna dsplan emu omgiv as
med stor sekretess, har det blivit känt, att 1937 års flo ttbygg
nadsp rogram blir det
största på 16 å r. Det drager en kostna d av omkri
ng 1 millia rd yen
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och omJat tar s lagfar tyg, kryssa to, jagare, uhåtar
och hj älpfar tyg,
skola färdig ställas inom :Eem år.
..
.
som Ma rinfly get, som nu omfat tar 1,000 pl an,
skall okas _till ~3?0.
Befäst nin g ar pä bl. a. Bonin -öarna komm a att
påbor] aS ttdtgt
under 1937.
'I'ill chef f ör den sjögåe nde flotta n eft er a miral Takah ashi ha r
utnäm nts v iceam iral Yonai .
(Daily Teleg raph elen 24 decomber 1936.)

Kr yssare n ,l\'[ogami», som är typfa rtyg f ör dc
komm ando sex
7 cm lvl-an har ,·erk8 500-tons kr yssarn a med 1G- 1o~ cm. oc ll 8- 12
. ,
·
~
.,
'
..
11ao llfasth
ställt sina provturer. F ör att prova
hos skrove t som
.
. eten
'
·
' . _
är h elsvets at, avsköt os samtid igt alla lmnon er ,
medan ~art~ge~ gi~k
med 33 knop. Härvi d uppsto do så pass stora skador
, ..sarsk~lt 1. O~J e
beh åll arna, att man nödga des sLappa. Efter
verkst aHel tepata tiOn
hava försök en gjorts om med gott res ultat.
(Le Yacht el en 19 decernbor 1936.)
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N å gr a erfarenheter rörimde minsYepningstjänsten under ''ärldskriget. Av Carl Tegner,
Kapten vid Kungl. Flottan. Marinlitteraturföreniugells förl ag, pris 4 kr.

Litteratur.
F. H. af Chapman : Architectur:"t Navalis
Mercatoria, 1768. Ny upplaga, utgiven av Verlag E. Loef, Burg bei Mecklenburg.
Detta världsberömda standardverk av det moderna skeppsbyggeriets fader och nyelanaren av elen svenska örlogsflottans skeppsbestånd under Gustaf III :s regering, skeppsbyggmäs,taren och amiralen
Fredrik Henrik af Chapman har genom ovan nämnda förlags försorg börjat utgivas i ny, faesimilerad upplaga.
Utan att närmare ingå på af Chapmans gärning må här endast
framhå llas, att denne genom ett flortal avhandlingar givit skeppsbyggnadskonsten elen vetenskapliga grundval, elen dittills saknat, och
härigenom möjliggjort dess sn abba utveckling under 1800-talet. Kronan på af Chapmans vetenskapliga verksamhet utgöres av hans stora
skeppsatlas -- Architectura Navalis Mercatoria - nu föreEggande
i reproduktion. Atlasen innehåller, förutom en del siffermässiga
data, linj eritningar till ett 100-tal utav af Chapman konstruerade
fartygs- och båttyper. Utöver dessa hans egna konstruktioner innehåller atlasen ett 40-tal ritningar av samtida utländska krigs-, handels- och fiskefartyg, varigenom värdet och intresset av atlasen höjes.
En stor fördel har vunnits genom att formatet av den nya ,
facsimileraclc upplagan har kunnat nedbringas från origina-lets stora
dimensioner till endast omkr. 25>(40 cm., utan att tydligheten blivit
i nämnvärd grad lidande. Enär originalupplagan av år 1768 numera är att betrakta som en nästan outkomlig museal raritet, bör
den nya upplagan med sitt relativt billiga pris av omkring 36 kr.
hliva mycket välkommen för alla dem, som intressera sig för skeppsloyggorivetenskapon, nautisk forskn ing och modellbyggeri.

A. W-r.

I ovanstående arbde lämnar Jödattaren till att börja med en
allmän översikt över minvapnets any;indandc och utvecklin g samt
minsvepningstj änstens utveckling och betydelse unde r världskriget.
I därpå I öl j ande kapitel har ur Li ligängli g a källskrifter sam lats en
del krigsedar enlwter beträ-ffande sistn ämne\ a tjänsts uppgifter, organisation, svep- och fartygsrnaterid sa mt taktiska utförande.
Som författaron r edan i sitt Jö rord till boken nämner, omtalas
minsvepni ngen i redogör••lserna över vär lLlsk rigot ondast i förbigående såsom en operation, vilken ägt rum, men utan angivande av detal jor angående dess utförande. Det o:1ktat har det lyckats honom
att utvinna en lwl del l~irorika och intressanta erfarenheter, vilka
del givas läsaren i en klar och redig, samt, om uttrycket tillåtes, populär fra mställning. Dc här och var gjorda jämförelserna mellan
förhållandena i dc krig:Eörande Hinderna med dy lika i vårt eget land
höja bokens värde. Tyvärr äro dessa jämJörelser, utom beträffande
farty gsm atcriolen, rätt ofullstänrli g a så väl till anta l som innehåll,
enär man vid sysslandet härmed ofta stött på frågor av hemlig natur. De arbetet bifogade pltnscherna bidraga att göra arbetet än
mer lättläst.
önskvärt hade varit, att orJ:arcnhotcrna beträffande svepfartygens bemanning o. el. kunnat få en något större omfattning i arbetet,
<in som ä r förluillandot. I hithörande frågor erhålles enelast en del
korta meddel anden i kapitlet om minsvepningstjä nstens organisation.
Det framhål les, att stora svårighuter på flo,r a håll yppat sig att erhålla personal för den fys iskt och vsykiskt påfrestande minsvepningstjänsten utan vakanssättning ä fartyg, avseelda fö r me ra primära uppgifter. Icke min st viktig är befä lsfrågan 11ft svepfartygen. Befälspersonalen, 8om på varje sådant fartyg iir relativt :fåtalig, sättes ej
inför några allHör invec klade t<>kniska och taktiska problem, m en
å andra sidan möter don ofta dylika av moralisk art, som mera
sällan uppstå på andra strids- och hjälpfartyg. Vid läsning av arbetet i fråga :framgår med all önskvärd t~'cllighet, a tt det ford ras
män med s;ecie lla l~Yalifikationcr för att under kamp mot on lömsk
fiende, ofta under vidriga vädPrleksiörhå ll andcn, ltandhavn besättningar med rin gn militär skolning.
Svensk marinlitteratur har med Några erfarenheter rörande MinSWimingstjänsten unrler ,-ärldskriget rikt ats med ett arbe te över ett
ämn e, som tidigare mycket litet behandlats. Det länder författaren
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till ull heder. Boken kan rekommenderas att läsas icke blott av
tackmannen utan av envar med intresse för svenska försvarsproblem.
E . G. E.

koje r. På akterskottet i skansen finnas klädskåp samt kamin, event uellt vär me ledning. Akter om s kan sen ligger köket med spis, proviantskåp och tvättställ.
Last rummet är huvudsakligen avsett att härbärgera fångsten
och :försett mod här.för särskilda anordningar för fiskens nedisning,
isens förvaring m. m.
Akter om lastrummet ligger Jnaskinrummet. Motorn är i rege l
en ency linclrig 7G eller 100 hk. eller t.våcylinclrig 120-150 hk. Bolin -

Boli nd er-~Iun k tells »Review» N :n 3, 1930.
innehåller bl. a. en intressant artiko,l rörande dc västsvenska högsjö :fiskebåtarna. Artikeln visar, hurusom fisket på grund av minska>l
tillgång på fisk i kusternas närhot tvingas allt .längre ut till havs,
ntecHörande ök<ide krav på fiskebåtarnas sjöduglighet och framdrhningsmaskinericts, säkra Junktionera nde-. Då emellertid; västkustfisket sedan ålder bedrive, av små lag fiskare, vanligen från samma
familj, fö rorsaka ekonomiska för hållanden, att båtarnas storl ok måste
begränsas, och att kravet på arbetsbesparande maskineri måste sättas
mycket högt. Dessa för västku tfisket speciella ptabl om hava på ett
mycket lyckligt sätt funnit sin lösning i elen moderna med råoljemotor försedda :fiskekuttern, vilken, trots den är mindre fin andra
oceangående im'tyg, bedriver fiske långt ut i Atl anten, kring Shet·
lands- och Färöarna och ända upp Jnct Grönland.
Dc moderna fiskekuttrarna hava en längd av 60- GiS Jot och
hro helt av svensk ek, vilket t rä slag visat sig starkast och Limpligast
J'ör dessa båtar, mecl undantag av däck och rundhult, sorn ~iro aY
fur u. Köl. och stäv äro särskilt grova med en bredd av :l4 till 1[;
tum. Spanten bestå av s ammanbultad ekplank, dubbla vid köl orh
reling samt t.t·edubbla i mitton och saunmmhållna av galvaniserad
järnbu lt. Spantdistans är enelast omkring G tum. Utanpå spanten
ligger borcUyllningm1, som u1 göres av 2 till 2 1/2 tums ck plank. IH;
övre borelen ha en tjocklek av närmare tre tum. Insidan av spal!ten ;ir helt garnerad mecl ckplank. Däcksbalkarna äro av ck oc!1
fastbultade i spant och bord mod vuxna knän samt vila på sln.gväg an',
som följa garne ringen. Skarndäcket är av ek, och chieket är ,lagt
med 2 '/" X 4 1 / " tums prima kärnfur. Stöttorna för räcket äro av ek,
försedela med brädgång och relingslist på toppen . Bordläggning O<' 1 t
däck sammanhållas de.3sutoJJJ av tre grova järnknän på varje sidtl,
som gå från däcksbalken över spanten och bordläggningen ned ti Il
"/3 av dennas höjd.
Båtrus inre är medelst skott indelat i huvudsakligen tre avcleluinga r. J~ängst förut finnas utr ymmen J ör besättningen, i. mitten
lr.strum ocl1 akterut maskinrum.
Utrymmet för besättningen består av en rymlig skans upplyst
genom ett sk ylight i. däcket. Liggplats finnes för 6-8 man j :fasb

Gcnolll.sbirning a,· en typisk fiskekutter. Längst för ut skans,
i Jnittl•n lastrum oolt akterut maskinrum.
der r åo l;il"motor. Propellern ;ir förseeld med vridbara blad, varvid
båtens hastighot regl("ras genom att ge propellerbladen olika sti gningsvinkeL All manövrering av maskineriet sker från styrhytten.
Motorn tjänstgör icke blott som propellermaskineri utan även som
universalkraJtkälln för hela båten. över maskinrummet är en mo-
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iorkapp ay trii, helt beölagen med kopparplät samt försedel med ventilatorer och aygasrör. På aktr e delen av motorkappen står styrhytten. Denna är central för hela båtens manövrcrit1g , som således tanar endast en man. Båten äi' vanligen utrustad med två
master, i regel försedela med mindre segel. Fullständig elektrisk utrustning f innes.
Do bohusländska fis kekatt rama byggas uteslutande på västkusten, där en hel clc'l Yan specialiserat sig på de-?Sa båtar. Båtarna
hava viiokt uppmärsarnh ct utomlands, och under de senaste åren ha r
export i.igt rum i viss omfattning. Aven om denna export icke är aY
någon större nationalekon omisk betydelse, så innebär elen dock ett
erkännande åt det bohus liindska båtbyggeriet och åt svensk motorindustri.

För J:lottan to rd e dessa fiskeku ttrar i viss mån utgöra en värdefull. t illgån g uneler krig. På grund av sin s jöduglighet och sin
lättmanövr erbarhet äro de synnerligen användbara såsom hjälpvedcttbåta r, och kunna avses för bevakningstj änst långt till sjöss och
såsont biträde vid minsv<lpning m. m. Båtar n as egenskaper medgiva
i.i.ven utrustning med lättn minsvep, men det stora djupgåendet och
dc·n relativt svaga maskinkrafte n gör, att dc äro mindre lämpade för
röjrnins vepning. Vid svepning av ntinfält med antennminor kunna
cle emellertid få en vis3 användning. P å grund av önskemålet, att
fiske t i. största möjliga utsträckning bör pågå ostört under ett krig,
måste man dock räkna med att något större antal sådan a båtar ej
blir disponibelt för krigsbruk.
Det vore av stort värde, om flottan redan i fredstid anskaffade
Pllcr förhyrde någon eller några båtar, varigenom dels erfarenhet'
sku lle vinnus om båtarnas egenskaper och användbarhe t, dels en för
frecl.sbruk mycket användbar båttyp skulle erhållas, exempelvis för
prick- och må l utliiggning, min upptagnin g, transporter m. m. FörslagsYis kund e en båt tilldelas Hårsfjärelens depå och en båt minsvevaredepån i Karlskrona.
M:. ö.

