1934.
97:e årgången.

Häfte N:r 10
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Årsberättelse
i skeppsbyggeri och maskinväsende.
Avgiven av ledamoten G. Holmberg.

Den intill medio av år 1933 starkt sjunkande produktions kurvan för världens varvsindustri har sedan dess visat en av gjort stigande tendens. Enligt Lloyds statistik voro sålunda vid
slutet av juni 1934 ett handelstonnage av sammanlagt 1,216,340
b r. t. under byggnad i värld en (exkl. Ryssland), den högs la
siffra sedan mars 1932.
Krigsfartygsbyggandet har ävenledes, sedan föregående års berätLelse avgavs, ändrat karaktär. Flottfördragens tonnagebestämmelser synas :'tlminstone i flertalet fall komma att i stort
sett utnyttjas. Politisk oro i världen, nedrustningskonferensens
misslyckande, ovissheten inför gällande flottfördrags utlöpande
samt andra välkända förh{lllanden hava skapat en situation,
som på sina håll väl kan betecknas med ordet kapprustning.
Mest utpräglat framträder detta på andra sidan Atlanten. l
Europa torde det mest markanta draget vara Italiens och Frankrikes igångsättande av ett länge uppskjute t och länge diskuterat
slagskepps byggande.
Del hopp, man ännu för ett år sedan hade anledning hysa
om en minskning av framtidens slagfartyg, synes nu vara grusat
i och med Italiens beslut om byggande av snabbgående 35,000 l.
fartyg.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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översikt av påg'åe:nde. krigsfartygsbyggnad inom de
ledande marinerna.
England.

Synbarligen under inflytande av U. S. A:s och J apans senaste kryssareprogram b eslöt man under senare delen m föna
året en ändr ing av 1933 års ursprungliga nybyggnadsplan i Yad
rör kryssare. De däri upptagna fyra kryssarna, l av L eandertyp om 7,250 t. och 3 av Arethusa-typ om 5,200 t. ersättas nu
av l Arethusa och 2 av en ny och större typ på 9,000 l. , vilka
erhållit namnen Minotaur och Polyphemus. Denna ökni ng av
de engelska kryssareenheternas storlek är märklig, då alltsedan
1929 en avsevärd sänkning ägt rum av enhetsdeplacemPn ten
inom denna fartygsklass. Några säkra uppgifter föreligga ;mnu
ej om dessa nya kryssare, men torde man med visshet k unna
anta(fa
att de bliva försedda med 15 cm. kanoner i stort an lal,
o
enligt vissa uppgifter 15 st. sannolikare dock 12 st., vilket skulle
innebära uppställning i trippellorn, en nyhet inom engelska
marinens kryssareflotla. De fartyg, som f. n. äro under lJy ggnad i England tillhöra samtliga 1930- 33 års program uch u tgöras av:
Kryssare ( 4 a 7,200 t., 3 ä 5,200 t. och 2 ä 9,000 t.), 3 j agare flottiljer av den standardiserade engelska typen, 2 stora uLltar
typ Thames 1,850, 2,680 t., 5 mindre a 640, 955 t. samt 2 m inläggande ubåtar <\ 1,500, 2,060 t., var't ill kommer 17 mindre
fartyg av olika slag.
.
De sista 7,200 t. kryssarna äro av en i förhållande till sma
närmaste föregångare något modifierad typ och få i likhel ,ned
den nya Arethusa-klassen två skorstenar placerade så Llllgl
från varandra, att katapulter kunnat placeras mellan dem.
Arrangemanget tyder på att maskineriet är ur skyddssynpunkt
uppdelat i från varandra skilda grupper.
,
1934 års program, ännu ej påbörjat, upptager 3 kryssat:e a
9,000 t., l d:o ä 5.200 t., l jagareflottilj, l hangarfartyg ( ersaltning för Argus), 2 ubåtar av den mindre typen, l minläggande
d:o samt 8 diverse småfartyg.
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I överensstämmelse med engelsk praxis under senare år
torde dock endast en del av detla program vara avsett att påbörj as under innevarande budgetår.
Frankrike.
De i Frankrike f. n. pågående nybyggnaderna av krigsfartyg
omfatta ut eslu tande sådana av 1930- 31 års program. För 1932
och 1933 finnas inga nybyggnader att anteckna, synbarligen
förors~kat av ekonomiska skäl, då åtminstone 1933 års marinbudget n edskurits m ed 500 mill. fr.
En översikt av nu pågående nybyggnader i skilda stadier
giver följ ande resultat:
l slagskepp, Dunkerque, 6 kryssare ä 7,600 t. typ La Galissioniere, l minkryssare, Emile Berlin, a 5,868 t., 7 stora jagare,
1 mindre om 1,526 t. , 6 l :a kl. ubåtar (dessutom c:a 9 i provtursstadium), 4 2:a kl. ubåtar, 2 minläggande sådana, 12 torpedbåtar om 600 l. , 3 kanonbåtar, 3 ubåtsjagare om 150 t. samt 2
motortorpedbåtar.
1934 års i fråga om enheternas antal relativt blygsamma
program upplager i första rummet
l nytt slagskepp, typ Dunkerque, vilket erhållit namnet
Strasbourg; dessutom l s törre jagare, l l :a kl. och l 2:a kl. ubåt.
F ör detta program äro 913 mill. fr . avsedda under tiden
1934--1939.
I och med de lta andra slagskepp har Frankrike enligt gällande flottfördrag 53,000 t. kvar för slagskeppsbyggnad. Enligt
i pressen nyligen synliga uppgifter är man under påverkan av
Italiens nya 35,000 t. fartyg betänkt på att före en stundande
flottkonferens stapelsätta ytterligare eft slagskepp, om av Dunkerque-typ eller större är ovisst.
Det stora antalet ej färdiga fartyg av tidigare byggnadsprogram Lyder på en avsevärd uttänjning och fördröjning av
hyggnadsarbelet, något som också påtalas i facklitteraturens
redogörelser från den franska marinen. Det kan vara av intresse att omnämna vad Gautreau säger härom i Naval & Military Record.
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»The cause of delay is to be found in the fact that tbey are
experimental in several respects, being in lighter materi als and
filled with higher pressure hoilers and superheal.
Naval men would prefer inferior paper val u e and en n less
speed with greater allround robuslness and simpler an d morc
economical and efficient methods of construction. Naval eredits
are far too limited to be wasled in costly experiments. l';"othing
ought to be left to chance in new ships. Fighting requirements
and ordinary sea conditions ought lo inspire and guide åt every
step of their ·work Admirally cons lructors .
No wonder the late :M inister Georges Leygues felt tlw nced
of aquainting »ingenieurs de la marine» with the sea and with
fleet work and ordered 2.5 young Y; ingenieurs du genie mm i ti me»
to embark in the cadet cruiser Jeanne d'Arc there to aquire the
sea spiri t that is not learned in books ».
I anledning av ovan påtalade olägenheter framhålles även,
och synbarligen m ed rätta, önskvärdheten av att s ~tväl konstruktörer som varv specialiceras på de olika farty gst ~·p erna
och a ll beställningar ej spridas ut på allt för många fir mor,
vilka ej alltid äro tillräckligt rustade härför.
I ovanstående förteckning å fartyg under byggnad ingå r,
jämte de större typerna, för vilka redogörelse lämnats i för~
gående :h·sberättelse, även et t ant al mindre fartyg av delv1s
ny typ.
.
En sådan är den mindre jagaretypen på c:a 1,500 l. , Hard l,
en motsvarighel till de nya italienska jagarna. Närmarc uppgifter saknas emellertid ännu.
,
Frankrike excellerar för övrigt i ett stor t antal sm{t ra rlygstyper fallande utanför fördragens bestämmelser. Hit h.i'·r den
nya , nu p ?tbörjade lorpedb:\lslypen - »escorteurs de fl ottdle» .
.
t .. .
de . )JY. "''a"' nad._.
p ~1 600 t., a\' yrlken, som ovan sagts, 19
~ s . ar o un -r
l\l[ärklig är här torpedbestyckningen, som är av ny l~ P rnect
·
'l' u J)erna aro
..
·
l d u 'nbeltub ocl'' '>~ cnl,el40 cm. dmn1.
""•' varav
tuber . Mot u-b~ttar och s~tdana fartyg, som berälmas ho~a
·
handels[artygen, anses denna mmdre
oc l1 J)l·11·1gare t o rJlCdlYP
·
kunna göra god tjänst. Artilleribestyckningen utgöres a\' 2 s l.
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gO mm. och 4 st. mindre pjäser.

Uppgifterna om farten variera
ellan
30-35
knop.
01
150 t. ubMsjagarna äro dieseldrivna, bestyckade med 1 st.
75 mm. kanon, 2 automatkanoner samt sjunkbomber, varjämte
de ärc' utrustade för minsvepning. Vid provtur har den första
gj ort 22, 5 knop.
Till sina föregående snabbgående molortorpedbåtar lägger
nu Frankrike ytterligare två med synnerligen hög fart. 46 knop
uppgives som kontraktsenlig farl, men 55 knop lära hava uppnåtts å provtur. Maskineriet utgöres å dessa 22 tons båtar av
två 1,000 hkr. motorer och bestyckningen av 2 st. 45 cm. torpeder i slutna dubbeltuber, vilka skjuta akteröver.
De 7 nya, s tora jagarna, av vi lka Le Malin är prototypen,
uppvisa flera nya drag i jämförelse med de närmast föregående.
Med c:a 130 t. större deplacement samt med ett enligt uppgift
betydand e utnyttjande av lättare material hava de kunnat förses med 9 torpedtuber mol ö <-l 7 å de föregående. Uppställningsformen är en trippeltub å varje sida samt en i medellinj en akterut. överbyggnaderna äro minskade, masterna lättare och skorstenarnas antal reducerat till två i stället fö-r fyra
:\ de föregående. Högtrycksånga med överhettning har kommit
till användnin g för den kontrakterade maskinstyrkan av 71,000
hkr.
Ehuru enligt Gautreau i Nav. & Mil. Record. de stora
franska s. k. jagarna anses äga utmärkta egenskaper, synes
dock förefinnas en önskan om robustare konstruktion med bättre
motst ~ndskraft och uthållighet under verklig sjötjänst. De äro,
enl. Gautreau, a lltför fullkomliga, ofta föremål för »förbättringar» av tvivelakti g t värde, något som också säges om andra
fartyg, icke minst ubåtarna.
De r ekordar lade farter, som eftersträvals vid provturerna,
anser han ·v ara av ondo och framhåller hurusom farten senare
ofta sjunker, ibland katastrofalt. Bidragande härtill är den i
förh ållande till förkrigsfartygen betydligt lättare och ömtåligare
kon struktionen av såväl skrov som maskineri. Den forna säkerhetsmarginalen har inknappats, vilket också synes hava nöd-
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vändiggjor t senar e ändringar och förstärkningar. ALL detta
lil<aledes äge r sin tillämpning på vissa andra nationers fartyg
är han dock angelägen att framh ttlla.
Drif tsäkerh et och uthållighel und er svåra förhåll ande n är
A och O för etl krigsfartyg. Rel<l ammässigt upp drivna l artrekord vid enslaka tillfällen och under gynnsamma förh.tllanden äro av föga värde och kunna '1ara ödesdigra genom den
överdrivna och onödiga pressning av materielen, som därav
kan bliva en följd .
Enligt en i Nav. Chroncile synlig uppgift lär nu det franska
am iral itetet hava beaktat delta förhållande och föreskr iwr alt
far tygen ej skola otillbörligt pressas vid provturerna. l normala
fall, säges det, anses c:a % av den beräknade högsta m<vkineffck len vara tillräckligt, enär med utgångspunkt härih an den
högs ta mö jliga farten kan beräknas. Om resultatet hiirvid icke
sku lle bliva tillfredsställande kan provet drivas upp till de t
yttersta, men synbarligen avses ej att göra delta i onödan.

franska Dunkerquc-typen, dels som en förberedelse till en
j{Ommande flottkonferens.
Ur de anmärkningar, som beledsagade framläggandel av
detta byggnadsprogram må anföras föl jande: »ehuru övertygat
om att slagskeppstypen är den enda, som kan bilda kärna i en
f]otta, h ar Itali en hittills avhållit sig från att bygga slagskepp
för att icke hindra möjliga resultat av flott- och avrustningskonferenser. Men i konsekvens av den situation, som uppstått
på senas le tid som en följd av stora och små staters flottbyggnadspolitik, har den italienska regeringen nu ansett det för
opportunt .att giva sin flotta den rätta organiska sammansätt-'
ning som synes oundgänglig, när allmänna, internationella
bestämmelser saknas om kvalitatativ rustningsbegränsning».
Beslutet är märkligt mot bakgrund av Italiens tidigare framhävande av luftvap nets överlägsenhel gentemot de grövre artillerifarlygen.

Italien.

Oerhörda summor nedläggas här på att nydana och moderni sera sjövapnet. Förutom tidigare nybyggnadsprogram,
huvudsakli gen omfattande 10,000 t. kryssare med 20,3 cm. kanoner, jagare och ett mindre antal u-båtar (se föreg. årsberättelse), tillkom under förra året ett nytt, 32 fartyg inneslutande
program, avsetl a lt ingå som. led i arbe tslöshetens bekämpande
(NIRA) . Samtliga dessa äro n u beställda, så att f. n. i runt
tal 50 krigsfar tyg äro under arbete vid amerikanska varv. l
börj an av detta år antogs ytterligare ett byggnadsprogram, den
s. k. Vinson-planen . Det är avsett att sträcka sig till 1939 och
att omfatta 102 fartyg. 24 av dessa skola påbörjas under innevarande budgetår, vartill en summa av 285 mill. doll. anslagits.
Bärtill kommer de 105 mill. doll. som avsetts för årets andel i
NIRA- programmet.
övri ga fartyg av Vinson-programmet, 78 s t. , skulle fördelas
111ed c:a 20 fartyg per år. Tanken är att fortsätta med denna
Princip tills vidare, och därigenom ernå en jämnare fördelning
av fartygens ålder, så att de ej , som hittills varit fallel, uppå

Vid de itali enska varven pagar avslutandel av tidigare
byggnadsprogram omfattande kryssare på r esp . 7,000 l. och
5,855 l., tor pedbåtar a 625 t. och ubåtar inalles ett 30-tal far tyg,
all a i sin a huvuddrag omnämnda i föregående årsberiiltelse.
Liksom fallet är i Frankrike och Japan ämnar synbarligen
även Ilalien förse sin flotta med utanför fördragsbestämmelserna fallande småfartyg av ny typ. En sådan är nämligen
den i maj sjösatta u-båtsjagaren Albatross på 348 t. Dieseldriven med 4,000 hkr. skall den göra 25 knop och för ses med
hl. a. 2 torped tuber och 2 s t. 1O cm. l<anoner.
Den länge svävande frågan om utny ttjande av de 70,000 t.,
som i Washingtonfördraget beviljades Italien för slagskeppsbygcrnad har nu avg)· orts och beslut har fattats om byggande
' o
'
'
'
.
.
00 t.
av två nya slagskepp om, enhgt vad det uppg1ves, 35,0
vardera förmodligen med 38 cm. kanoner och 28 knops fU.rt.
Kostnaden kommer alt bli tillsammans c:a l milliard Li re fordelat p å 1934- 1940. Beslutet får ses dels som ett svar '' den

U. S. A.
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ålderscrränsen
samtidigt
i stort an tal beroende på all de hvcrots
tl
v
• Dt)
i serier med långa mellanrum. Märkligt nog inrymmer Yinsonplanen inga slagsl<epp, men förberedande ulredningsarbetrn för
dylika uppgivas pågå. Ovannämnda nya byggnadsprogram
omfatla fö lj ande fartyg.
NIRA-programmet: 10,000 L. kryssare med 15 cm. kanoner
4, 20,000 t. hangarfartyg 2, 1,850 t. jagare 4, 1,500 t. jagare 16,
1,400 t. ubåtar 4 och 2,000 t. kanonbåtar 2.
Vinson-programmet för 1934- 35: 10,000 t. kryssare med
20,3 cm . kanoner l , 10,000 t. lu-yssare med 15 cm. kanauer :3,
flottiljledare 2, jagare 12, ubåtar 6. Närmare uppgifter om dcs~a
senare far tyg saknas ännu, men uppgivas de skola stapelsi'tllas
inom kort.
Bland fartyg under byggnad tillhörande nu nämnda pro gram representera 10,000 t. kryssarna med 15 cm . kanoner en
ny t:vp, som får sin molsvarighet i Japans på liknande säll bestyckade 8,500 t. och Englands nya 9,000 t. fartyg.
Enligt i pressen synliga uppgifter få 3 av dessa Iarlyg en
huvudbes tyckning av 15 st. 15,2 cm. kanoner i trippeltorn uppställda i medellinjen. Farlen för dessa fartyg uppgives L1ll 33
knop. Det fjärde fartygeL har avsetls alt byggas som flygplankryssare, därmed utnyttjande den bestämmelse i Londonfördragel, som medgiver att 25 °/o av kryssaretonnaget anv ön des
för delta ändamål. I och med tillkomsten av ett flygd äck sl, ulle
bestyckningen å detta fartyg minskas till 9 st. 15,z cm. kanoner
i tre trippellom föröver. Enligt senaste uppgifter synes dock
tvivelaktigt om detta program kommer till utförande.
Dc båda nya hangarfartygen om 20,000 t., Yorktowu och
Enterprise, synas få ett mycket stort antal flygplan, enligt oppgift i Mar. Rundschau 150 st., varav dock en del få anses \·ara
i demonterat skick. Bestyckningen å dessa liksom a Ranger
synes komma att inskränka sig till ett kraftigt medelsvårl och
luftvärnsartilleri bestående av 15,2 och J 2,7 cm. kanoner, samt
automatkanoner i stort antal. Farlen torde komma alt hålia
sig vid 29- 30 lm. Här kommer sålunda de grova kanonerna
aH bortfalla i enlighet med nyare principer för dy lika fcnLy g.
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f år man tro på en i Mar. Rundschau synlig uppgift skola de
erhåll a 6 a 8 skorstenar fällbara åt sidan i likhet med den under
året färdigbyggda Ranger.
Japan.

Som alllid äro uppgifterna från detta land förvirrande.
Nybyggnadsprogrammet 1931-36 synes emellertid vara under
forcerin g, så a ll dess färdigställande beräknas bliva verklighet
före den stipulerade tiden. EU nytt byggnadsprogram omfattande tiden 1934- 38 synes vara anlage t. Huru antalet av de
olika fartygsslagen fördela sig pä dessa båda program är oklart,
men omfatla dc följ ande typer : 8,500 L kryssare, synbarligen G,
10,000 t. hangarJarlyg 2, 1,400 t. jagare, 530 l. torpedbåtar, saml
ubå tar och övriga fartyg.
Kryssarna synas i förhållande till sin storlek, b,500 L, vara
de krafti gas t bestyckade i världen. De uppgivas sålunda få
en bestyckn ing av 15 st. 15 cm. kanoner i trippeltorn av en
enligt Daily Telegraph synnerligen snabbskju lande, halvautomati sk typ i stånd a lt avgiva 10 salvor i minuten. Härtill lär
komma elt av 12,7 cm. pjäser bestående kraftigt luftvärn i
obekant an taL
Rörande de nya hangarfartygen föreligga inga uppgifter.
Den i föregående årsberättelse omnämnda Ryojo om 7,600 t.
är nu färdig och synes i enlighet med tidigare japansk praxis
hava fullkomligt renl flygdäck med skors lenarna uttagna vid
ena sidan. Huvudbestyckningen är i likhet med tidigare nämnd
princip inskränkt till medelsvårt luftvärnsartilleri (12 st.) uppställda omedelbart under flygdäckeL Fartyget säges vara avsett för ej mindre än 40 flygplan.
Till Japans betydande antal hangarfartyg har på sistone
även ti llfogats ett ombyggt oljetankfartyg, Kamoi, om 19,500 t.
En ny, ulanför fördragsbestämmelserna fallande fartygstyp,
Utgöra torpedbåtarna på 530 t. Den första av dessa, den sorgligt beryktade Tomozuru, kantrade som bekant strax sedan den
lämnat varvet, varvid så gott som hela besättningen förolyckades.
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Man kan med säkerhet antaga alt fartyget på grund av
överbesty ckning hade otillräckli g stabilitet. Med ett längdbreddförh ållande av 11: l hade delta lilla fartyg en bestyckning
av ej mindre än 3 st. 12,7 cm. kanoner, 3 st. (enligt vissa uppg ifter 4) 53,3 cm . torpedtub er samt sjunkbom ber. Efterfölja nde
fartyg av denna klass omkonstru eras nu. Härjämte h ar under
å ret tillkommi t en ny typ av ub åtsjagare om 300 t. och 21 knop,
2 st. sådana äro sjösatta.
Omnämna s må här även det hell nya depåfarty get fiir U··
hMar, Taigei, på 10,000 t., utrustat med 4 st. 12,7 cm. luft' ·,mspjäser och 3 flygplan samt erhålland e en fart av 20 lm. med
13,000 hkr. dieselmoto rer.
Av intresse är atl märka, att, ehuru Japan enligt Londonfördraget h ar rält alt bygga max. 3 ubåtar om över 2.000 t.
depl. dock högst 2,800 ton, man ej begagnat sig av denna rätt.
De typer, som Japan slagit in på, inskränka sig till Ul;);) 1..
1,635 L och 1,400 t., vilket synes tyda på att de huvudsakligen
äro avsedda för hemfarva tlnen.
En märklig nyhet på ubåtsområ det är dessutom att papeka.
Efter en r ad vällyckad e provturer med en försöksb åt s~·nes
framkomm it en ny typ av diminutiv ubåt med följ:mde da la:
Depl. 12 t., längd 8,s m., bredd 2,3 m. Framdriv ningen är ~:lekt
risk (50 acc. celler) och farten under vatten 3,3 lm. Dykd.Jn pet
uppgives till 50 m. och besättning en till 4 man. Armeringen
består av l torped och l kulspruta. Det ovannämn da depflfartyget Taigei säges vara inrättat för att kunna medföra ell
antal av dessa märkliga båtar.
Mode,rnise,ring av krig,s fartyg.

Den genom flottfördra gen i Washingt on och London uppkomna situatione n karaktäris eras som bekant dels av en stegrad kapprustn ing inom de fartygskla sser, som ej blivit föremål
för begränsan de bestämme lser dels av en allt längre driven
teknisk fulländnin g av de till storlek och antal begränsa de
fartygs typerna.
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Av den tredj e möjlighet en att öka en flottas stridsvärd e,
ombyggna d och modernise ring, även den förutsedd och delvis
reglerad i sagda fördrag, hava de större marinerna under senaste åren begagnat sig i en hittills exempellöst stor omfattnin g,
och oerhörda kostnader hava nedlagts och nedläggas fortfarand e
för detta ändamål. Helt naturligt inskränke r sig denna föryngring av äldre fartyg till de begränsad e fartygskla sserna ,
närmare bestämt slagfartyg en.
De genom ombyggna d ef tersträvad e förbättrin garna omfatta farly gens nästan alla områden i större eller mindre utsträckn ing.
En blick på dc ledande marinerna s bestånd av i tjänst
varande slagfartyg visar att följande fartyg hava ombyggts eller
skola inom närmaste Liden ombyggas i större eller mindre
omfattnin g : samtliga engelska slagskepp och slagkryssa re utom
Nelson, Rodney och Hood, samtliga japanska och amerikans ka
slagskepp, de franska Brelagne, Lorraine, ProYence, Courbet,
Jean Bart och P ar is samt de italienska Duilio, Doria, Cavour
och Cesare.
I del följande skall något skärskåda s dessa modernise ringars enskildhe ter i den mån kännedom därom kunnat erhållas
i litterature n. De fylligaste uppgiftern a föreligga om de ameril\anska fartyg en, vilka också hava underkast ats de dyrbarast e
och mest genomgri pande förändring arna.
Bulge med varierand e form och utsträckni ng har nu påbygg ts alla de engelska slagfartyg en före l\'elson och Rodney,
alla amerikans ka före Tennessee , åtminston e 8 sannolikt 5
japanska slagskepp samt kommer synbarlige n att anbringas
även å de italienska Yid deras föreståend e ombyggna d. De
franska fartygen sägas komma att få en högst betydande förbättr ing i underval lensskydd , om i form av hulge eller på annat sätt är ej känt.
Bulgen tjänar ej endast all bilda ytters ta delen av det förstärkta undervatt ensskydde t utan har också genom lämplig
form och utsträc,kni ng kunnat giva en å äldre fartyg ofta behövlig ökning av stabilitete n genom Yaltenlinj ens breddning
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med ty åtföljande mindre krängand e inverkan av undenat tens skador. I många fall har därför hulgen dragits h ögt up p
utefler sidan . (fig.)
Den genom om- och tillbyggna der orsakade ökningen av
ett fartygs deplaceme nt är fördragsen ligt bestämd t ill max.
3,000 t., och denna möjlighet har också i många av de relaterade fallen, speciellt de ameril.;_anska, fullt utnyttjats . Enbart
av de lta sl<äl är en ökning av undervalte nsvolyme n, exempelvis
genom påbyggan de av bulge, nödvändig för undvikand e av ett
alltför stort ti llskott i djupgåend et.
Ur tillgänglig a uppgifter från engelska och amerikans ka
fartyg synes dock trots t illkomsten av hulge en mindre ökning
av djupgåend et hava uppstått vid ombyggna den.
Man skulle Lycka, att den ökning av undervatle nSYolyme n
och den be tydande ändring av dennas form, som tillfogand el av
bulge innebär, ovillkorlig en måste medföra en ökning av fartygsmotst åndet och därmed sänkning av farten.
De lta är också otvivelakt igt fallet för en del av de ombyggda far tygen. Sålunda synes de engelska fartygen s fart
hava minskaL med l a 2 knop. De amerikan ska återigen uppgivas med den ursprungl iga maskins lyrkan hava bibehållit sin
fart, ja i v issa fall säges till och med en ringa ökning hava
konstatera ts. Della tyder på minskat formmots tånd och bättre
propulsiv verkn ingsgrad efter ändringen .
Förldarin gen ligger givetvis i bulgens form och dess mer
eller mindre harmonis ka anslu tning till den ursprungl iga fartygskropp en. A vissa engelska fartyg springer bulgen starkt
ut från sidan bildande en diskontinu itet i tvärsektio nen s for m
i närheten av slaget, vilken torde medföra virvelbild ningar och
störning ar i vatlenströ mningen.
A de amerikans ka fartygen flyter bulgen bättre samman
med den ursprungl iga fartygskro ppen, och har fartyget erhållit
en yttre form, som mera liknar ett normalt utseende, ehurU
med mera rundad sida än förut. Det är att antaga att härigenom erhålles ett förmånlig are strömlinje förlopp och en båttre
valtentills trömning till propellern .

Den nyligen av Isherwood lanserade Are-form en med rnn·
dad e sidor har uppvisat fördelar i fråga om minskat motstånd,.
som torde bero på liknande orsaker.
Alt bestämma ndet av bulgens form såväl tvär- som långskepps måste föregås ay noggrann a modellför sök är av det
föregåend e klart.
Många andra synpunkle r spela in vid avvägandeL av lämplig form och gör det till synes enkla problemet allt annat än
lätt. Den för ernående av bästa möjliga skyddsege nskaper
önsk värda breelden begränsas ofta av förefinllig a dockor, slussar o. dyl. Hänsyn m åste Lagas till rullningsp eriodens förändrin g och därmed far tygels allmänna sjödugligh et. Uppmärk samhet m ås te ägnas at fonntyngd punk tens läge för deri. ombyggda fartygskro ppen i samband med eventuell förskjutni ng
av Vlktslyng dpunl\Len genom ä ndring ay andra detaljer i fartyge t.
S lörsta bredel å ena sidan av i efterhand påbyggd bulge är
för fö ljande fartyg:
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8 6 m.
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,H »
Royal SoYcreign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ,s 5 »
Queen Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,o5 »
Repulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,o 5 »
.\Yen deL rent konstrukt iva utförand et av bulgen uppvisar
mån ga Yariatione r och har säkerligen vari t förenat med svårigheter i fl era avseenden . Särskil L torde så hava vari L fall eL, där
bulgen slr~icker sig upp utanför sidopansa ret. ALL fästa bulgen
och dess på 6 ~1 7 m. avstånd placerade v. t. tvärskepp sskolt
utanpå den h ärd ade pansary lan, så alt nödig styrka och täthet
ernåtts, har förvisso varit bevärligL (och möjligen krävt uttagande och tillarbetan de av pansarplå tar). Beträffan de icke
v. t. delar synas de åtmins tone i amerikans ka fartyg hava fäslats t ill f::tr tyget enbart ovanför och nedanför pansaret.
Till n u sagda kompleLLerin gar av skyddet mot undervattensexplos ioner m å även fogas ett omnämna nde av den förstär kning ay boLLenskycldeL, som vidtagils å vissa amerikans ka
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fartyg. Atminstone [t Texas- klassen har, i ungefärli g likhe t
med vad Arizona m. fl. tidigare haft, en andra innerbotten inbyggts under eldrumm en i samband med installerandet av nya,
oljeeldade och lägre pannor, (fig.). Enär de ursprungli ga propellermaskine rna här bibehållits är att an taga, aU botlenförstärlmingen dock ej kunnat utsträcl<as Lill dessa rum.
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slagfarlyg. Denna princip går ut på att redu cera eldrummens
storlek genom a ll placera endas t en panna i varj e rum och ar-·
rangera hjälpmaskiner ierna för pannorna i rum innanför eldr~Immen. H_ärigenom kommer minsta möjliga del av anläggnm gen alt sattas ur bruk, om ett eldrum vattenfylles, varjämte
vinnes lättnader i fråga om länsningsanOI" dningarna. Fig. visar

l< o l

Sektion av Texas före ändringen.

Beträffande fartygens v. t. indelning innanför den yttre
skyddsgördeln (protective layer) synas i allmänhet å de mo derniserade fartygen rätt avsevärda förb ättringar hava vidtagits, ehuru detaljer om utförandet ej äro tillgängliga. Mera
betydande sådana ändringar torde ej kunnat äga rum anna t
än i samband med ändringar av maskineriet antingen genom
enbart överg ~mg till oljeeldade och färre pannor eller genom
utbyte av hela maskineriet.
A de ombyggda amerikanska fartygen har där så vari t m öjligt förmodligen tillämpats den princip i fråga om pannomr ådets
gruppering, som kommit till användning å denna marins uy a

Sektion av Texas efter ändringen.

e~t exempel på en i samband med nya ängpannor gjord utöknmg av den v. t. skotlindelning en å ett amerikanskt fartyg. Här
har ytterligare elt kraftigt längdsko tt, det näst innersta, tillkommit, varjämte två av de övriga avsevärt förstärkts. Brännoljeförrådet har förlag ts mellan den gamla bordläggninge n och
det nytillkomna skotte t, varigenom en skyddsanordni ng åvägabragts, som i princip lilmar de nyaste amerikanska slagskepPens. Säkert har denna del av ombyggnaden varit förenad
lUed stora svårighe ter och kostnader.
Den genom tillfogandel av bulge erhållna deplacements-
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ökningen, samJ den vik tbesparing, som ernått~ genom ny maskinu trustnin g, har i många fall delvis utnyttpts för förstärkning av bepan sringen framför allt den horisontala. Niinnare
uppgifter saknas i allmänhet, men för de sex först omh)·ggda
amerikanska slagskeppen uppgives, att ytterligare 127 m m. pansar anordnats öYer vissa vitala partier närmast ovanför det
ursprungliga 76 mm. pansardäckeL Härmed har realiserats
den princip, som nu synes vara den allmänt vedertagn a i fr åga
om däcksbepansringen i amerikanska flottan, nämligen minst
två pansrade däck, varav det översta tjockast (protective deck)
och del undre tunnare (splinter deck).
Torn laken ha va l ikaledes å dessa fartyg förstärkts ti Il en
t jocklek ungefärligen lika det grövre pansardäckets.
Mot fartvgsändarna synas likaledes avsevärda förstärkningar av bepat~sringen hava ägt rum särskilt med tanke på s~'y dd
för roderanläggningen och förliga durkarna samt för all mmska
r isken av allt för stor trim orsakad av skador mot ändarna.
På överbyggnaden har splintskydd anbringats omkring \i lala
delar, varjämte gastäta rum anordnats för eldledninge1~ ..
Om de japanska fartygen uppgivas all 100 mm. lllliogals
till den ursprungliga däcksbepansringen.
Andringarna å del svåra artilleriet utgöres genomg:1ende
av en höjning av elevationen till 30-35°, genom ombygf.inad
av lavellage och tornfronl.
.
Det medelsv~n·a ar tilleriet har å de amerikanska fartygen
underkaslats betydande omändringar såväl i fruga om place··
t fl er en
ring som gruppering och antal. Man h ar h..ar s t rava
e ·
mot överspolning mera skyddad uppställning. A Arkansas och
Texasklassen hava 6 kanoner flyttats upp friln den gaml a ],asemalten till ell å däcket ovanför anordnat däckshus. Å Nesa~a
och Pennsylvania-klasserna har hela det medelsvåra arlillene;
flytlats upp ett däck och placerats i ett _o~ansrat däcksh us ~-~
det akteröver förlängda ba<.:ksdäcket. Hangenom har m an e
hållit en uppställnings f orm 11.1man d e d e nyas t e slagfarlvocns.
· · ·
· ·
band
Att ett modernt förstärkt luftarltllen ttllkomnul 1 sall1
med moderniseringen torde vara överflödigt aU påpek a.
o

L

•

"
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Vid ombyggnad av de ilalienska slagskeppen uppgives vara
eningen
att borttaga det mellersta grova trippeltornet dyme111
delst givande plats och vikt för det nya maskineriet.
T orpedbestyckningen, som för ett slagfartyg anses vara av
underordnat värde, har å de amerikanska fartygen helt borttagits, å de engelska avsevärt reducerats, allt till båtnad för
den v. t. indelningen. I samband härmed må påpekas att de
flesta av U. S. A:s nya 10,000 t. kryssare sakna torpedbestyckning.
Utrustningen med flygplan och anordningarna för deras
ut- och insättande hava å de flesta av de ombyggda fartygen
väsentlig t utökats. 3 flygplan och l a 2 katapulter synes vara
det vanliga för ett slagskepp av här ifrågavarande art. Typiskt
för amerikanska flottans ombyggda fartyg är katapulternas
delvisa anordnande å torntaken, de engelska hava i allmänhet
sina å halvdäck.
F'lygplanens ombordtagning har krävt dels i vissa fall betydan de förlängning av existerande kranar dels nya sådana,
vilka i många fall göras nedfällbara.
Behovet av moderna eldledningsanordningar har medfört
avsevärda ändringar å överbyggnaderna. Den i amerikanska
flottan konsekvent använda korgmasten har såsom ej tillräckli gt sta dig för moderna eldledningsinstrument nu helt utdömts
och ersalts med tripodmaster eller, å de senaste ombyggnaderna, tornliknande konstruktioner påminnande om Nelson-typens.
A de första med tripodmaster utrustade amerikanska fartygen
tj änar endast den förliga såsom eldledningsplats, den aktra
huvudsakligen för signaleringsändamåL Reserveldledningsplats
är i stä llet anordnad ungefär milt på fartyget i en särskild
uppbyggnad.
All a de i delta sammanhang berörda fartygen komma efter
ombyggnaden att vara oljeeldade. I flera fall sker övergången
härtill järnsides med inslallerandet av helt ny ångpanneanläggning, med till antalet a vsevärl reducerade och till sin sammanlagda vikt lättare pannor. I vissa av de amerikanska fartygen
säges sålunda antalet ångpannor hava minskats till 4 och för
T idskrift i Sjöväsendet.
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vissa japanska angives en minskning från 24 till 8.
Radikala föränd r ingar av hela framdrivnin gsmaskineriet
avses för de a m erikanska fartygen av New-Mexicoklassc•n: lik.
nande uppgives vara plan erat jämväl för de italienskt och
franska far tyg, som inom kort skola ombyggas. De fö rs tnämnda, av vilka elt, New-Mexico, had e turboelektri skt maskineri och dc lv ~t övriga, ld aho och Mississippi direktkopp lade
turbiner komrna allesammans aU förses med helt n yll maskineri, lika för a lla lre. Della, som kommer alt utgöras a\ olJC··
eldade pannor och utväxlade ång turbiner av modernaste slag,
uppgives inbespara den b e tydande viklen av 1,100 lon so111
kan komma skyddet och andra ändam ~tl tillgodo.
Man h ar alltså i e lt av dessa fartyg, för övrigt del lörs la
slagskepp, som försågs med lurbo- elek tri sk drift i den amcrikansl<a marinen, gått ifr ~m de t elektriska systemet. D a dP lla
väckt mycken uppmärksamhet och undran, har m an i den
amerilw.nska facl<pressen varit angelägen framhåll a, aU ~käle l
till denna återgång ti.ll ån gdrift ej är misstro mol eller cLt liga
erfarenhe ter av det eleklriska propellcrmaskinerie t. Del har
helt enkel l varit det mest praktiska alt göra de tre fa r l) gens
maskinerier lika, och då tv å av dem genom sin skollindeln ing
voro bäst lämpade för ång turbiner föll h elt naturlig t vald p[t
denna typ. En besparing av c:a 300 .000 doll . uppgiv e~ för
övrigt gjmts genom denna standardisering av maskinerierna.
A de italienska far tygen, ursprungli gen på 22,000 t. med
22 knop avses genom h elt nylt maskineri kunna vinnas en
fa rtökning u pp till 25 il 26 knop . Nägol liknande är plane ra t
för de under ombvggn ad varande franska slagskeppen, 'ilka
också genom nya ~1askiner och pannor beräknas kunna höja
sin urs~prunglig~ farl av 20 lm. till 23 il 24 genom en ma~kin
effekl av 45,000 hkr. i s täll et för 30,000.
Beträffande de ilalienska och fr anska farty gen uppgivas
planer även föreligga au ytterligare höja farten genom ombyggnad och förlängning av försk eppen. Att m yck et k an vara
att vinna genom en dylik å tgärd kan exemplifieras genom den
förlängning a v HAP AG :s ångare av Alber t- Ballinklass. so!ll

nyligen ägl rum.

Ur sprun gligen gjorde dessa fartyg 16 lm.
Ar 1929~30 crhöllo de h elt nytt maskineri,
varvid vanns en cffeklöl(ning till 28,000 ahk. och en fart av
19,5 lm. utan alt vikt och utrymme för maskineriet ökades.
Efter en helt n yli gen förelagen ombyggnad och förlängning av
fö rskeppe t med c :a 12 m. uppnå ddes samma fart 19,25 lm. med
end as t 20,000 hkr. , en b esparing som gör aU ombyggnaden beräknas betala sig p ~t 3 1j 2 år.
Den oerhörda omfa ttnin gen av nu berörda ombyggnadsoch modern is<:ringsverksamhet i vad rör de ledande marinernas
slagfar tyg å sk å dli ggöres m åhända b äst genom anförande av
någr a kos lnadsuppgi fter , sådana de framlagts i tillgänglig
litteratur.
n~ e d 15,000 ahk.

U. S. A.: l\"evada och Olzlahoma . . . . . . . . . . . .

Japan:

14 mill.
Pennsylvania och Arizona . . . . . . . . 14, s »
New Mexico, Idaho och Mississippi 30
»
NIRA-planen upp tager för modernisering av de 5 nyaste slagskeppen + förhöj ning av elevationen a New York och Texas 77
»

doll.

Tidigare ombyggnad av 8 slagskepp 50
Budge ten 1934~ 1935 upptager för
modemisering av slagskepp
75

y en.

England: Ombyggn ad av de 5 fartygen av
Queen-Elisabeth-klassen . . . . . .
Repulse och Renown . . . . . . . . . . . . . .

6
3

»
»

»

»
»

»

»

pund.

»

»

(Forts.).
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Ryska Östersjöflottan under världskrig et.
(övers. C. H. F.).

Till följd av den spar samma förekom sten och ofullstä nd igh eten av tillgängliga ryska u ppgifter beträffa nde sjökri gsoper ationern a under världsk ri ge l tilldrag er sig en artikel med
ovanstå ende rubrik i maj - och junin umren 1934 av La Revue
1
Maritim e ett särskilt intresse, ej m ins t för svenska läsare. )
F örfa ttar en S. Teres tch enko synes vara en rysk sjöoffic er från
kejsarli den och h ar 1932 i P ari s tillsamm an s m ed N. Monasie rev
utgivit en rysk sj ökrigsh istoria. Förhåll andet, a tt arti kel n publicera ts av den ansedda franska sjöm ilitära tidskrif ten, svnes
borga fö r inneh ållets vederh äftigh et.
Man få r av r edogörelsen en gan ska god överblic k -.,tväl
över h ändelse rna till sjöss, vilka skildras koncentrerat och u lan
de talj er, som över den s trategi - och även politik - som låg
bakom dem.
') La Revue Maritim e lämnar fö ljande litteratu dörteckillll g
detta ämne.
H . Graf, La :Marine r u.sse dans la g uerre et la I"evoluii oil . Paris J 925.
N. Monaste rev, Sur t rois mers. La marine russe dan s la guerre
monelial e d'apres les docu ments oHicie ls et les recits des comb atta nts.
- T un is 1932.
N. Monaste rv et S. Terestch enko, Historie de la marin e russe. Paris j932.
L. Guichar d et D. Novik, Sous la cr oix de Saint-Andrf>. - Paris
1930
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Förfalla ren h ar en hög tanke om persona lens och materie lens fö r träffligh et på rysk sida. Detta förleder honom sannolikt till vissa överdrif ter. Anmärk ningsvä rt är det eftertry ck
rued vilket han hävdar ryska östersjö flo ttans offensiv lust och
aktivite t och tillbaka visar beskyll ningarn a för passivitet. A
andra sidan framhM les med skärpa vådan av att flotlan var
unders täll d en armesla h, ell högkva rler och en politisk ledning ,
som helt saknade uppfatt ning om sjömilit ära problem . ödesdigra r estriktio ner i rörelsef riheten voro följden härav och hidroga s tarkt till moralen s förfall. Man spårar alltså egendo mliga likheter med det tryck, under vilket den tyska HochseefloUe
käm pade. Ej u tan intresse är del ryska högkva rlerets motivering av de l ursprun gliga förbude t mot offensiv a operatio ner
med slagske pp: en seger till sjöss ändrar icke del strategi ska
läge l, men ett nederlag nödvän diggör, all tre armekå rer dragas
tillbaka från fronten för Petrogr ads försvar.
Det framgå r all man på rysk sida räknade med hela den
tyska flottan som motsHm dare (ej blott i Östersjö n befintli ga
fartyg), varför den egna underlä gsenhet en ständig t underst rykes liksom den obegrip l iga tyska passivit eten. Artikelf örfattaren h ävdar, a ll den svaga ryska flottan utövade herravä ldet
över Ös tersjön. Att malmtr ansport erna från Sverige lill Tyskland del oaktat kunde fortgå, skylles på Sverige s partiska h ållning, som medgav dessa transpo rters framdra gande på svenskt
vatten och delvis inom svensk skärgår d. Som bekant hyser
man på tysk sida motsalt ösikl, framhå ller sin lälla östersjö eskader s underlä gsenhel under rysK:a flottan ocli gör i sin lur
anspråk på aU genom offensiv t uppträd ande ha utövat helTaväldet till sjöss.
Av särskilt in tresse äro de utförlig a och aggress iva synpunk terna på förh[dla ndet Lill Sverige . Förfalt aren beklaga r,
att icke vårt land omedel bart anfölls, enär dess Hälvill iga
neutrali tet», som försåg Tysklan d med malm, endast ökade
detta lands mo lsi ~mdskra ft, varigen om kriget förlängd es. Historien om amiral Essens försök att »skräm ma svenska flottan»
sakn ar ej poänger .
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I ar tikeln hävdas, att ryska slagskepp vid ett fl ertal ti llHllien lämnade Finska viken.
Man erh[tller en god inblick i förhållande na inom floua11
cfler revolutionen , vilka författaren skildrar med stor bill<rhe t.
Speciell uppmärksam het tilldrager sig den märkliga och
veterligen hi l tills icke offentliggjo rda uppgiften, att det re\ olnLionära Ryssland genom en h emlig klausul i Bres t-Li tuvskfreden skulle ha förbundit sig att ställa ryska flottan till '!\·sklands förfogande intill det allmänna fredsslutet.
Del h ar befunnits lämpligt att här lämna en fullstandig
översättning av ovan berörda artikel, dels för att icke ln-y ta
sönder den ganska överskådlig a bilden av de ryska sjökrigsoperationer na och deras strategiska bakgrund, dels för al l bevara det Iör rysk uppfattning och ståndpunkt karakteristiska i
frams tällningssätt et. Åtskilligt kan därjämte läsas m ellan raderna.
Vi överlämna alltså ordet åt den ryske författaren.

l.

flyska österjöjlotlan f'öre och vid /..:rigsulbroU et.
Opera tionsom råde, uppgifter, operalionsp laner. 1 )

Ryska fl ottan, som tillintetgjor ts vid Por t Arthur och vid
Tsuschima, var ännu icke återuppbygg d 1914, då Tysklan d förklarade Ryssland krig. Slörre delen av de nya fartygen, ·Wlll
stapelsalls med vissa försen ingar, kunde icke träda i t/inst
förrän 1916- 1917. F loltbaserna, hamnarna, befästninga rna
och dc nya varven voro just påbörjade. Under den första Liden
var man nödsakad att endas t räkna med föråldrade fartyg och
med hamnar, som icke voro lämpade såsom baser för en modern flotta.
1

)

limlerrubrike rna }iro översättarens .
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Ös tersjön utgör etl i många avseenden obekvämt, mycket
]:'! ngt, inom vissa omr~tden mycket trångt operationso mråde
med djup, som sällan överstiga 100 meter (det är 800' från
Leningrad till Kiel och störs ta bredden är omkring 100'). Kusterna äro ojämna med vikar, öar och grund, som försvåra navigerin gen. Till sjöss hotas en flotta i dessa farvatten ständigt
av min fält och av anfall från ub ~ttar eller torpedfartyg . Bottniska viken, F inska viken och Rigaviken, det vill säga farvattnen ulanför huvuddelen av den dåvarande ryska kusten, med
därstädes belägna baser, frysa till under m ånga månader, varvid sjökrigsope rationer här helt omöjliggöras. Däremot kunde
tyska flottan under hela året utföra operationer mot den kurländska kusten, vilket var av särskild betydelse, enär det efter
allt atl döm a skulle bli just där, som armens flank skulle komma att slå. Ofta förekomman de dimma höst och vår och ytterst
korta sommarnäli er försvårade ytterligare och ökade riskerna
vid operationer i Östersjön.
Ryska östersjöflot tan bestod vid krigsutbrott et av 1 slagskepp, 10 kryssare, ett 40-tal jagare, av vilka blott en enda
modern, och 11 förslitna ubåtar. De uppgifter, som ålåg o densamma, voro av största betydelse för operationer na på ostfronten. P å fiollan vilade i själva verket i sista hand möjligheterna för Ryssland a tt kunna genomföra kriget. östersjöflottan skulle först och främst från sjösidan försvara Petersburg, centr um för landels molståndsk raft ur moralisk, militär
och tekn isk synpunkt, mot en väl organiserad och minst tiodubbelt starkare fiende. Den andra uppgiften var icke mindre
betydelseful l och bestod i alt stödja armens på havet stödda
flank och all hindra fienden att kringgå densamma genom en
landsti gningsopera tion.
I många avseenden voro styrkeförhå llandena och de geografi ska förh;Hlande na inom sjökrigsskåd eplatsen ogynnsamm a
for ryssarna. Trots delta och trots de tyska sjöstridskra fternas
höga ulbildnings ståndpunkt, utföll en jämförelse mellan de
~noraliska faktorerna, denna primära förutsättnin g för segern,
Ingalund a ofördelaktig t för den flotta, som amiral Essen, hjäl-
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Len fr:1n Porl Arthur, under å tta h hade förberett för stri den.
De unga officerarna voro kunniga, aktiva och hängiYna ,' ilt
yrke. De ägde i allmänhel pralz li sk krigserfarenhe l fra n r~· s k
japansl<a krige t och voro besjälade av den beslutsamh eL uclt
tillförsikt, som giver segern icke alltid åt den starkare. nlan
ofta åt den svagare, icke alltid å l den, som har de slörsta fö r.
delarna p~t sin sida, men å l den, som vet alt vilja och , aga.
Vad beträffar besättningarna, som, påverkade av den rt'Yolu lionära propagandan, kort före 1914 vid upprepade tillfii llen
visat proY p å indisciplinärl uppträdande, kan man säga a lt
de voro väl utbildade och visade god disciplin under hela },rigel
ä nd a till revolutionen 1917.
I sill arbete för att reorganisera flottan underslöddes am iral
Essen på ett glänsande sätt av en grupp officerare, som p a eget
initiativ vänt sig till tsar Nikolaus II för alt åsladkonm l't en
brytning med slen trianen inom vissa av Marinministerie ts ren ·
trala organ, och som sedan år 1906 tjästgjorl i MRrins l<Jben.
Denna stab uppgjorde snabbt och rationellt det nya flol l,lrOgranunet och flottans operationsplancr, i vilka äYen d<· för
Ryssland sämsta tänkbara lägen förutsågos. Så förutsalte man
exempelvis fientligheternas öppnande samtidigt med en en gdsl'
neutraliletsförklari ng och innan de nya fartygen blivit Hi nhgställda samt rälmade med hela tyska fiollan såsom fien cl<.
Grund lanken i operalionsplanerna var den, att den syaga
ryska flottan endast skulle acceptera avgörande s trid inom ell
härför avsett och preparerat omdde. Detta omr å de eller denna
»position » var intill 1912 belägen längst in i Finska yil\en,
stödd p å ön Hogland. Men då övandet av flottan och arh Li m a
på dess baser framskridit tillräckligt långt, och då tiden ft'•r de
nya fartygens färdigställande närmade sig, framflytlades posi tionen till Finska vikens mynning p å linjen Nar g ö (Reva!) -Porkalaudde. I 'Reval Yar bl. a. den s tarka fästning en Peter
den Storc under byggnad. »Positionen » utgJordes av ell vi dsträckt minfäll tvärsöver Finska viken, som skulle utläggas
förs ta mobiliseringsdagen . Minfältet skulle bevakas aY l' 1 's lartillcriba lterier av grov kaliber. Dessa voro dock lmn p pas t
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p:lbörj ade, och sommaren 1914 ex isterade inom detta område
endast några 20 cm. och några 15 cm. batterier. Dakom denna
främst a försvarslin j e skulle, sedan fientlighelerna öppnats,
samtLi ga kryssare, jagare och ubåtar uppehålla sig såsom bevakning. De skulle härvid vara baserade i vikarna vid kusten.
Det var omöjligt att tilldela kryssare med låg fart och små ubålar p å 150- 200 ton andra uppgifter. Däremot fäste man de
största fö-rhoppningar vid jagarflottiljcrna, som voro Yäl förberedda för sina uppgifter av amiral Essen personligen, och
som voro synnerligen förtrogna m ed operationsområdet. Ej
förrän fiend en under anfall fr ~m jagarna och ubå tarna forcerat
»ccnlra lpos ili onen » skulle han mö ta de r yska huvudstridskrafterna , bestående av slagskeppen Paul I, Andre Pervosvanny,
Slava och Cessarevilch, pansarkryssaren Rurik och den snabba,
mod erna Jagaren i\ovik Striden skulle upplagas m ed stöd av
batter ierna p ~i b:c1da stränderna av Finska viken och p å dess
otaliga öar. Ylledigare etl sista molstånd skulle fienden möta
inom ett andra befäst område, där sj älva Kronsladts befästningar, flankerade av de starka ballericrna Krasnaja Gorka och
Ino, som försvarade 1'\evas mynning, slmllc ingripa. Då alla
dessa 1912 pnbörjadc arbeten voro avslu tad e, hoppades man
att kunna yl ledigare försvåra fiendens rörelser utanför centralpositionen genom all anordna ännu en framskjuten position
ulanför densamma, där på Bottniska viken och H.igavikcn baserade jagarflolliljer skulle kunna anfalla fienden i ryggen eller
flanken. För att förena de tre positionerna med varandra, utan
att fienden kunde ingripa mol förbindelselinJerna, skapades en
farled av s tra tegisk betydelse genom skärgarden, fullständigt
skyddad å l sjösidan av dessa. Icke endast jagare och småfartyg lärde sig aU utan lotsar och ulan fyrar begagna sig av
densamma, ulan även kryssare och slagskepp.
Flotlchcien fäste slörsta vikt vid aU hans officerare skulle
kunna navigera under de svåraste omständigheter.
Den fullständiga avsaknaden av snabba kryssare och jagare
tvingade amiral Essen att alldeles särskilt uppmärksamma bevaknings- , und errättelse- och fö-rbindelsetjänstcn . Kommendör
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Nepenin , en av ryska flottans mest framstå ende officerare, fid,
i uppdrag a ll organis era densam ma. P å kusten och öarna i
Ös tersjön anordna des e tt system av signal-, radio- eller Leldonslatione r. Inte t fartyg kunde närma sig kusten utan alt bl iva
upptäck t och omedel bart r apporte rat till flottch efen. l>essa
statione r, vilka bemann ades med väl utbilda d persona l, sp<·lade
under h ela kri ge t en betydan de roll och ersalle ofl a m ed fraHlgån g spa niugsfa rly g. Men komme ndör Nepenin nöjde sig 1cke
h ä rm ed. Han UljJlace rad e också ett nä l av agen ler i alla 1y ska
hamna r, organis erade en utmärk t ra diopejll j äns l, samt en hiirmecl förDund en clechiffr erings lj änsl. Denna organis ation Q;a\'
unel er h ela krige t utomord enlliga rcsullat . Man kan utan öYerclrifl påslå, all n äs lan varje utlöpa nd e av ett tyskt fart yg neh
m ån gen gå ng även detlas uppdra g voro i förvä g k ä ncb a v
l'\epenin . Detta underlä ttade i högsta grad den ryska fi olla ns
operatio ner i Östersjö n.
Förviss o ägde vid början av kriget ingen av de kri gför 1nde
m era grundli g känned om om sin blivand e sjökri gssk åd cpla t ~
eller förs lod bä llre att utnyllja sin a stridsm edel, än den ryska
flottan.
östersjö flollan, som järnförd med armen endast hade ~c 
kundär a uppgift er, underst älldes VI :c armelzo mmand ot, som
ledde försva ret av östersjö kusten. Denna å tgärd resulter ade
icke i del goda sarnarb ete m ellan marine n och armen, som man
hoppa ls på, fr ämst till följd av bristand e förs tåelse för sjömil itära frågor hos armcko mmand ot. Den kunde, såsom frawgå r
av det följand e, ieke annat än förlama h andling skraften ho~. eu
så före tagsam befälha vare som amiral Essen. Trots detta llliij li ggjordes, tack vare den gamla och föga s tarka ryska östcrsjö flottan. a lt man efter de förs ta krigsda garna kunde sä nda tre
armekå rer (gardet , l :a och lS: e ), utgöran de delar av VI :c arm en, till huvudk ri gssk ådeplat sen. Sederm era kunde hela denn a arme sändas som förstärk ning till den rumäns ka fr onten.
Amiral Essen vann h ärigeno m en verklig seger över sin m äldige
m ots tån d are.
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Opemti onerna augusti 1914.

Förhåll andet till Sverige .

Kri ge t i Ös tersjön började för Rysslan ds del u nder b ety dligt
gynnsa mma re förhålla nden, an man kunna t vänta sig. England, som förldara t Tysklan d krig, band i Nordsjö n den tyska
floH ans huYuds tridskra fler. TVIen de sis ta dagarna av elen diplom ati ska spännin g, som följ de på Österrik e- Ungern s ultimalum till Serbien , beredde amiral Essen många bekymm er.
Han för stod tillfullo , all krige t mot Tysklan d var besluta t och
oundvik ligt, och h a n fruktad e därför ett allmänt anfall av
tyska fiollan mol Pelroga d redan innan krigsfö rklaring en. Med
ett enda dj å n l slag skulle Tysklan d på detta sätt k unna lamslå
Rysslan d inna n krige t ännu b örjat, eller å tminsto ne, om man
lyckade s genomf öra en (låt vara tillfällig ) landstig ning, i avsevärd grad s löra den ryska mobilis eringen, vilket i sin tur kunde
komma de allierad e a tt förlora kriget. Tsar Nikolau s II, som
trots allt h oppades kunna lösa konflik ten pa fredlig väg, hade
förbjud it flottan a ll yerkstä lla n ågon som h elst förberedelse för
mobili sering. Amiral Essen begärde tillå telse att åtminst one
få utlägga cen tralposi tionen s minfält, men kejsare n förblev,
trots på trycknin ga r från marinst abschef en amiral Rusin, som
var av samma ~\s ikt som amiral Essen, orygglig i sitt beslut a tt
icke på n ågot sätt frampro vocera centralm akterna s krigsfö rklaring. Amiral Essen, som insister at in i det sista, beslöt slutlige n
a tt på eget bevåg utlägga minfält en . Operati onen skulle taga
sin börj a n i dagning en den 30 juli. Just då minfart ygen skulle
utlöpa m ed h ela fiollan såsom stödstyr ka, gavs del begärda
tillstånd el fr ån högsta ort. Amiral Rusin hade äntligen lyckats
övertyg a k ejsa ren. Två tusen minor fälldes denna dag tvärs
över Finsk a viken av minfart ygen Ladoga , Narova, Volga, Amur
och .Jenisej under befäl av kon leram iral Kanin, chef för minfartygsd ivisionen. Varj e omedel bar fara för PeL~·ograd var
därmed avvärjd .
Tv ~1 dagar senare, sedan krig förklara ts, var man tvungen
a tt övergiY a Rigavik en och Bottnis ka viken och a tt spränga anläggn inga rna i Libau och Hangö i luften; detta enär man icke
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kunde försvara dem m en ville förhindra landsättnin g a' t.\'Ska
trupper därstädes.
Amiral Essens farh ågor voro Yälgrundade, vilket numera
bekräftas av ty sl< a dokument. Chefen för tyska Marinsl:thcn
hade yttrat : »Om England förblir n eutralt, anser j ag, ln .ts dc
primära uppgifter , som för eligga oss i Nordsjön, atl del ät häs t
att fr ~m början fullständi gt göra upp räkningen m ed Rysslan d
genom a ll till Östersjön detach era alla h ärför erford erliga . lyr kor. Operatione rn a i Nordsjön få r utföras m ed r es len ay flo ttan >> . Men dagarna gingo och intet tyskt örlogsfa rtyg Yt;;a dc
sig i Östersjön. l\'är England gjorde sitt inträde blan d de lr ig förand c, kunde m an slutligen andas fri are.
Alltifrån hi gsulbrollel hade amiral Essen h aft ämm ett
s tort bcl<ynuner. Det Yar det h ol, som representerades a' den
sven ska fl ottan , vilken äg de för skärgårdss trid väl lämpade
fa rtyg. och som just h ad l<oncenlrerats vid Gotland. Dc ~n ti
ry ska opinionsy ttringar, som för ek ommil i olika sven ska sl~qlcr,
kunde ty da på, a ll SYcri ge skull e s tälla sig på T ysklands ~1cl a.
Amira l Essen , som hade beslut a t a ll en gån g för alla göra slut
på delta hol, innan de tyska sjös tridskraft erna hunnit l>iJrja
sina operationer, u tlöpte den 9 au gus ti m ed h ela flottan, l'fler
att ha sänt ett m eddelande till chefen för YI :c arm en, Yar i n an
m edd ela de sitt beslut a ll lzräva, a lt svensk a flottan om edelkut
skulle a terinlöpa till Karl skron a, och där förb liva till kr igels
slut. Om delta h aY icke uppfy lld es Yor e det h an s aysikt att
framtvinga inlöpandel till Karlsh on a m ed våld. 1 ) Stor upp 1) Enligt en rysk källa CM. Petrov : Erfarenheter rörande k u te rnas förs,·ar under l'{,ysslands senaste krig. - Leningrad 1927) v;t· •let
brev, som ami r al Essen ämnade overlämna till chefen för den sn~ liika
kustflottan av följande lydelse : »Eders Excellens. Ehuru svensk:t rege r ingen .för klarat sin neutralitet under det pågående kriget mellan
. te t synb ar l'1gen s t··or cle t "'U'O tla
,
l and och T.vsklancl, och eh uru m
Ryss
l
]
l"
'
:för hå ll anclet mellan va r a an c er, can J· ag e]· unel er l a' t a a tt ~ca·· sta Eder
1
uppmärksalllhet därpå, att under en peri od före kri gsutbrottet 0 .P "
110 dnionsyttrinO'ar för eko mma i Edert fädernesland, som underströka
v äncligheto~ av :1tt rusta for krig mot Ryssland. Under hänvis.l!l~~
till ele n n a omständighet och i betraktande av svårigheten att l tJ C

-

555 -

hetsning r~1dd e inom VI: e annens stab, inom högkvarleret och
i synnerhet inom l'lrikesdeparlement el, innan b ekräftelse erhölls, alt amiral Essen emottagit del iltelegram, man sä nt honom , och aU han befann sig på återväg. Telegrammet lydde
som följer: »Överbefälhavaren har förbjudit varj e offensiv operation. Flolia ns främsta uppgift är P elrograds försvar. De tta
nödvändiggör flottans ständiga närvaro i Finska viken ».
Amiralen förvänlade sig fönisso icke n ågot ann a l svar.
Han visste, a ll man omedelbart skulle beordra honom all å tervända, men han hoppades å tminstone kunna skrä mma svenska
flottan.
Händelserna skulle ännu en ga ng komma att bevisa aH
han haft räll. Den ryska diplomatiens obeslutsa mma h iHlning
grnlemot Sverige och del und er hela kri get gällande förbude t
för fiollan all mot svenska fartyg förfara med all den stränghel, som krigsförhållandena pål<allade, förlängde endast kriget ,
Ly stora kvantiteter m alm , vara v Tyskland hade det slörsta behov, tillfördes detta land fr ~m SYerige och ofta på svenska fart_vg. l känsl a n av att de icke behövd e befara n ågra efterräkningar, drogo sig Yissa av dessa fartyg icke för att anfalla
rysk a ubåtar, vilka i sin tur ick e vågade vidlaga några åtgärder,
ja, de sänkte Lill uch m ed en dag genom rammning ubå ten Som
med hela dess besättning. t.ll flertal andra ryska ubåtschefer
blevo avsalta från sill befäl, på grund av alt de anfallit svenska
erhå ll a noggr a nna upp gift er om S veriges avsikter och om dess stridskra·ft cr, vän de r jag mi g t ill Ed e r, ärad e llerre, med kravet, att Ni
inlöper med h el a svenska flo t t a n t ill K a rl skrona och med en ödmjuk
bön, att ~i ej u t löper därifrå n unel er h ela den t id kriget mell an Ryssland oeh Tyskland på gå r. I Ed e r egenskap av krig are skall Ni f örstå
elen order, j ag gi vi t lllina f artyg, att tillin tetgöra va r je kri gsfa rtyg
-- vilht det ä n vara ma - som på träffas inom Öste rsjön e ll er dess
vikar. Jag beder Ed er, Herr Amiral, betänka, at t dett a frå n min
sida är en v änskapli g handling, som komm er att avl ägs na el en oroande
möjlighet en i'ör krigsu tbrott m ell a n våra riken och flo t tor. Mot tag,
ärade H erre, min försäkran om h ög aktning - - »
Brevet är utan nutnmer i a rki vet .
(öveTs. an m.).
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[mgare. Engelska ubåtar, som förforo på samma säll , ~t\i d des
alllid a" den engelska regering en. Men varken händel:--l·rnas
utyeckl.ing eller amiral Essens s tällnings lagande eller den L' l!gelska regering ens påtryckn ingar kunde ändra den rysk a di plomatiens uppfattn ing.
IcJ,e förrän den 12 augusti inrappor terades de först a l\·ska
fartygen . kryssare och jagare, utanför Dagö. De fö r svun nr, a ie r
utan all ha förelag i l sig n ågonting . Man Yisste redan i r.Yska
Generals taben , att den tyska operatio nsplanen för krigfö1 1ngen
i Östersjö n endast g ick ut på utförand et av diversion e1 mecl
snabba kryssare , vilka man hoppades skulle giva r yssam a uppfaUninge n, a ll operatio ner av större omfattni ng vore inkclda.
I själva verket n ödgades tyskarna atl hålla alla s ina st~ rkor.
även de äldsta slagskep pen, koncentr erade i Nordsjön . llc tta
innebar givetvis intet hinder för att betydand e tyska sjö sl~ rkor
när som l1 elst kunde inlöpa i Östersjö n för all där genomfö ra
en större operation . Detla inträffad e i själva verket ocks.1.
V id flera Lillfällen visade sig kryssarn a Magdebu rg och
Augsbur g , åtföljda av äld re kryssare , jagare och ub å tar, ut aJi fö r
ryska kusten. Libau bombard erades den 23 augusti pa b ng t
håll och ulan något som h elst resultat. Det lwm vid are till
flera samman träffand en på stora stridsavs tånd mellan tvska
kryssare och de ryska kryssare , som voro på bevaknin g u l<wfö r
Finska viken. Varje gång drogo sig de betydlig t snabbare men
svagare bes tyckad e tyska kryssarn a tillbak a. En enda gi1 ng,
vid ett samman träffande med Bliicher, blev det de ryska hyssarnas lnr att draga sig tillbaka. Men Blikher lämnade ,,wrl
de ry ska farvattne n. Två eller tre gånger inlöpte ett fH· Lal
eskadrar av äldre tyska slagskep p i Östersjön , men avlägs. 1,tde
sig åter ulan aU h a företagit någontin g. Della förh ålLnde
belyste en faktor, som olyckligt vis ända till kri gets slut aldr ig
vann tillräckli lg beaktand e i den engelska och r yska flo ttlcdningen, trots föreställ nin gar från ett anlal engelska (blan d dem
den framståe nde lord Fischer) och ryska officerar e, nämligen
den Yäxelver kan, som r ådde mellan operatio nerna i Norii··j ön
och operatio nerna i Östersjön . Varj e g[mg en tysk slags], ··rs ·
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eskader heJann sig i Ös tersjön, ås tadkom blotta ryktet om
engelska flottans utlöp ande, alt eskadern omedelb art fi ck av bry ta sina opera tioner, och i all hast återvänd a till IGel.
Den 26 augus ti försökte Magdebu rg, Augsbur g och några
jagare att under n a tten intränga i Finska viken. Men Magdeburg, vars bestick var oriktigt, grundstö tte vid Odensho lm ocn
anfölls omedelb art av de ryska kryssarn a Pallacta och Bogatyr,
vilka befunno sig på bevaknin g i närheten . En del av besätLningen räddades av en tysk jagare, som , allvarlig t skadad av
de ryska kryssarn as eld, trots allt i tjockan lyckades å terförena
sig med sitt förband. Far tygschef en på Magdebu rg och en del
av besältnin gen Logs tillfånga . Ombord på vraket fann man
ett radiochi ffer av största· betydelse , vilket småning om i hög
företaab'
grad kom all bidraga till röJ-andet av planerad e tvska
,.;
.
allierade
de
och som även delgavs

3. Opeml ionerna sep tember 1911~-våren 1915. Fruktlös a
försök all utverka ökad rörelsefr ihet. Minkrige t inledes.
Då amiral Essen märkte den tyska flottans fullständ iga
passivite t och väl kunde räkna ut, att endast lätta fi en tliga
sjöstrids krafter opererad e i Östersjön , beslöt han att utföra en
serie raider i tyska farvallen . Han hoppades därigeno m kunna
draga_en del fientliga fartyg fr[m Nordsjön och därigeno m lätta
trycket för den engelsk a flottan. Den första operatio nen utfördes den l septembe r. Rurik ' förande flottchef ens flaaa
nt"
Rossia, Oleg, Bogatyr, Novik och 4 jagare av typ Pogranit chnik
gingo till sjöss, visade sig utanför tysl\a kusten och å tervände
till Reval, tagande vägen utefter svenska kusten, utan att något
anmärkn ingsvär t inträffade. Under natten uppstod endast en
kort samman drabbnin g mellan Novik och Augsbur g. Samma
dag anföll ubåten Akoula utan framgån g en tysk kryssare , ledsagad av jagare, vid inloppet till Bottnisk a viken. Rurik, Pall~da och Bajan, vilka omedelb art framsän des i denna riktning,
Siktade intet. Den 8 septemb er mötte n ågra ryska jagare, vilka
Voro ute på sökning, tyska fartyg ulanför Vindau. Ingen strid
Utsparm sig, och tyska rna drogo sig tillbaka.
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Amiral Essen beslöt, på grund av de ryska jagarnaö' ko rta
al<Liomradic, att skapa en ny framskjuten bas för deras räk 11 ino
t>
i JVIoonsundet vid Rogokul, emedan Reval och Sveaborg \ oro
för avlägsna. För att försvara densamma anordnades omedelbart 15 cm. och 75 mm. batterier på öarna \Norms, vYerder och
Schildau. Den 22 september sändes en eskader av gamla slagskepp ånnu ea gång in i Östersjön för alt understödj a en lan dstigning. som åtla tyska jagare försökte vid fyren Backofen.
Den a vvisades lält av lantstridskrafter. Fyra ryska kryss'lre
och två . jagarflottiljer gingo genast till sjöss, men då de anlände till platsen, var fienden försvunnen. Den 27 gick amiral
Essen till sjö~s med Rurik och Pallada och uppehöll sig under
två dagar i tyska farvatten på linjen Danzig~Bornholm. ~T an
påträffade dock inga fientliga fartyg . Denna expedition under
amiral Essens direkta befäl gjorde ett djupt intryck på personalen. Flottchefens inflytande ökades med varje dag.
Amiral Essen ville emellertid icke nöja sig m ed att i enlighet med operationsplanen försvara Finska viken m ol en
fiende, som aldrig uppenbarade sig, eller att söka upprätLhMla
personalens moral. Vad han framför allt önskade var att rikta
så hårda stötar emot fienden, som han med sina svaga styrkor
mäktade. Han vände sig därför den 31 september till VI :e
armekommandot med ett förslag aU ändra östersjöflottans 1912
fastställda operalionsplan, vilken såsom tidigare nämnt gick ut
på Finska vikens försvar m ed stöd av de i förväg anordnade
posiLJOnerna. Denna plan kunde ju endast ge resultat, om
fienden uppträdde offensivt. Inför den tyska flottans passil ilet
och del snart förestående färdigställandel av de två första shgskeppcn, föreslog amiralen, att operationerna skulle utsträckas
ända fram till tyska nordkuslen. Detta skulle ge möjlighet alt
i viss utsträckning skydda ryska annens flank och att avhry la
sjöhandelstrafiken mellan Sverige och Tyskland. För att säkerställa sin långsamgående styrka mot risken att bli avskuren
av överlägsna fientliga sjöstridskrafter, innan den hunnit {\Lervända till sina baser, hade amiralen utarbetat en genialisk plan,
som under alla omständigheter skulle ha möjliggjort för h1H15
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eskader a ll h inna tillbaka i tid till Finska viken och där upptaga striden på centralpositionen, så som den ursprungliga planen avsåg. (Denna amiral Essens plan, som är synnerligen
intressant, och som ensam skulle vara värd en artikel, har n yligen publicerats i detalj av kommendörkapten Merkouchov i
Morskoj Sbornik).
Högkvarleret svarade emellertid, att Hans Ma jestät icke
önskade, alt flottan utlöpte utan hans för varj e gång inhämtade
särskilda tillstånd och alt detta tillstånd icke konune att ges,
förrän de fyra slagskeppen införlivats med sjöstridskrafterna.
Operalionsområdet utsträckles n ågot utanför Finska viken, men
flottans huvudstyrka fick icke överskrida latituden genom
Dagerort Som ett bevis p å atl amiral Essen hade rätt i sin
uppfattning, att den i Finska viken instängda fiollan kunde
löpa samma risker som i öppna sjön, sänkte ubåten U 26 den
11 oktober ryska pansarkryssaren Pallada, som befann sig på
bevakning ulanför centralpositionen. Hela besättningen följde
med i djupet.
Men det var svårt att hindra amiral Essen från att företaga
sig n ågot, som han ansåg vara rätt. Han beslöt att börja dc
offensiva operationer, som man förbjöd honom att utföra m ed
flottan s huvudstyrka, med lätta fartyg, vilka han ägde rättighet
att disponera enlig t eget gottfinnande. Han avsåg att m ed dem
utföra mineringsföretag utanför hela den fientliga kusten. Som
minfar tygen voro alltför långsamma -- de två snabbaste gjorde
17,5 knop ~ lJeslöl han att använda sig av l :a divisionens jagare (på 600~700 lon). Varje dylik j agare kunde på däck
medföra nära 30 minor. De rysk a jagarna kunde dock icke
göra mer än 23~24 knop, under det all de tyska med lätthet
uppnådd e 32~34 och de moderna tyska kryssa rna 26~ 28. l
händelse av ett möle med fienden kunde de ryska jagarna icke
upplaga strid, enär minorna hindrade dem all använda sig av
kanon er och tuber, ej heller undkomma. Endast Novik med
sina 37 knop och sin bestyckning av 4 st. lO,G cm. lån gskjulande
kanoner och S tuber utgjorde en farlig motståndare icke blott
för de fi enllicra
J·acrarna
utan ~iven för krvssarn
a. Varken vinb
u
J
Tidskrift i Sjöväsendet.
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terns annalkan de eller de L slora avs tånde t till den tyska kus te 1
(:iOO' fr ån Rigavike n till Danzig) eller de ryska j agarn as låcr~
"'
fart förm å dde emellerti d ändra amiral Essens bes] u L.
I början av kri get hade e lt Lyskl minfartyg, all ghrjan
Deutschl and, utlagt e lt minfält i Finska vikens m ynni ng ulanför centralpo sitionen inom just samma omr å de, där m an tYsi\rr
att anordna den framskju tna positione n. Minfälte t, son , u pp~
täck les följande dag, svep les icke ulan komplet terades l\;1rlon1
med ryska minor. Delta var den andra minering , som r~· ska
flottan utlade efter krigsutb rottet. Till följd av a tt fi ent liga
fartyg vid upprepa de tillfällen varit synliga i fan atlnen nord
om ryska armens flank, utlade j agarna den 7 oktober i ''<11 ighel
med amiral Essens nya plan e tt minfält 8' väsl v\'ind au. El t
nytt minering sföretag avsågs i dessa farvatten under nl llen
den 17- 18 oktober. Men som man just då väntade de en g('l ska
uMtar, som skulle forcera Bälten, inställde s operation ell. L"båten E l anlände den 21 oktober och E 9 följande dag, 11nde r
det alt E 13 gick förlorad på vägen. Den 25 oktober lllinsprän gdes ett mindre b evakning sfartyg \Vorms, som fortfa ra nde
avvaktad e E 13 :s ankomst , i ett minfält, som tyskarna utlagt
utanför L ibau. Den ;n oktober kunde slutligen Novik, Ochomik.
Pogranit chnik och Sibirskij Strelok, trots att s tark storm var
rådande (rullning en uppgick p å vissa j agar e till 35°), fä lla sina
minor utanför Memel. Den 5 novembe r utlade samma jagare LY {t
minfält, det ena ulanför Memel och det a ndra NvV Königsbe rg.
Den 17 novembe r b eredde sig e lt antal tysk a kryssarl' och
jagare, däribl and pansarJ.; xyssaren Friedric h Karl, a tt bolll llardera Libau. H ärvid s tötte sistnämn da fa r tyg på en mina, u 'agd
av de ryska j agarna, och sjönk snabbt. Samma öde mötle h.J dpfartyget Elbing, som skyndat till hjälp. Samma dag ut lade
Amm , stödd av Rurik, Oleg och Bogatyr, mycket h årt viider
ett stort minfäll nära Stolpe bank.
Den 20 novembe r fällde 8 jagare av typ Kazanetz minor
nord Briistero rt, och en veck a senare komplet terade ,;\'m·ik
Amurs minfält vid Stolp e bank.
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Em ell ertid h a de Yädr el blivit a llt sämre och kylan, stormarn a och isen hindra de Lill elen grad j agarnas operat ioner,
att amiral Essen b eslöt att ersä lta dem med kryssare . Dessa
]wnde ombordt aga flera hundra minor vardera. Natten till den
13 j anu a ri 1915 ullacle Boga lyr och Oleg eLL minfälL SW Stolpe
bank under deL alt Rossia fällde sina minor 5' nord Arkona.
Den 11 feb ruari planera des en ny operatio n, trots alt isen
i stor utsträckn ing lag t sig utanför kusterna . J\'lineringen skulle
denna g~m g utläggas av Rurik , Amiral Makarov , Bogatyr, Oleg
och ,l jagare a \" typ Gen eral Kondra ljenko i Danzigb ukten.
Danzig utgjorde en ay ty ska fiollan s fr a mskjutn a baser i österFöre tage l stod under befäl av konleram ira l Bakhir ev.
SJOB.
Hårt Yäd er n tdd e, Yarjämlc tj ocka, r egn- och snöby ar försämrad e sikten. Hurik grundstö tte på ett i sjökorte t icke an givet
grund nära F {rrön. Den skad ades synnerlig en allvarli gt, tog
in 2,700 lon vatten , Yarjämlc djupgäen det ökades med 1,~ meter.
Farten nedgick till 2 knop, ingen enda kanon var användb ar,
fienlli g r a di os ig nal erin g uppfatta des på n ära h åll och man
trodde för ett ögonblic k att pansarkr yssaren, en av ryska flottans starkaste enheter, va r förlorad. Det dåliga vädret försvå rade ytterliga re situ a tionen. Det kräYdes tre orosfylld a dygu
för atl n ~t Reval. De två starka isbrvtarn a Ermak och T sa r
Mikael Teodoro vitch utförd e ett verkligt kraftpro v genom at t
vid denna [n·stid föra den allvarlig t skada de kryssare n genom
hela den fullständ igt tillfrusn a Finska viken. Rurik reparera des p ft två m <'m a der vid örlogsva rvet i Kronstad t.
Minfälln ingen utför des lrols allt i viss utsträckn ing med
de fyra jagarna. Trots a lt de crhöllo order a LL återvänd a.
fortsatte de genom isen och fullgjord e ensamm a sitt uppdrag
på anbefall d plats.
Niinkrige t fick betydand e resultat. HerraYä ldel över Östersjön ända fram till tyska ku sten övergick i ryska h änder.
Tyskarna erl<änn a själYa (Der Krieg zur See, Ostsee Band), att
de vintern 1914- 15 nödgades draga tillbaka sin framsk jutna
has från Danzig Lill Swinemi incle till följd av de ryska mineringarna. Den tysk a floH an s understö d åt arm ens flank liksom
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m ed Sver ige försv arad es i
de tysk a sjöh ande lsför bind else rna
t an ta l tra nspo rt- och hanhög grad . Fler a jaga re och ell stor
r yska m inor na. Kry ssa rna
dels ån gare gi ngo förlo rade på de
Aug sbur g och Gaze lle skad ades .

4.

Ny fl oUch ef.

.
öJ..:acl röre lse{'rihet utve rkas våre n 1!11:5

eska dern . l"n der
1915 förs lärk tes den tysk a Ölse rsjö
, som en gång för alla Yi\le
h ela som mar en be trak la de tysk arna
m hu\'u dkri gssk ad\ pla ts
slå den rysk a a rme n , ostfr onte n såso
rkor . Allt ifrån de fö rs ta
och konc entr erad e dit be tyd ande sty
sa re jäm te slag skep p eller
vack ra daga rna visa de tysk a krys
ga Yike n och ulan för Liba u.
j agar e s tor ak tiv ite t i trak ten av Ri
or ulan fö r de nna h am 11 uch
Den 6 maj fä llde rysJ, a j aga re min
i lrbe n s unde l.
ätlli g förlu st. Am iral
V id denn a Lid led rysk a flott an en oers
en kort lids sjuk dom . Del
Esse n aYle d vi d 53 fn·s å lder efter
l, som beun drad e sin löreva r ett h:'t rl slag för fi ollan s per sona
ef. Doc k levd e han s anda
lags amm e, d j ärYe och ener g iske ch
h a ndli ngsk raft gåll 1 arv
kvar i fl ottan , där hans kun nigh et och
e,
erar som vari t h ans ek \'CJ',
till en män gd unga , ener g iska offic
å tand a, som möj l i g~ j o rl
och som Yoro uppf ylld a a Y sam ma fram
1
kort tid n yska pa en f Jlla.
för den a vlid ne ami rale n a tt på så
horlden
a ll kun na inla ga
Olyc klig tvis voro de för ung a för
chef en för min [ar lygs d iYi blev
gå ngne flott ch efen s plats . D el
es till ch ef för öslc rsjösion en Yice ami ral Kan in, som utnä mnd
V ~n·en

floll an.
1
sig till högk yarl erl' fö r
H a ns förs ta å tgär d ble\· a lt vä nd a
s ina farty g. »Bcs ätln ir ,.;aratt begä r a s törre röre lsefr ihel för
lyda mot iven till a ll yara
n a », skre Y h a n, »för sta ick e och miss
n siva oper ati oner». :\ [en
bäst a enhe ter ick e få u Lnyl ljas i offe
eral kvar term ästa ren general
högk varl er e t gav ick e m ed si g. Gen
nde sä ll denn a för fl ottans
Dan ilov förld arad e slutl igen på följa
om flott a n skul le 'i n na
pers onal obeg r iplig a envi sheL »Även
e däri geno m förä nd ra d rl
en glän sand e sjös eger , skul le den ick
blir slag en, mås te Yi muga
stra tegis ka läge . Om den dä r emo t

ån hu v udkr i gssk ådep latsen
tillba l' a ~vå ell er tre armc k~trer fr
skul le kun na m ecll'öra en
för a ll forsv ara Pctr ogra cl. De lla
erso nal, som var fost rad i
j,ata slrof vid fr on ten ». Flot tans p
mpa denn es op erat ions _
amir al ~ssens skol a och önsk a de tillä
tivar e d el i elen kam p, som
plan , kra vcle .a H f~t laga b ety dli g t ak
fien d en. Man uppr örd es av
hela land e t ford e mol elen fr ukta de
onst ruer ats m ed ledn ina a v
tank en, a lt de 4 slag skep pen, som k
krig et, m ed sina 23 l~uop
erfa renh e lern a från rysk -jap ansk a
kan on er sk ulle spel a roloch sina ~8 ~l. :lO,r. cm. lång sJ, juta nde
a vike ns inne rsta del. Det
len av oror l 1ga befä stni n gar i Fins k
an fran ska, j ta liens ka och
mås te h ä r und er s tryk as, a tt med
betr akla de varj e utlö öster riki sk- unge rska fl ottan s pers onal
ska have t - den sj ökri aspand e med huv udsl yrka n i Adr ia ti
m ed Ös tersj ön °
s~zåclepl a ls,. som ägde den s tör sta likh eten
till ful lo dela des av den
saso m farh g l och onöd igt, vi lken ~t sikl
del inom rysk a flott an
enge lsk a flott an s pers onal, fann man
pen u llöpa , trots d e riske r,
abso lut nödv ändi gt a ll !å ta slag skep
te t frfm ubåt ar och min or.
som de kun de löpa till följd ay h o
od::s ~t av mån ga offic er are
?en na {tsik t . h ys tes, som m an vet,
på tysk sida näsl an in tet
mom tysk a flott an s ledn ing. A ll man
bero dde på, aU man
f~relog sig i Ös tersj ön i dett a avse ende
den avgö rand e strid en mot
v1lle beva ra sina styr kor inta kta för
m p~t rysk sida , unde r
enge lsk~ fl olla n, eller på a ll man , likso
olyc klig a infly tand e.
~ela lm gel höl~s til~h aka a v poli ti ke rnas
a högk var teret bety dels en
essa .f~Lla~e lika l1te l som de t rysk
, vi lken fak tor i en m oder n
av akti vitet 1 oper atio nern a till sjöss
i en arme .
flott a har ännu s löne bety dels e ä n
in och högk Yar lere l
Förh andl in garn a mell an ami ral Kan
äldr e r yska slag skep psdi vi r:su ltera d e i en kom prom iss. Den
nya drea dnou ght- slag skep sJon ens an dra gru pp och lYå ay dc
best ämm ande . De två
pen Im go utlö pa enli g t flott chef ens
Yakt bako m cent ralp os itioandr a nya slag skep pen skul le hål la
und er någo n före vänd n:n som hun d ar i band och fing o it:ke
ging o slag skep pen vid
nmg utlö pa . Allt ifrån den n a tidp unkt
åckt e s in a fram stöta r
~lppr epade tillfä ll en till sjös s och ulstr
för a tt stöd j a min farty gen.
anda till de tysk a farYa llnen , särs kilt
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Dc på träffad e under dessa expedi tioner aldrig n ågra lYska
fartyg, fastän man , ·issle, a tl såväl slagske pp av Kaiser -kb-;sc
n
som andra nästan hela somma ren voro förlagd a till K iel.

5. Operationerna maj- Juli 1915 bl. a.
Albcdrossaff ären.

t

Rigavi keil.

Den allmä nna offensi ven p~1 Ostfro nten inledd es i m aJ iH<1nad i Galizie n och något senare i Polen. Till följd av annnunilions brisl vck o de r yska anneer na överallt. Helrälten i Kurla nd h ei dades vidDv ina 1ned en kil av -±0 km. längd i r iktu!
ng
mot Schloc k, vilket räddad e Ri ga frä n ockupation. -:-.'len L·!Jau
mås te övergiv as. Kanonb åtarna Sivout ch och Koreet z h ejdade
fienden s framtr ångand e lä ngs kusten under det aU k anallh
atarna Khrabr y, Grozia stchy, ! jagarfl ottiljer och 3 ub å tar iingo
i uppdra g all försvar a Irbens undet. Dessa voro de enda sty
rkor, som högkva rteret, fortfar ande under hänvis ning till ri ske
rna för Finska viken, tillä t flottan a tt avdela t till försv aret
av
armen s flank. För flotta ns person al blev del därme d fullt k\art,
atl Rigav iken med Irbens undet skulle bli den huvud saldiga
sjökrig sskåde pla tsen under somma ren 1915. Det var av slörsta
betyde lse för tyskarn a a tt m ed hjälp av sin överläg sna fJo
lla
kringg ä den rysk a fl anken vid havet och därme d hota P di_"O
grad. Trots amiral T irpitz molstå nd och trots att ~n aYSC\ -~~·d
försvag ning åsamk ades sjöstri dskraf terna i NordsJön, ~eslots
därför att sända en stark eskade r till Östersj ön. l böq an
av
junl visade sig de för sta tyska sjös tridskr afterna , bestående
av
t alrika slagske pp, slagkry ssare, kryssa re och jagare, föregaP~na
av minsve pare, ulanfö r Irbens undet, som ännu endast var s'
agt
försvar at medels t n ågra lätta batteri er på Zerelh ahön sam.
elt
minfäl l tvärs över sundet. Den stora svårigh eten vid H•gavikcns försvar låg däri, a ll on1 dess enda för slagske p p .och
kryssa re a nvändb ara inlopp, Irbens undel, behärs kades av fle
n111
den, kunde endast lätta sjöstrid skrafte r taga sig ut och in gen°
de två andra, Moons unde t och Sölösu ndet. Varj e större örlogs· · ·1
d" f
den "'1u e
farlvg. som till ävenly rs 1Je funne s1g
1 Vl <.en,
a ten
..
sig fast vi d Irbens unde l, skulle vara vigt åt en säker under;.?>
ng.
c

Trots delta heslöt man på rysk sida, a ll stödja kanonb åtarna
och de lätta far tygen åtmins tone m ed ett gamma lt slagske pp.
Un der nallen till den l au gusti, som var mycke t mörk, in löpte
Slava ulan aU upptäc k as av fienden i Rigavi ken. Den eskorterades på vä gen dil av två av de nya dreadn ought- slagsk eppen.
s am tidi gt heslöt man atl slutfö ra arbeten a med fördjup ningen
av Moons undcl, varige nom stora fartyg skulle kunna inlöpa
i
Rigavik en fr~m Finska viken.
Den 3 juni, då man fåll veta alt de tyska eskadr arna löpt
ut, sändes två sm~1 ubåtar Ql.;:y}unj och Minoga att anfalla dem.
Efter elt besluts amt genom fört anfall mot en eskader, best ående
av 10 slagske pp eskorte rade av jagare, lyckad es Oky>unj allvarl igt skada slagske ppet vVittel shach, som tyskarn a icke lyckades bogser a t i \1 Danzig , och som därför måste sättas på grund
i Kurisc h es Haff. Den engelsk a ub åten E 9, som erhöll
order
a tt därsläd es förstör a slagske ppet, t og miste på plats och sökte
förgäyes det skadad e fartyge t i närhet en av . Danzig, varigen om
det lyckad es för tyskarn a att rädda Wittels bach. Efter denna
händel se hlevo de emelle rtid y tterst försikLiga och övergå vo
för
en tid försöken a lt trän ga in i Rigavi ken. Den 4 juni siktade
s
Augsbu rg och Breme n j äm te ell flertal jagare till sjöss utanfö
r
Dagö och sederm era ulanfö r finska Utö. De påträff ade där
ryska kryssa rna Oleg och Bogaty r. Dessa fartyg, som hade
för
låg farl fö r atl kunna förfölj a, försökt e fruktlö st att draga det
tyska förban det över mineri ngar. Samm a dag sänkte U
26,
som inträn gt i Finska viken, minutl äggare n Enisse j .
T yskarn a, som for tfarand e förber edde omfatt ande operati oner i Östersj ön, fortsat te att visa en viss offensi vlust. Der!'l.s
jagare utlade vid flera tillfällen mineri ngar utanfö r lrbens undet
och Finska vikens mynnin g. Ett flertal betyde lselösa samma
nträffan den ågde rum mellan båda sidorna s J. a b<fare .
Den ryska flottled ningen beslöt sig för ett mera energis kt
Upp tr ädande för atl n eutrali sera den tyska aktivit eten. Man
bestäm de sig i första hand för att bomba rdera Memel med
kryssar e, vm·igc nom man ville påverk a den tyska allmän
na
op ini on en. Den l juli gingo Amiral Makaro v, Ba jan, Bogaty
r,
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Oleg, Rurik och 1\'ovik till sjöss för att utföra bombard eringe 11 .
Företage t stod under befäl av konteram iral Bakhirev . E n jagarflollil j. som skulle ledsaga kryssarn a, å tersä ndes till b ase11
på grund av fö r låg fa rt. Operatio nen slmlle ulföras så sn.tbbt
som möjli gt.
Tjocka n var så Lä t, a tl Rurik och Novik förlorad e k änni ngen
m ed resteu av eskadern . Del förstn ämn da fartyge l styrde ensamt mol Memel, m edan Novik återvänd e Lill Arensbu rg. P~t 
gående r ad iotelegra ferin g (tyskarn a mi sshruka de allti d <H la
förbindel sen1edel ) röjde ty dligt, a lt fientliga fartyg b ef unno sig
till sjöss. Då amiral Bakhirev med huvudst yrkan passera de
Jatituden gen om Hoburg, emo ttog h an e tt chiffertelegram fr~t n
kommen dör Nepenin , va ri meddela des, a ll tyska kryssare ocl1
minfar tyg jus l utlag t elt minfäll nära U tö, och atl de me d h ög
far t på sydvästli g kurs passera t kuslbeva lmingssl alionen p;\
Dag ö. Nepenin meddela de också, var de tyska fartygen enlig t
föreligga de uppgifte r skulle komma att befinn a sig kl. 0800 pfl
morgo nen . Klock an var ännu ick e mer än 0300. Amiral Bal; hirev beordrad e hela sin eskader alt slyra m ot den am·isadc
platsen. Precis kl. 0720 siktades, trols alt sikten ännu var myc ket inskränk t, sex fi en tli ga fartyg . En strid utspann si g, u nrler
vilken minfarty get Albatross, allvarlig t skadal av den r yska
elden, måste säl las på grund p ~t Gollands kust nära ö s terga rns
fyr. Två andra kryssare utnyttj ade sin höga farl för att dra ga
sig undan. Deras exempel följdes av tre j agar e, son1 sök t
skydda Albatros s medelst dimbildn ing och utfört torpedan fall
mol de ryska kryssam a. I delta ögonhlicl~ kom pansarlu yssa"cn
Hoon, som kallats till hjälp, i sikte vid horisont en j ämte lo vssaren L u beck. I förhoppn ing att kunna till in telgöra denna
fiende och i avsik t aU draga honom så lång t som möjligt 1 wl
de ryska baserna, drog sig amiral Bakhirev nordvart . En stri0
på långa avstånd ( 15,000 m.) utspann sig m ellan Bajan och
Roon och möjli ggjor des av alt tj ockan lättade. Flera Lyskn
radiome ddelande n avlyssna des, som tydde på att yt terli gare
fient liga s lyr kor närmade sig. Am ir al Bakhirev å sin sida ]Jegärde förstärkn ingar. Två slagskep p utlöpte omedelb art fö1 all
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Jämna s töd . Me n plötsligt kaslad e Roon och Li1heck om husen
och försvunn a hortom horisont en. Därvid r åkad e de emellert id
på Rurik och en ny samm andraggn ing ägde rum, som pågick
under l tim. 15 min. Ruril; hesköl Hoon m ed sitt svåra och
L ii b eck m ed si l l m edelsv{tr a ar till eri. Sistnäm nda fa rtyg träf fad e Rurik en gå ng, varvid elva m a n lä ll saracl es, m en intet
haveri upp stod . Roon erhöll ingen träff m ol Rurik, vilke t fartyg däremot enligt ryska uppgifte r träffad e Roon en gång. P ~1
Ruri k uppstod haveri i ell av 25 cm. tomen till följd av dess
egen eldgivnin g. Efter träffen drog sig den tyska pansarkr yssaren snabbt und a n, följd a v Luheck. Rurik, som gjort en undangir för en sik Lad u båt, ly ckad es ick e åtenin na ];än n ingen.
På :'1lerväge n till Fins], a viken anfölls den ryslm eskadern av
en tysk ubå t. Jaga ren Yynosliv y rappor terad e, a ll den r amm a l
ubå Len, och m a n an tog all denna var den r yktbara U 26, som
man sedan dess icke vidare träffade på.
Striden vid östergar n var icke ärofull för någonde ra parten.
Båda befälhaY arna h ade splittrat sin a styrkor. Dessutom hade
den ryske a miral en, trots sina övrlägsn a och ganska snabba
stridskra ft er, icke Jyclm ts Lillintelgö ra fienden. För den lill a
fram gå ng, som vanns, förstöran del av Albatros s, hade man att
lacl.;a det utom ord entliga ryska underrät telseväse nde t, som lyckats lok alisera den tyska s tyrkan , jusl då den utförde sitt uppdrag. Den engelska ubåten E 9 sänkle samma dag pansarkryssaren Prins Adalbert , som i störs ta h ast utlöpt för att
understö dj a Roon.
(Forts.).
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De nämnda huvuda vdelnin garnas innehåll komme r att i
det följand e i korthet relatera s. Då betänka ndet ordagra nt
återg iYes, framg~\r de1ta av cita tionstec ken.
l.

Flygkommissionens betänkande.
Den 25 septemb er 1934 avlämn ade den s. k. » 1933 ars fl\ gkommis sion » sill betänka nde till Kungl. Maj :t. De omständ ig heter, som föranled de kommis sionens tillsätta nde samt dess
1
yerk<;arnhet och slutlige n dess betänka nde hava tidigare rr aterats och komme nterats i dagspre ssen. Betänka ndet, som omfattar omkr in oer 300 maskins kriftsid or, har endast utgivits i l'LL
mindre antal exempl ar. Det inneh åller emeller t id en rad fill\ta,
synpun kler och förslag rörande det svenska flygvap net , som tro
av största allmänm ilitära intresse . En närmar e redogör cb i
denna tidskrif t för belänka ndet kan därför vara av värde.
Betänk andet är uppdela t i 7 huvuda vdelnin gar, näm li gen
I. Inledni ng: en redogör else för kommis sionens uppgi fte r
II.

III.
IV- V .

VI.

och arbetssä tt m. m.
Flygpla ntypen Sk 10 : dess upphan dling och utprovni11g,
haverierna vid F l och därav föranle dda undersöknm gar srrmt dess framlid a använd ning.
Flyghav erierna inom flygvap net: om undersö kning av
flyghav erier samt statistik .
Flygpla nens anskaff ning och underh åll jämte därn,ed
samma nh ängand e förhålla nden ävensom flygmat er: : ltjänsten s planläg gning; princip utredni ng och kr il il•
samt samma nfattnin g och förslag.
Flygvap nets krigsbe redskap : ant alet flygplan samt vtssa på persona lens utbildn ingsstå ndpunk t inverka nde

faktorer .
VII . Organis ationen av flygvap nets ledning .
Fem hemliga bilagor komple ttera betänka ndet.

I nlecln in g.

Kommi ssionen anser sitl uppdrag innefal la 3 huYudu ppgifter, nämlige n
l) undersö kning av de Lva ulyckor na med flygpla n av typ
Sk 10 saml rörande denna typ i allmänh et dels ock sättet för
undersö kning av flyghav erier inom flygvap net; resultat et av
denna und ersö kaing framläg g es i huvuda vdelnin garna I och Il ;
2) '>pörsmal rörande flygmat erieltill verknin gen, resultat et
av denna undersö kning framläg ges i avdelni ngarna IV och V ;
3) försla g beträffa nde övriga förhålla nden inom flygvap net,
avsedda all främja vapnet; sådana förslag framläg gas - förntom i aYd. IV och V - i avd. VI och VII.
»Komm issionen har med hänsyn till arten av det kommis sionen givna uppdrag el icke ansett sig böra ingå i behand ling
av frågor om den vid flygvap net tjänstgö rande persona lens
lämplig hel för fortsatt tjänstgö ring inom vapnet. I syfte at.t
hålla möjligh eterna öppna för Kungl. Maj :t i detta avseend e
har kommis sionen den 5 decemb er 1933 avlåtit en skrivels e till
Chefen för försvar sdepart emente t ».
»Under utredni ngens fortgån g har kommis sionen i stor utsträc.kning muntlig en hört persona len i flygvap net. Yttrand en
hava infordra ts av chefen för flygvap net och flygstyr elsen,
ävensom i Yissa fall, av underly dande persona l. Kommi ssionens arbe tsmater iel har samman ställts i promem orior, vilka
överläm nats Lill fl ygvapn et för y ttrande. Särskilt beträffa nde
tekni ska och ekonom iska frågor samt organis ationsfr ågor har
ett omfatta nde underha ndsarbe te ägt rum mellan flygkom missionen och aY chefen för flygvap net till förfoga nde ställd personal».
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F lygplan typ en Sk 10.

Då det var två olyckor med typ Sk 10, som närmast ~a vo
impulsen till k om missionen s Lillsä llande, och då den oUcnLLioa
- s~1vii1 som den priva ta - diskussione n rörande Sk 10 va; it
mycket livli g, synes de l befogat att i n å gon mån dröja vid de LLa
avsni tt av b etänk a nde L Redogörelse n om dessa förhall an<Lcn
omfa lla r oml<ri,lg 120 sidor.
En li gt konlrakl elen 12 och 27 febr uari 1932 inköp le fl~ g_
s tyrelsen av A.-13. Svenska Järnvägsver ks lä derna (ASJA 2.)
tvåsitsiga fly gplan av Lyp Sk 10, huvudsakli gen avsedda tör
elevu lbi ldni ng vid fly gskolan .
T yp en är en variant av den tyska Raab-Katzenslein Ti ger srh w a lbe (RK 26), Lill vilken ASJA förvärvat Lillverkningst i\ l l.
Ti ll följd av genomförda fö rän dr ingar kan Sk 10 i viss mau
belraklas såsom en ny typ .
Sedan de första exemplaren av Sk 10 fä r digslällls och s:1 Lls
i tjänst inträffad e m ed denna typ sommaren 1933 vid F l LYa
haverier m ed dödlig utgån g. På grund av om.sländigh el em a
vi d h averierna - vilk a båda inträffade under manövern r~ gg sp inn - framkommo förmodande n, all h averierna orsakals av
fel h os flygplan en. l anledning härav har fl ygplantypen u n<l;·r kasta ls ingående undersöknin gar såväl inom sw·nsl.;a fly gva!'Ee l
som ock. p å flyglwmmis sionen s fö r ans lallande, hos de l bri ll1 ;ka
Air Ministry.
Rörande uppha ndlingen av de 25 fly gplanen anför flygkommission en Lvå enlig t dess m ening betydelseful la erinri u'!'u·.
»Dessa äro av principi ell natur och icke avsedda såsom kn,ik
mo l v iss ell er vissa befattningsh avare» . Erinringarn a gälla dels
Lypvale l, dels leveranskon trakte t.
»En oeftergivlig gr undsats vid anskaffning en av flyg m ate riel mås le vara, att flygvapnets befa ttningshava re vid h andläggning av ärenden rörande upphandlin g och utprovning aY
mater iel äro hell obundna av privata. induslriinlr essen. De nna
gr und sats l.;an icke sägas hava tillämpat s vid utväljandel aY
ifråga varande flygplantyp ».
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ASJA: s fö rvä rv av Lillverkning srä llen Lill RK 26 torde till
väsentlig del h ava föranle lls av en r ekommenda tion a v en av
a vare '
flygvap ne ts på område t m es t au ktorita tiva befallninosh
. t>
leverans
en
om
ar
förhoppning
grundat
gen
tydli
bolagel
varpå
till flygvapne t. Denne had e p å uppdrag av bolagel och för dess
räkning provflugit Lypen. »Flygvapne t h a r h är igenom i viss
mån s tä llt sig inför ell fullbordal faktum ». Kommission en anser, all erfo rderli ga li censer principi ellt böra förvän·as d i rek t
av fl ygvapne t.
Typval eL har »icke föregåtts ay så omfattande j äm för ande
, t>
undersöknin gar, som s tädse böra föreoå
o införandel inom flyervapncl av en ny flygplantyp ». Kommission en har dock icke
någon grund för a nnan uppfaUning än atl flygvapnets befatt ningshavare »i denna sak handlat utes lu tande i sy fl e a ll gagna
vap nel ».
Köpeskillin gen uppgick till 35,500 kr. för e ll vart av de
två för sta fl ygpl anen sa ml 23,500 kr. för etl \arl av de följ an de
(u tan molor).
Rörand e leveranskon lraklel framhåller kommis sion en att
detta »grundades på den förutsättnin gen, a lt Sk 10 i flera ej
oväsenlliga hänscenden skulle erhåll a elt a nnal utförande än
RK 26. Dc planerade ändr ingarna voro ay beskaHenhe l att
kunna medföra en bety dande viklsökning ». Denna ökning visade sig sedermera uppgii Lill nära 20 O/o av tomviklen (från
650 kg. till 770 kg.).
I följd h ärav kunde Sk lO:s blivande flyg egenskaper icke
med säkerh e l förutbestä mmas. Vid leverans kunde därför nå?on fas l jämförelsep unkt i form a v e ll utprova t försöksflygp lan
Icke förefinnas. En J.;onlrak lsenlig prövning av fl ygegenskaperna m ås le dä rför bliva av ut pr äglat sub jek tiv karal<.tär.
»Flygslyrcls ens handlingsfr ihel inför frågan om fullföljande l
av konlraklc l lll ~tsle sM und a h a va varit i hög grad begränsad,
v_a rför fl ygs ly relsen lä r h a Ya Yaril underk as lad be tydande risk
1111 följd a v konlrakle l. Denna risk had e undgål ls, dä res t i
första hand a llenas t ell mindre anta l försöksex emplar bes tä llts
samt m ed huvudbesläl lningen få lt ans tå i avvaktan därå, a ll
försöks exempla ren bl i vi L fullsländigl utprovade och godkända ».
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Rörand e utprovn ingen är all märka att de Lvå försl fiird ig sUi.llda flygplan en inlogo en särställ ning såtillvid a atl pa n'snltalel av provfly gningar na med dem berodde , huruvid a fl yg: Lvrelsen skulle behöva fullfölja konlrak lel be träffand e de 2:1 ö~· 
riga flygplan en. »Proven borde alltså hava innefal tal icke lll oLt
en prövnin g, huruvid a kontrai dets specifik ationer upp f~ l ils,
utan jämväl en prövnin g huruvid a de allmänn a flygegc mka perna motsvar ade, vad som med hänsyn Lill typens än da må l
och andra omstän dighete r rimlige n lmncle krävas ».
Proven omfatta de kontrol lflygnin g och praktisk a proY.
Kontrol lflygnin gen utförde s av tre flygare sam l p ~1gi cl, u n der 4 dagar och en samma nlagd flygLid av 4 Lim. 55 m in.
Kontrol lflygarn as rapporl er avgåvos i form av protoko ll enl ig t
ett faststäl lt formulä r. På g'nzndv al av ell av stabsch efen II lJ givet yltrcmd e godl<ände flygslyr elsen flygplan en, Yarom AS .JA
underrä ttades. Av kontrol lflygarn a hade enelast en, och d d la
muntlig en, till stabsch efen ullalat sin åsikt om fly gplanen s
lämplig hel för sitt ändamå l.
Efter detta godkän nande verkstä lldes vissa praktisk a proY,
som gåvo anledni ng Lill vissa ändring ar å typen.
Det har, säger kommis sionen, av vissa flygsak kunnig a gj•J rts
gälland e, a lt typen företer vissa utm ärkande drag, L ex. sär~:, ilt
s lor roderkä nslighe t och benägen het för överste gring, yi\ka
vanlige n återfinn as hos flygplan speciell t konstru erade för a\anccracl Ilygn ing, »men vilka samtidi gt kräva s ~t stor skicldig hel
och råpassl ighel hos föraren, au de kunna befaras m edröra
si:irsk ilda suå;·igh eler och risher för förare på elevstac liet. '>en
betydan de viklsök ning, som typen undergå tt i förhålla n de till
orig inalplan et och som var av beskaff enhet att kunna m edl1ira
en mecl hänsyn till säkerhe ten vid elevulbi lclninge n kriti sk /ii ränclring av fly gegenslwpema , hade påkalla t en ingaend e utre dning rörande dessa». Krmnni ssionen gör slutlige n de eri n rin·
garna,
ad flygti d och
begräns
alltför
en
under
pågått
» ctll proven
, för at' på
program
at
begråns
ulförts med ledning av ell alltför
e, :-;amt
omdöm
tligt
tillförli
desamm a skull e kunna grundas elt
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a ll utredni ngen rörande typens lämplig hel för avsett ända-

mål över huvud varit i hög grad ofullstä ndig ».
Ansvare t för begräns ningen av proven synes kommis sionen
åli gga flygst yrei sens teknisk a byrå saml styresm annen vid Centrala flyg\'erk staclen å iVIalmen, vilk en ledde kontrol lflygnin garna.
»Vad beträffa r utredni ngen rörande typens lämplig het fö r
avsett änc/mnå l måste del -·· med hänsyn till flygsak kunskap ens
fördelni ng inom flygvap nets ledning - anses hava ålega t stabschefen hos chefen för flygvap net alt sörj a för a lt fullstän dig
utrednin g i s ~tdant hänseen de förebrag tes ».
Vid de undersö kningar , som verkstä llts efter haverie rna,
har det befunni ts, »all urgånge n m ryggspi nn med Sk 10 försvåras eller omöjlig göres, om rodren ansätta s i en viss ordningsfö ljd. I vad mån andra Ilygpla nlyper besitta motsva rande
egenska per är icke känt. Konslat erandel av sagda egen skap
hos Sk 10 har Iöranle ll tillägg till den gälland e allmänn a instruktio nen för urgång ur ryggspi n. Den omstän dighete n, aU
nya rön av ifrågav arande art kunna vinnas samt att bristand e
kännedo m hos den flygand e persona len om sådana egenska per
kunna medför a allvarli ga följder, utgör elt belägg för angelägenhete n av en noggran n och långvar ig utprovn ing av flygmaterie len ».
Rörand e haverie ma vie/ F 1 samt därav förcmleclcla undersökning ar av typen är framstä llningen mycket ingåend e.
I fråga om dessa händels er må anföras , att F l våren 1933
tilldelad es 4 st. Sk 10. Kårchef en anordna de en flygkur s för
kårens persona l, som skull e övas i normal och avancer ad flygning å typen; dubbelk omman doövnin gar skulle därvid föregå
ensamfl ygning. Under en övning den 8 juni, som utgjord e etl
led i denna kurs, förolyck ades löjtnan ten Palmbla d. Under ut-·
förande L av »bunl» (halv framlän ges looping ) ä omkrin g 1,500
Det fördes icke ur
111. höjd övergic k flygplan et i ryggspi n.
detta läge ulan störtade . På grund av omstän dighete rna härVidlag förbjöd kårchef en följand e dag avancer ad flygnin g med
Sk 10 å kåren. Något senare förbjöd s övning i ryggspi n och
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hunl m ed samtliga k årens flygplan. Efter samtal m ed chefen
för flygyapnel och stabschefen den 12 juni hade k årchefe n fa tt
den uppfa ttningen , a lt fl ygvapne ts ledning icke ansåge för budet
m ed avancerad fl ygning å Sk 10 nödvändigt. Chefen för fly gvapnet har uppgivit, att han framhållit för kårchefen, att kur<>en
borde fortsätta. Då k årchefen ick e erhöll någon order i ena
eller andra riktningen upphävde h an fö rbudet mot avan r\rad
fl y<> nina med Sk 10 den 27 juni. Den avbrutna ulbil dni n ~en ii
b
b
.
d ..
l
Sk 10 fortsalte därefter. Flygvapnets lednll1
g un ena tlac es
icke härom. Under den yerksamhet, som efter h averiet b ed t t' \ 'S
av fl ygvapnets h averikommi ssion, hade en av ledamöterna sasom sin ås ikt fra rnh~lllil, all förbudet mot avancerad flygnmg
å Sk 10 borde b ·arstå och utfärdas å jlyguapenor der. l k lla
förslag hade em ellertid avvisats av ordföra nden, stabsch efen.
Den 7' juli inträffade en ny olyck a, varvid löj.tna nlen von .~osen
omkom. Denne medföljde som passagerare 1 en Sk 10, for d ay
löj tnanten von Schinkel, und er avancerad flygning .. Un der
roll å omkring 1,500 meters höjd kom flygplanet I r yggsp m.
Sedan föraren förgäves sökt h äva denna rörelse, hade han lt llsag t passagerare n a ll hoppa och därefter sj~lv lämnat f.l~·g
planet å omkring 700 m. höjd. Han räddade s1g med fall sk.alln,
medan passagerare n medföljde flygplanet, som totalt spoltet ades.
.
Efter delta h averi igångsaltes omfattande undersölm mgar,
så väl inom fl ygvapnet som av flygkommis sionen, vilken senare
tillsattes genom Kungl. Maj :ls beslut den 28 juli.
Under loppet av dessa undersöknin gar hördes ett stor t antal
.
. 'd f.Iall11'' 011\
lllO
flygare rörande sin uppfattnmg
om Sl( 10. D"arv1
.
j slm'l sel l två skilda meningsrikt ningar. Den ena, l!ll Y~tken
flv<>lärarna å Ljungbyhed (F 5) anslölo sig, höll Sk 10 f or en
. .J b
'
.
.
cnenvisserJi o·en s \·årflugen men JU St pa grund av dessa sma
r-skaper ~ämplig typ för utbildning av elever i elt senare s], ede,
.
. fl yg pl
sösom förb eredelse till fl ygtung
a" l(ngs
an. Den and ta. .,
'd
F
l
l
omfa ll ad av ålskilliga förare VI <
sam av na" gt·a' fl .Y''a
,.., te.
.
vilka tidigare tjänstgjort å F 5, ansåg typen olämplig för ~.·' n _-.
1
' · h e Lsgra d S)· n tes va' ra
utbildning, enär slegn· ngen 1· svang
· s· l 'll c

:n

o
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vid övergång fdn del första skolflygplan et (Molh) till Sk 10
än vid övergång direkt till j ak tflygplan.
Efter en serie provflygnin gar, utförda dels i Sverige, dels i
England, i syfte a ll klarlägga Sk lO:s flygegenska per och särskilt dess förhållande i ryggspin, har utrönts, al l Sk 10 ulan
svåri ghet kan tagas ur ryggspin under förutsättnin g att riktiga
roderrörelse r ansättas eller att rodren helt släppas. Vid vissa
felal,tigt ansatta - men nära till hands liggande - rörelser,
häves däremot icke spinrörelsen .
Flygkommi ss ionen finner det sannolikt, att haveriernas orsak varit dy lik fe lmanöver - »felaktig i den mening, alt den,
enli gt vad sedermera utretts, icke kunnat bringa flygplanet ur
ryggspin ». - Del måste vidare »framstå såsom sannolikt, att
urg3ngen ur ryggspin icke sk ulle misslyckats, därest flygarna
ägt den kännedom om sä llet för verkställand e av urgångsman6vrar, som numera slår till buds ».
In gen a nm ärkning r iktas mot någon personal i direkt anslutning till haverierna. Rörande förbudet mot avancerad flyg-·
ning å Sk 10 framhåller dock kommission en, alt »flygvapnet s
ledning i frågor av hithörande natur måste lämna uttryckliga
order. En ann an åsikt måste anses innebära en bristande upp fattning om ansvarsförd elningen mellan flygvapnets ledning och
underly dande förbandsche fer. Det hade därför bort åligga chefen för fly gvapnet all a ntingen upphäva del av kårchefen utfärdad e förbude t eller meddela beslut om dess vidmakthål lande
och sj älv på laga sig ansvare t. Det hade vidare bort ankomma
på stabschefen , vilke tillika var ordförande i haverikomm issionen, all h os ch efen för flygvapnet göra framställnin g om utfärdande av order av nyssnämnd a slag ».
Undersökni ngen rörande Sk 10 avslutas med ett bedömande
över dess framlida användning .
Kommiss ion en konstalerar a ll vissa olägenheter vi dlåda
flygpl anet:
Del äger en egens /;ap i ryggspin, vi lken tidigare vari t okänd
hos denna flygplantyp. Del är icke känt huruvida andra flyg Tids lcri[l i Sjö vii.sendel.

4L

-

-

576-

övrig t h ar dess
'planl yper besit ta mots varan de egens kap. I
ryggs pinse gensk aper befun nits goda.
nd barhe t
Röra nde dess ullmä nna flyge gensk aper och anvä
a\ pers
tällt
frams
gar
för utbild nings ända mål hava anmä rknin
sonal vid flygv apnet samt av Air Minis try.
som u t»Air Minis try har förkl arat Sk 10 oläm pligt både
punkt
stånd
nings
bildn ingsp lan för eleve r på ifråg avara nde utbild
re,
Ilyga
för
(50 flyg timm ar) och såsom allmä nt övnin gsfly gplan
l1clen.
tillba ka i
vilka s grund lägga nde utbild ning ligge r flera år
säker t m ol fe lt
cklig
tillrä
icke
Flygp lanet har förkl arats vara
fram h alli ls,
har
det
och
manö vrar (not suffic iently foolproof)
lan pa lag
flygp
att följd erna av felak tiga manö vrar med delta
uppfa ttstrys
höjd kunn a bliva allva rliga» . »Enli gt Air 1\Iini
isnin gar i ::t\:lllning kan Sk 10 anvä ndas vid offen tli ga uppv
väl andra l\' jJC r
cerad flygn ing (aero balic demo nstra tion) ehuru
att äga Sk l O:s
utan
r,
härfö
funne s, vilka vore mera lämp ade
briste r (defe cts)».
da »diYc rBeträ ffand e vissa anmä rknin gar föreli gga sålun
apne t och
flygv
för
n
chefe
geran de [1sikter mella n a ena sidan
Air
sidan
andra
å
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och stor översyn) smnl övriga arbeten (haveriarbeten, m odifikationer och speciella arbeten).
Det påvisas vilka olägenheter för tjänsten, som uppstå nn1
tiden mellan översynsperioderna är alltför kort. Det bör t agas
i övervägande om icke nu tillämpade tider kunna förl ängas.
I fråga om flygplanens kassation göres en ingående gransk ning av p ~1 kassalionstidpunkten inverkande faktorer i syfte
att klarlägga flygplanens livslängd. Efter en jämförelse mellan
underhållskostnadernas art och storlek och anskaffningskostnaderna kan man komma fram till ett »ekonomiskt totalt fl ygtimantal» för flygplanen. Kravel på flygplantypernas m ollPrnitet ställer vidare en viss maximigräns på livslängden uttry ckt
i år. Genom en sammanställning av dessa faktorer erhå lles
dels den lämpliga livslängden (tidpunkten då ersättning lJör
äga rum), dels den lämpligaste flygtiden per år och flyg plan.
»Vid ett flygplans anskaffning bör en förhandskalkyl göras
över flygplanels ekonomiska totala flygtimantaL Härig enom
kan redun {rån flygplanels första insättande i tjänst viss h änsyn tagas därtill, aU llygplanet såvitt möjligt bör förslita s inom
en med hänsyn till moderniteten lämplig tidrymd» .
Kommissionen framhåller vidare »den risk som föreli gger
för att en planmässig förslitning och kassation förrycke s, om
materiel inköpes, som redan vid anskaffningen måste betraklas
som mindre modern» . Såsom exempel anföres en anskaff ning
av 3;) st. Siddeley Puma (SP-) nwtorer med en ålder överstigande 10 år. Kosluaderna för dessas modernisering och in montering belöpte sig till mer än 2 gånger anskaffningskos tnaden. Underhållskostnaderna för dessa i skolflygplan insalta
240 hkr motorer ligga därjämte c:a 70 q/ o högre än för kr igsflygplanens 450 hkr motorer. Trots delta har »en tillfreds ställande tj änstbarhet hos dessa motorer icke kunnat erhållas» .
I fråga om flygplanb eståndets utnyttjande påvisar k ommissionen fördelen med att så fördela flygplanens flygti d att
de bliva förslitna och föråldrade samtidigt. Vissa svårigheter
att uppnå detta önskemål föreligga. I regel äro flygplauen
föråldrade innan de äro helt förslitna . Denna olägenhet kan
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övervinnas, om man så fördelar krigflygplanens flygtid, att de
under ett visst antal år, t. ex. (enligt vad flygstyreisen för närvarande beräknar lämpligt) 7 år, avses att ingå i krigsflygförbanden och därefter under t. ex. 2 år avses för depåerna och i
fredstid såsom övningsflygplan. I delta exempel är sålunda
totala livslängden 9 år, under vilka det »ekonomiska totala
flygtimantalel » förbrukas. Ersältningsbyggnad skall vara fär--digställd efter 7 år.
Enligt detta system böra särskilda »övnings»-flygplan icke
användas. »Det må beaktas, att om särskilda övningsflygplan
an väridas, så kan, även om drifts- och underhållskostnaderna
bliva mindre för dessa flygplan än för krigsflygplanen, flyg vapnets totalkostnad bliva större, därest till följd av anskaffningen a v nämnda flygplan krigsflygplanen av modernitetsskäl
måste kasseras innan de uppnått det ekonomiska totala flyg timantalet». Kommissionen ifrågasätter »om icke, inom den
synnerligen begränsade totala flygplanparlc, som den l juli 1933
stod till flygvapnets förfogande, antalet övnings- och skolflygplan utgjorde en mera än nödvändigt stor andel».
Rörande ersältmngsbyggnad framhålles den grundläggande
betydelsen av en skarp gräns mellan >> försöksflygplan» och
»serieflygplan»:
»Såsom försöksflygplan höra hänföras det första eller de
första flygplanen av en ny flygplantyp, med vilka flygplantypens utprovning sker; samt
S3som serieflygplan böra hänföras de efter en typs fastställande tillverkade flygplan av typen, vilka tillverkas med
enahanda mallar och arbetsverktyg och vars delar äro utbytbara mellan de enskilda flygplanen ».
Medelst statistiska uppgifter visas bl. a. huru förhållandena hittills gestaltat sig. 1928-33 beställdes 226 flygplan av
24 olika typer, d. v. s. i medeltal 10 flygplan per typ. Av den
svenska typen »Jaktfalk» skaffades 1930-33 i 5 omgångar 18
st. flygplan av 4 olika >>Undertyper» . Av dessa kunna endast
de sista 7 betraktas som serieflygplan. (En beställning på 7
flygpl an av ytterligare en undertyp med starkare motor måste
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hävas, då leveran tören icke kunde fylla kontraklets fordrin gar ).
I anslutnin g härtill framh åll er kommissionen , dels att »s::n 11 .•
band bör förefinnas mellan delseriernas s lorl el< sam l de fly _
gande förhandens storlek », dels a ll en äldre flygplantyp Lör
utrangeras samtidigt med au en ny färdigställes. P å s ~t siit L
kunna enhetliga förband erhållas och böra av varje flygplanslag
(jaktpl an, landspaningsp lan, sjöspaningspla n etc.) aldri g mer
än två typer finnas i bruk - en under utrangering och en
under uppsättning.
I spörsmålet om inhemsk eller u ll änds lwnslrul..:tion framhåller kommissionen önskvärdheten av en livskraftig civil Il~ gindus tri med förmåga av självständig konstruktionsv erksamheL
De höga experimentkos lnader, som följa, om man helt litar ti ll
egna kons lruklioner, göra del dock uteslutet att i st örre utsträckning anlita inhemsk konstruktion.
Vissa flygpl an typer, framför allt skolflygplan, böra konsl rueras inom landet, övriga typer böra anskaffas genom för\"ilr ·
aY ulländsk kons truktion i förening med inköp av licens för
till verkning inom landet. Konstruktionsv erksamheten inom
Jandel bör baseras på den civila flygindu strien, icke på fl~·g 
vap net. Licensförviirv böra ske genom flygvapnet p å s8dana
villkor, all delta erhåller full frihet vid krigs - och fredslillv crl;ninge ns organisation.
För försöksl/ygplan ens utprovning fordras med nödvändighel en lwn linuerligt arbetande försöksavdelni ng. Glingen av
en utprovning bör vara:
l) Infordrande av anbud; 2) Granskning av inlämnade 211bud; 3) Utprovning av utrustningens placering; 4) Tillverkning
av flygplanet; 5) Provflygninga r hos leverantören; 6) Provfl yg ningar vid s tatli g försöksavdelni ng (besiktning, prestalionspruY,
manöverprov, övriga flygprov m. m., prov med utrustning sam t
diverse prov); 7) Prov vid flygförband; 8) Ändringar hos leverantören; 9) Förnyade prov vid s tatlig Iörsöksavdelni ng ; 10)
Förnyade prov vid flygförband; 11) Flygplanet antages s~1 s )1n
tjänsteflygplan .
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Rörande seriefly g plan förordas dels a l l s~mma leverantörer
använd ~s i ,krig som i fred , dels alt tillverkningen av de i flygplanen mgaende delarna i slörs ta möjliga utsträckning överlåtes till specialverJ.:städer, d. v. s. lägges »på bred front» .
Nytiiiverkning bör endas t i m in dre utsträckning ske vid flygvapnet verkstä der.
Flugma lerielljänslens p lanläggmng m. m .
Kommissionen framhåller au i flygvapnets årliga budge tplan ingå delar, som avse flygmaterielen s anskaffning och underhåll j ämte därmed sammanhänga nde förhå llande~1. Dessa
delar b enämnas flyglmaterielpla nen.
I fl ygmaterielplan en kan särskiljas mellan övnings-, underh ålls- samt ersällningsplan erna. För ett flygvapen under
utökning tilllwmmer en uppsättningspl an. Dc bå da sis ta kunna sammanfallas under benämningen anslwflningspl an . A v
dessa planer beror flygvapn e ts verksläders arbetsp lan . Dessa
planer sa mmanhän ga intimt med varandra.
För en rationell förhandsp lanering av flygövningarna erfordras a lt und erhålls- och ersättn ingsverksamhe ten så organiseras, alt dess imerl-:an på övningsplanen i slörsta möjliga utsträckning kan förut beräkn as. För au planlagda flygövningar
sl.;:ola kunna genomfö ras med minsta möjli ga störningar erfordras vissa uppg ifter rörande de lwmmandc övningarna i så god
tid, att underh ålls- och ersältningspla nerna p å clt ändamålsenligt säll kunna anpassas efler övningarna. Vid uppgörandet
av övnings- och underh ~tllspl anema böra flygplanen såvittmöjligt dispon eras så, alt antalet mobiliseringsb eredda flygplan
icke vid n ågon Lidpunkt kommer all und ersliga det i mobiliseringsplanerna fastställda flygplanan talet
Efter en närmare granskning av planernas inböreles samband p{lvisas j'ly g plonpar/;ens clisponerancle i fred samt den
därav följade mobiliseringsb crcclskapen. Av denna redogörelse
framgår hurusom del. befintliga antalel flygpl an ständigt är
~lppdelat mellan flygpl a n und er översyn och reparation , flygplan
1
förråd och flygplan i tjänst. S åsom exempel anföres etl så-

V.

584 -

-585 -

dant läge. all 70 °/o av krigsflygplanen kunna mobiliseras i
krigsflygförbanden . De resterande 30 °/o bestå till 10 °1;; av
flygpla n å verkstad, som icke hinna färdigställas under mohi liseringsliden, samt Lill 20 °/o av flygplan i tjänst, som på grund
av förslitning , bristande modernilet eller behov av översyn inom
en relativt korl tid icke kunna ingå i krigsflygförbanden. (\ Issa
tider på ~1rcl äro relationerna betydligt ogynnsammare) .
I fr åga om underhållsverksam hetens .inverka/t på öu n iwJsplanen framhålles behovet av reservmaterieL Särskilt h ar ltllgången till reservmotorer varit alltför lilen, varför llygplanen
oftasl m åst tagas ur tjänst så snart motorn undergått öw r,.,yn
och under hela den tid, som moloröversyn pågå tt. Detta sl,11llc
icke vara nödvändigt om hänsyn kunde tagas endast till fly g-

Rörande budgelplanen slutligen framh ålles sammanfattni ngsvis:
»En klar åtskillnad m ellan underhålls- , ersättnings- och
upps~ ltningsplanerna är nödvändig, om ersättningen och uppsätlnmgen skola kunna genomföras på planenligt sä ll ».
Flygsty relsen har framhållit hurusom dessa förhållanden
icke beaktats i 1925 å rs förs varsordnin g. Del i försvarsordningen beräknade beloppet fö r »underhåll och förnyelse» har h elt
:'ltgå ll för underhåll. Anslaget till »engångskostnader för an skaffning av flygm ateriel» h ar m ås l i det nä rmaste hell och
håll et lagas i anspråk för flygplanbeståndets vidmakthållande
vid befintlig styrka. En utbyggnad av fl ygva pnet till avsedd
styrka har därför icke kunnat ske. Det är nödvändigt att för
flygvapnet fastställes en plan för dels ersättningsbyggnad , dels
uppsättning. Flygstyrelsen har h ärom ingivit förslag.
Kommissionen har lämnat en belysande budgetstatistik, bl.
a. en sammanställning av de 1925 beräknade, de av flygstyrei sen begärda samt de bevilj ade anslagen 1926- 31. För h ela
fl ygvapnet har under perioden beräknats 54, begärts 108 och
b evi~jat s 6~ milj . kr. Den l juli 1933 utgjorde krigsflygplanbestandel 15 °/o av det enligt försvarsordningen till den 1 juli
1931 planerade.
Rörande den uppdelning av anslagstitlarna, som erfordras
f~r att Mskilja underhåll, ersättning för kassation och uppsättn mg ansluter sig flygkommissionen till flygs tyreisens ståndpunkt och förslag.
Läget i fr åga om flygvapnets uppsättning framgår delvis
av följande:
»En nödvändig förutsättning för all en uppsättningsplan
skall kunna uppgöras är, att en fastställd plan fi n n es över d el
fl ygplanbestånd, so m skall uppsättas a u flygvapn et. Den årliga
t~ppsättningsplanen s omfattning blir h ärjämte beroend e av den
h d, inom vilken hela uppsättningen avses skola genomföras.
För alt en plan över flygplananskaffnin gen skall kunna
~ppgöras, Yilken plan med nödvändighel m åste sträcka sig flera
ar fram å t, ä r det erforderligt, att flygstyr eisen på förhand äger

-

planels behov av översyn.
Rörande de för underhållsplanen nödvändiga förhandsup pgifterna över övningarna lämnas en del upplysningar.
Regelbundet återkommande samövningar hava under l q;31
- 1933 b eordrats 70--170 dagar i förväg; skolor och kurser inom
flygvapnet 20- 50 dagar i förväg. »Flygvapenorderna för de
regelbundet återkommande skolorna och kurserna synas i regel
hava kommil för sent för att kårerna skolat kunna u ppgöra
rationella undcrhållsplaner. Ifrågavarande förh ållande m asle
inverka ofördelaktigt såväl på övningarnas ostörda fortg. mg
som ock på underhållsarbetena s planmässiga genomförande.
Det m å observeras, att de till denna grupp hänförda övningarna
hava en myckel stor omfattning, varför en tillräcklig förlwredelselid är av slor betydelse». Det framhålles flera svåri gh eter, som förorsakat dessa korta förberedelsetider. Dock au-, ·s:
»Det av marinen tillämpade systemet m ed långt i förv äg "''·Kställd planläggning, delvis av preliminär natur, torde m ed fö r del kunna tillämpas i princip j ämväl av flygvapn et».
Tillfälliga övningar hava beordrats 5-24 dagar i fö n ·äg.
I vissa fall hava dessa övningar haft stor omfattning. E xempel
framl äggas p ~t de olägenheter, som uppstått på grund av alltför
kort a förberedelsetider samt på att kårerna på grund av u n derh ållsl äget icke varit i stånd att åtlyda övningsorder.

-
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vI.

Flugvapnels krigsb erecls/.;ap.
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fl ygplan är inskränkt. Exempelvis hade intet flygplan av ty-pen Jaktfalk, en svensk konstruktion fr ån 1928, ännu i mars
1934 något skidlandningssläll. »Det synes vara av be lydelse
atl chefen fö r fl ygvapnet i sina underdåniga rappor ler angående
fl ygplanbeståndet angiver de mobiliseringsbara flygplanen
( » tillg ~mg vid mobilisering ») enligt sådana principer, al l uppgiftern a giva en Idar uppfattning om del verkliga lägel».
Höra nde den flygande personalens ulbilclningsslånclpunkl
framhåll es, alt denna väsentligen påverkas »dels av det säll på
vilket den grundläggande flygulbildningen bedrives, dels ock
det säLL, varpå den flygutbildade personalens kunskaper och
fä rdighete r vidmakthållas».
Kommissionen berör ick e den grundläggande utbildningen,
men har med ledning av omfattande statistiska uppgifter granskal vidm akthålland e l av den utb ildade personalens färdighe ter.
Dc utbildade flygförarna hava i genomsnitt 1931- 33 erhå lli L 76 flyglimmar om å re l. För 49 °/o har flyglimantalet
varit mindre än 50, för 14 °/o större än 150. »Med en så snävt
begränsad fl ygtid föreligger risk för alt personalens flygskickligh el ncdgår». Härav följer minskad krigsberedskap och ökade haverianlednin gar. Orsaken Lill den l ~1ga flygtiden är beskärningar av övnings- och underhå llsansl agcn. Flygledningen
har b å de 1933 och 1934 framh å llit olägenheterna härav. För
närvarande hava vissa flygk å rer måsl insk ränka den utbildade
persona lens flygträ ning Lill :3 fly glimmar per månad.
Utbildning i flygning under mörker har praktiskt tage t
enelast bibringats 35 °/o av eleverna. Av den utbildade personalen har 1931- :3:3 endast omkring 34 °/o erh~tllil övning i fl yg ning under mörker och den genomsnittliga övnings tiden häri
h ar varit ringa. Dessa brister minska flygförbandens militära
värde . Orsahn ~ir delvis alt söka i bristfälliga belysningsanordn ingar vid flygplatserna. Medel hava trots äskanelen icke
bevilja ts.
Utbildningen i »blindflygning » har haft ringa omfallning,
vilket ä r förklarligt med hänsyn till ringa tillgång å materiel,
instruktörer och flygtider. (Lägel håller dock pi't att förbättras).

-
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»Övninga r vapnens bruk äro av primär betydelse och f<\
aldrig eftersät tas. Under den undersökt a 3-årsperio den hava.
em eller tid endast omkring 05 11 /o av den u tbildade personalen
undergå tt. övning i bombfälln ing. l kulsprute skjutning frå n
flygplan hava omkring 41 °; o av den utbildade personalen
övats». Som förklaring h är till anföras åtskilliga omständigheter, bl. a. svårighete n aU erh ålla lämplig övningste rräng inYi d
kårernas förh1 ggningsor ler.
»Som sammanfa ttning kan sägas, att den begränsad e omfaUning, som givils såväl den utbildade personale ns flyglr ämng
som ock utLildning av och träningen i nalt- och blindflygn ing,
kulsprutes ],jutning fr ~m fly gplan samt bombfälln ing, måste vara Lill allvarligt m en för flygvapne ts krigsb eredskap. Flygförbandens effektivilet i krig torde på ett avgörande sält påverkas
härav.
Av personale ns ringa flygtränin g följer oundvikli gen en
nedgång i flygsä l.:erhelen .
Ovan anförda olägenhe ter äro ytterst en följd av att fl~'g 
Yapnel anvisats alltför ringa anslag ».
VII.

Organisa tionen au flygvapne ts ledning.

Frågan om organisati onen av flygvapne ts ledning har, enär
den nu gällande formen icke fungerat tillfredsst ällande, vari t
föremål för fl era tidigare utredning ar. Komm issionen anser
att ställnings tagande i denna fråga hör ske först i samhand
med en omorgani sation av försvarsvä sendet i dess h elhet.
Rörande vissa påtagliga brister framl äggas dock förslag:
S Lahschefen föreslås all icke längre ingå såsom ledamol i
flygslyrels en. »Organisa tionen skulle härmed erh ålla kl arare
linjer och vinna i effektivitet ».
Den juridiskt- administr ativa sakkunska pen hör givas samma ställning h1om fl ygstyreise n som inom arme- och marinförvaltnin garna.
En fl ygstyreisen underställ d kontinuer ligt arbetande försöksavdel ning m åste upprättas .
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En gem ensam styresman för de bå da centrala fl ygverkstä dern a bör tillsä llas och ingå i flygs lyrelsen.
F lygulbilda de offi cerare böra kommend eras utrikes för att
följ a det militära flygväsend ets utveckling i de på området ledand e länderna.
Nu n ämnda förbättrin gar anses kunna genomför as utan
föregripan de av en ny försvarsor dning .
Rörande en blivande omorganis ation av fly gvapnet framläggas vissa synpunkte r. Dessa gälla i huvudsak arbetsförd elningen inom flygstyreis en och förbigås här.
Betänkand et åtfölj es av en särskild principutr edning rörande flygvapne ts tekniska och ekonomisk a organisati on, verkställd
av flygkomm ission ens industriel la experter. Dess innehåll är
av mera fackmässi gt intresse och förbigås här.

Den bild av flygvapn et s nuvarand e läge och verksamh el
som erhålles ur flygkomm issionens betänkand e är icke upp~untrand e. Bristerna äro många och stora. Man får intrycket,
att de bero p å att otillräckli ga medel anvisats, på att en fastställd norm för flygvapne ts avsedda styrka salmals och på att
planläggn ingen i m ånga fall varit ofullständ ig. Det sistnämnd a
får na turligen i viss utsträckni ng tillskrivas flygväsen dels snabba utveckling och svårighete n att överblicka gjorda erfarenh eter. Den bearbetnin g av dessa erfarenhe ter, som kommissi onen
framlagt i prin ciputredn ingarna, synas därför vara av s tort
Värde, särskilt vid en utbyggnad av flygvapne t. Man kan vara
k?~missionen tacksam för den klarhet, som vunnits på m ånga
hJHllls dunkla punkter i flygvapne ts verksamh et och för de
positiva förslag som framlagts. Om detalj erna härvidlag kunna åsikterna divergera, men man får hoppas, aU hetänkand et
f~ttas såsom en allvarlig m aning åt statsmakt erna och myndigheLerna alt föra flygvapne t framåt.

-
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Redaktionellt meddelande
från Kungl. Örlogsmannasällskapets
ordinarie sammanträde den 3 oktober 1934.
gjorde
Sällsk apels ordför ande, h edersledamo ten Linds ström
vid samm anträd et följan de uttala nde:
»Den för arbets året 1933- 34 valde föredr agand en i
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Uppgifter angående främmande mariner
n:r

10/1934
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Royal Oak kon'nte r nu 1 stället att förlägg as under översyn
(The Times den l1 septem ber 1.934).

~llagskeppet Malay a p:lbör:jar den 1 oktobe r Hl34 ny modern ise.
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Två nya flygeskaelrar komma uneler budgetåret 1934-1933 att
tillföras »The Fleet Air Arm». De utgöras av Hawker-Ospre:v-plau
och avses for kryssarna Ajax, Arethusa och Galatea.
The >>Fleet Air Arm» innehåller f. n. 15 eskadrar om 159 flyg .
plan i första linjen; de båda eskadrarna uppbringar antalet till 17 1
st. (En eskader synes i den sista siffran bortglömd. Recl: s anm. ).
(Le Yacht elen 22 september 1934).

Samtliga jagare av F-klass, 1932 års program, beräknas bli,·a
färdigställda i slutet av mars 1!!35.
Uneler augusti och september har kölen sträckts till 5 av jagarna
av G-klass, 1933 års program. De övriga 3 komma att påbörjas inont
elen närmaste tiden.
(The Times elen 21 september 1934).

Enl. »Fleet orders» har erfarenheten visat, att bruket att doppa
å ror i vattnet för att göra dem mindre spröda är förkastligt, enär t!P t
hos årorna ökar benägenheten att »s lå sig,>>, när de därefter torka, THiskynclar röta och icke borttager sprödheten.
Befintliga bestämmelser om årornas blötande skola därför u tg;1_
(The Times elen 22 september 1934).

U. S. A .
För utom det byggnadsprogram, varom meddelades i augustiiliHtet har U. S. A. t. n. under byggnad:
;3 kryssare på 10,000 ton med 20,3 cm. kan.,
J kryssare på 10,000 ton med 15 cm. kan.,
·J hangarfartyg,
31 jagare och
J ubåtar.
(Le Yacht elen 22 september 1934).

Amerikanska regeringen har beordrat hela >> Scouting Force>>,
omfattande J8 fartyg, f. n. stationerade på ostkusten, att i slutet av
okt ober förf lytta sig till västkusten, där de skola förbliva >> till dess
sit uat ionen förändra r sig>>.
(Le Y a ch t elen 22 september 1934).

Tre nya militära flygbaser skola upprättas i
vi d Fairbanks i Mellan Alaska, en i staten Utah
av San Francisco. Den förstnämnda avses för
Kostnaderna för de båda senare uppgå till resp. 3

Amerika, varav en
och en i närheten
100-150' flygplan.
och 6 mill. dollars.

(Kiel er Neueste N a ch r ichten den 27 september 1934).

En tabell innehållande specifikation av de årskostnader för vissa
engelska fartyg, som återgavs i septemberhäHet, samt motsvaraJ;;Ie
kostnader jämväl 1928 återfinnes i Proceeclings, september 193 4 ~u !.
. ..
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Den nya >> Convoy sloop>> Enchantress, som snart kommer att ".losättas, är den förste av sin typ och kommer, efter vad det sägs, :d t
bestvekas med 15 cm. kanoner. Dylika fartyg beröras ej av exi s1crancle begränsningsbestämm elser orh det är sannolikt att såLlana
» miniatyrkryssare~>> komma att visa sig mycket användbara i en flotta, som. i likhet med elen brittiska har så många olika uppgifter att

Japans krav på flottparitet i Stilla Havet väntas bli avvisat vid
elen kommande flottkon [e rensen, men för den händelse J apan skulle
st å fast vid sina krav, har Amerika redan svaret färdigt: en stor
amerikansk flottbas kommer att byggas vid Dutch Harbour på Aleut erna utanför i daskas kust. :Från Dutch Harbour till norra Japan
är det enelast 2,000 sjö 1il medan avståndet tilJ Japan från elen amerikanska flottbasen i Ha w a ii, som f. n. utgör staternas yttersta bas i
Stil! a Havet är 3,380 sjömil. Dutch Harbour, som uneler sistförflutna
som mar blivit sjömätt och undersökt, har utrym me nog att tjäna som
oper ationsbas för halva den amerikanska flottan.

fylla.
(The Navy, oktober 1934).

(Dayly Telegraph elen 9 oktober 1934).

-
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Frankrike.
Motortorpedbåten B-10 har färdigställts. Data äro: längd 1.8.10
m. b redd 4,86 m . (förefaller otroligt. Red:s anm.), deplacement 2-l
to~ två motorer på 1,000 hkr., 2 st. 45 cm. torpeder. Sluovet tir indel~t i 5 vattentäta avdelningar; besättningen utgöres av 5 man. Det
påstås att resan mellan Saint-.Nazaire och Brest _i någon _sj ögäug
g·jorts m ed n ära -W knop och att man stundtals vant uppe 1 a5 knop.
(Le Yacht den 15 september 1.934).

Ubåtsjagaren Ch-4, elen sista av fyra likadana fartyg, har J,·Yererats. Data, som även återfinas i decemberhäftet 1.933, äro: l;111gd
48 m., bredel 5,40 m., clj upgåencle 1.,70 rn., 1. st. 75 mm. kanon, 2 st. lvkulsprutor och sjunkbombkastare. Maskin eriet består av två "1 . 2takts dieselmotorer, som med lätthet giver fa r tyget 20 knops fart under sex ti m mar; uneler en halvtimnce har 22 knops fart uppnåtts.
Dessa fartyg äro tydligtvis något :för små för att motsvar a 'i tt
namn· Iör jakt på större och mede lstora ubätar fattas dem öv pr\:i gsenhe~ i såväl bestyckning som fart. Detta hindrar icke att cle fö r modligen bliva sy nnerligen användbara för uppsökandet och bä rl-':anclet av havererade .flygplan samt för de många småsysslor, vilk a' utförande oHa orsakat detache ranclet av talrika jagare.
(Le Yacht den 1.5 september 1.93"")-

Ubåten Iris har sjösatts i Narrtes elen 23 september. Iris-typen
(4 ubåtar) utvisar någon förstoring i förhållande till tidigare liknande
båtar Hon är 70 m . lång med deplacement 650/830 med en b est~·ck
ning .av 8 torp~cltuber och en 1.0 cm . kan. Fart i övervattensläg:" li
knop, i umlervattcnsHige 1.0 knop.

Den till Brest förlagda 2 :a eskadern koouner efter vissa 1"ö nldt ningar i Medelhavet uneler hösten att bestå av:
Slagskeppen .Provence och Bretagne;
krvssarna Lamott.e-Piquet och Dugay-Troui.n;
6 st. contre-torpilleu!·s ;
9 st. torp i licurs;
8 st. u båta r på l,ii00~2,0 00 ton j ä m te diverse tr;lngfart:q~·-

-595Sl agskeplJet L orraine skall u nde r vintern underg å Yiss ombyggn ad och därefter våren 1.935 ingå i Brest-eskadern.

Stor besvikelse råeler i Cherbourg över att icl;:e förhoppningarna
på aH denna plats skulle bli bas för 2:a eskadern infriats. På förfr ågan av depute r aden för Cherbourg har marinministern svarat att
2:a eskadem ej kan de las i två delar och att valintressen och st~·ate
giska behov sällan sammanfalla. Ehuru alltför sårbar för bombarelerin g 1ör att motsvara fordringarna på en större örlogsbas är Cherbourg synnerligen väl ägnad som defensiv stödpunkt, särskilt enär
där finnas bombsäkra förv a ringsplatser för bränsle, amm unition och
artillerimateriel.
(Ur French Navy Notes av Y. B. Gantrean i Naval and :Military
Record elen 27 septe mber 1.934).

En sammanställning av hittills tillgängliga uppgifter (större
delen tidigare publicera\le i maj -, juni- och septemberhäftena) angående minkryssa r en »Emile Bertin» ger följande resultat.
5,886 Washington-ton, 8-15,5 cm. kan. i trippeltorn, 2 trippeltorpedtuber, 2 flyg p l an, 200 minor, inget pansarskydeL Högsta uppn åelda fart 39,8 knop. 37 knop uppnåddes uneler 8-timmarsprov.

Ubåtarna »Le Heros>> och >> Le Centaure» ha utfört provturer,
var uneler den förre unele r utveck lande av 7,000 hkr uppnått 21. knops
f art.

En Jag har utfärdats angående flygvapnets organisation. Enligt
dem1a skall detta bestå a v tre olika grenar nämligen:
l . Ombord medförda flygplan.
2. Kustb aserade flygplan, vilka formellt äro underställda fiygmini.stem, men reellt stå till marinens oinskränkta förfogande.
3. Det självst än diga flygvapnet, vilket lyder uneler flygministeriet, men som likaledes vanligen står till marinens förfogande.
Lagen bestämmer att marinministern är ansvarig för såväl utbildning som användning och förvaltning av de båda förstnämnda
gren arna, vars personal så lunda är och förblir tillhörande marinen.
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av flygpersonale n, seelan denna blivit kompetent att ombesörja dess
ledning.
1934 års efterbevi ll ning a v 180 m ill. f r s. skola använd as till utb.rggnad och fö rn yelse av den mate r iel, som ti ll hör de båda först a
vapeng•r ena r u a.
(Marin e Ruudschau, oktober 193-lc).
Ova nst il ende uppgift avser u1•penbarlige n enbart cl e m arin rr n,·gstriclskrafter na. (Red :s anm.).

Italien.
Ett off icie llt dekret t ill kännagiver att följande summo r ami'<fl.s
y- och omb yggnader av fartyg >> nämligen för :
n
>>
Jör
budgetåret 1935-36 20 mill. lire ; budgetåret 1936-37 167 mill.
lire; b udge t å ret 1937- 38 167 mi lL. li re; S:a c:a .lO!! mill. kr.
(Le Yacht den 22 septe mber 1934).

De ty r a slagfartygen >> Giuli o Cesare>>, >>Conte di Cavoun>, >>Caio
Duolio>> och >>An drea Doria>>, stapellöpta 1911-13, sko la ombyggas.
Därvid skall det mel lersta t ri ppelt ornet borttagas så att bestyckni ngen
1ainskas fr ån 13 tiJl 10 st. 30,5 cn1. kan. Den härigenom inbesp arade
vikten skall t ill godogö r as maskinanl äggningen, som skall ersättas .ued
e n ny med nästan dubbe lt ökad effekt, va ri genom man h oppas k u 1na
öka f arten fr å n 21-22 till 25-26 knop. I övrigt kom mer el en ,·attentäta inLleln ingen, e~cl leclnil'!gsano rdningarna och luftvärnsbest yckningen att förbättras.
(Ma ri ne Ru ndschau, oktober 1934).

-597-

Ryssland.
Enligt japanska tidningsmedd elanden befinna si g 4 ubåtar uneler
byggnad i Vladivostok. Aro dessa meddel anden riktiga visa de, att
dä r varande varv gjort stora framsteg. Enligt samm a kalla be·i'inna
sig L n . 26 rys ka örlogsfartyg i Vl adivostok.
(Kieler Neueste Nachrichten elen 7 ok t obe r 1.934).

Ett rysk t flygplan av ny konstruktion -R-D- med i Ryssland tillverkade mot0rer har utan avbrott t illr~rggalagt en sträcka av 12,411
km. uneler en tid av 75 tim.
(Kraznij Baltiskij Flot den 16 septe mber 1934).

Neder länder na.
Försvaret av Holländska Indien kommer att stärkas. 1935 kommer detsamma at t ökas med tre ubåta r på 777 tons och en nu under
byggnad varande kryssar e p å 5,000 t ons. Flottan därstädes kommer
då att utgöras av tre lätta kryssare, sex jagare, tolv moderna ubåtar
sam t åtskilliga minsvepare och andra fartyg. Aven antalet sjöfiygpl an konliner att ökas.
(The N avy, oktober 1934).

Polen.
I Gd y nia har den 12 septe mber en minbåt mad namnet >> J askolk a>> l öpt av stapeln. Arbetet påbörjades i april detta å r.
(D eutsche Allgemeine Zeitung den 13 septen1ber 193t1).

Tyskland.
Den 25 september anträdde slagskeppet >> Hessen>> sin sista fär d.
Denna dag avgick nämligen tartyget f r ån Kiel till Wilh elmsh<tfen
för att efter 30-årig tj.änst !Glär avrustas. Hessens besättning konll.ner
i november att på börja iordn ingsställancle t av pansarsk eppet >> Adnmal
8ci:1. eer>> för expedition.
(Kieler "'e ueste Nachrichten el en 25 septe mber 1934).

Spanien.
I Spanien plane ras an visandet a v 10 mil l. dollars för befäs tningar
På Bale'l. risk a öa l'llll ; anbud ha infordrats från Amerika på svå rt ar-

tilleri, minor och a nnan kustförsvarsm aterieL
(Proceedings , se ptem ber 1.934).
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Diverse.
J apanska regeringen gav den 7 september sitt slutliga godKunnande till uppsägning av W asltington-traktaten fö re slutet av 1\13-l
(att träda i kraft den 1 januari 1937) därest icke de övriga mak terna
godtaga J apans nedrustningsprogram vid de förberedande fl ottf,,r_
handlingarm. i Lonelon i Oktober. - - - Den japanska planen si1ges
bygga på principen om »global» begränsning, enligt vilken varje land
äger frihet att inom ett bestämt totaltonnage b:y-gga önskat antal e<.uheter inom varje fartygskategori. - - - J apanska tidningar l11eddela att planen avser principiell likställighet mellan Storbritanni1 n,
Förenta Staterna och Japan inom ett >> globalt» maximitonna ge av
800,000 tons, vilken siffra är n ågot högre än den av J apan nu innPhavda och mer än 200,000 ton lägre än det nuvarande brittiska och
amerikanska >> globaltonnaget». - - - ertsikterna för en lösnin g 'iro
synnerligen små. Storbritannien gynnar bibehållandet av det u u\ arancle rustningsförhållandet (5: ;J: 3) men önskar mera kryssartonna,;e
för skydd av sina vitt förgrenade förbindelser. Förenta State>·nn
ogillar båväl slopa ndet av det nuvarande begränsningssystemet ~om
varje ökning av .Japans tonnage samt är angelägen om ett åter upp·
tagande av byggandet av sto ra slagfartyg med stor aktionsra1 1ie .
.J apan, som måhända accepterar något lägre tonnage än de båda övriga makterna, begär dock en tillräcklig ökning för att kunn a hehärska sjövägarna l Fjärran östern och för upprätthållande av sin
dominerande position i Asien. Att sammanjämka dessa skiljakbga
åsikter och förhindra följderna av ny kapprustning till sjöss är en
uppgiEt att lösD. för stormakternas statsmän.

Utdrag ur kungjorda patentansökningar
meddelade genom Th . Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm.
Datum

Diarie-1
l nummer

G/5-32

1835/32

Ensidigt härdad pansarplåt.
Essen .

29/4-32

1741 /32

16/6-32

2371j32

5/9-31

3627j3l

31 /8-33

3566/33

Anord ning vid radiomottagare. l::lvenska Radio ..
ab., Stockhlom.
Instrument lör utvisande av det mot rörelsetillstånde t svarande tvärläget och fartriktningen över grund för luft- och sjöfartyg merl
gyropendel. (Tillägg till patentet n:r 80074).
Gesellschaft flir Electrische Apparate 111. b.
H., Berlin-Marienie l de.
Propellerlogg. P. Lövenörn Mi.inster och O. A.
Thelin, H orten, N or ge.
.Låsmekanism för temperingsorganet i mekaniska tidbrandrör. Schwob Freres & Cie 8 A
., . .,
La Chaux-de-Foncls, Schweiz.

28/1 -33

390j33

12/9-29

4007;2\:1

4 / 5~31

1893/31

16/8 -32

3188/32

30j3-33

1487/33

7/2 -33

571/33

(Utdrag ur en artikel: The end of naval limitation? av William
T. Stone i Foreign Policy Bulletin n :r 46 den 14 september 1934). ·

Uppfinningens art
l<'ri.ed, Krupp A/G ..

Anord ning vid vattenrö r pannor, vid vilka matarvattnet införes vid foten av ett flertal med
en ängsamlare förbundna rör uneler förmedling av sammanträngda munstycken. Ivar
Mi.intzing & Co. AB., Göteborg.
Sända re med t.eckengivningsanonlning. :Marconi's
Wireless Tel egraph Co. Ltd, London.
Anordning vid radiosändare. Socicte Fran('aise
Rad i o-Electrir;ue, Paris.
Sändare fö r start- stopp- telegrafi. Creed and
Company Ltd, Croyclon, England.
Mottagareanordning vid flyg p l an för möjliggörande av landning vid clålik sikt. Telefunken
Gesellschaft fi.ir drahtlose Telegr aphie m. b.
H., Berlin.
Dragen patronhylsa av metall för skjutvapen.
Cie Royale Asturienne des :Mines, Paris.
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