
1934.
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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 världen (exkl. Ryssland), den högs la 
siffra sedan mars 1932. 

Krigsfartygsbyggandet har ävenledes, sedan föregående års 
berätLelse avgavs, ändrat karaktär. Flottfördragens tonnagebe
stämmelser 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 Frank
rikes igångsättande av ett länge uppskjutet 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. 38 
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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 se
naste kryssareprogram beslöt man under senare delen m föna 
året en ändring av 1933 års ursprungliga nybyggnadsplan i Yad 

rör kryssare. De däri upptagna fyra kryssarna, l av Leander
typ 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 enhetsdeplacemPnten 
inom denna fartygsklass. Några säkra uppgifter föreligga ;mnu 

ej om dessa nya kryssare, men torde man med visshet kunna 
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 gg
nad i England tillhöra samtliga 1930- 33 års program uch u t

göras av: 
Kryssare ( 4 a 7,200 t., 3 ä 5,200 t. och 2 ä 9,000 t.), 3 jagare-

flotti ljer av den standardiserade engelska typen, 2 stora uLltar 
typ Thames 1,850, 2,680 t., 5 mindre a 640, 955 t. samt 2 m in
läggande ubåtar <\ 1,500, 2,060 t., var'till 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 ( ersalt
ning 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 på
börj as under innevarande budgetår. 

Frankrike. 

De i Frankrike f. n. pågående nybyggnaderna av krigsfartyg 
omfatta uteslu 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 marin
budget nedskurits 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 Galis
sioniere, 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 provturs
stadium), 4 2:a kl. ubåtar, 2 minläggande sådana, 12 torped
båtar 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 gäl
lande 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 Dun
kerque-typ eller större är ovisst. 

Det stora antalet ej färdiga fartyg av tidigare byggnads
program Lyder på en avsevärd uttänjning och fördröjning av 
hyggnadsarbelet, något som också påtalas i facklitteraturens 
redogörelser från den franska marinen. Det kan vara av in
tresse att omnämna vad Gautreau säger härom i Naval & Mili
tary 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 :Minister 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 kon
struktörer som varv specialiceras på de olika fartygst~·perna 
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 antal 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 upp
gifter saknas emellertid ännu. 
, Frankrike excellerar för övrigt i ett stor t antal sm{t ra rlygs-
typer fallande utanför fördragens bestämmelser. Hit h.i'·r den 
nya, nu p ?tbörjade lorpedb:\lslypen - »escorteurs de flottdle» -

. . 19 t .. . de . )JY ''anad. p~1 600 t., a\' yrlken, som ovan sagts, ~ s . ar o un -r . " "' _. 
l\l[ärklig är här torpedbestyckningen, som är av ny l~ P rnect 

· 'l' J .. ' · l d 'nbeltub ocl' '> cnl,el-40 cm. dmn1. u )erna aro ""• varav u ' ~ 
tuber . Mot u-b~ttar och s ~tdana fartyg, som berälmas ho~a 

· l J ·11· t rJlCdlYP handels[artygen, anses denna mmdre oc 1 )l 1gare o · 
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 

01ellan 30-35 knop. 
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 
gjort 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 upp
nåtts å provtur. Maskineriet utgöres å dessa 22 tons båtar av 
två 1,000 hkr. motorer och bestyckningen av 2 st. 45 cm. torpe
der 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 
betydande utnyttjande av lättare material hava de kunnat för
ses med 9 torpedtuber mol ö <-l 7 å de föregående. Uppställ
ningsformen är en trippeltub å varje sida samt en i medel
linj en akterut. överbyggnaderna äro minskade, masterna lät
tare och skorstenarnas antal reducerat till två i stället fö-r fyra 
:\ de föregående. Högtrycksånga med överhettning har kommit 
till användning 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 »förbättrin
gar» av tvivelakti g t värde, något som också säges om andra 
fartyg, icke minst ubåtarna. 

De rekordarlade farter, som eftersträvals vid provturerna, 
anser han ·vara av ondo och framhåller hurusom farten senare 
ofta sjunker, ibland katastrofalt. Bidragande härtill är den i 
förhållande till förkrigsfartygen betydligt lättare och ömtåligare 
konstruktionen av såväl skrov som maskineri. Den forna sä
kerhetsmarginalen har inknappats, vilket också synes hava nöd-
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vändiggjor t senare ändringar och förstärkningar. ALL detta 
lil<aledes äger s in ti llämpning på vissa andra nationers fartyg 
är han dock angelägen att framhttlla. 

Drif tsäkerhet och uthållighel under svåra förhållanden är 
A och O för etl krigsfartyg. Rel<l ammässigt uppdrivna lar t
rekord vid enslaka tillfällen och under gynnsamma förh.tllan
den 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<vkin
effcklen vara tillräckligt, enär med utgångspunkt härih an den 
högs ta möjliga farten kan beräknas. Om resultatet hiirvid icke 
skulle bliva tillfredsställande kan provet drivas upp till de t 
yttersta, men synbarligen avses ej att göra delta i onödan. 

Italien. 

Vid de itali enska varven pagar avslutandel av tidigare 
byggnadsprogram omfattande kryssare på resp. 7,000 l. och 
5,855 l. , torpedbåtar 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 fördragsbestämmel
serna fallande småfartyg av ny typ. En sådan är nämligen 
den i maj sjösatta u-båtsjagaren Albatross på 348 t. Diesel
driven med 4,000 hkr. skall den göra 25 knop och förses med 
hl. a. 2 torpedtuber och 2 s t. 1 O cm. l<anoner. 

Den länge svävande frågan om utny ttjande av de 70,000 t., 
som i Washingtonfördraget beviljades Italien för slagskepps
bygcrnad 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 for
delat på 1934- 1940. Beslutet får ses dels som ett svar '' den 
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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 avrustnings
konferenser. Men i konsekvens av den situation, som uppstått 
på senas le tid som en följd av stora och små staters flottbygg
nadspolitik, 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 fram
hävande av luftvapnets överlägsenhel gentemot de grövre ar
tillerifarlygen. 

U. S. A. 

Oerhörda summor nedläggas här på att nydana och mo
dernisera sjövapnet. Förutom tidigare nybyggnadsprogram, 
huvudsakli gen omfattande 10,000 t. kryssare med 20,3 cm. ka
noner, jagare och ett mindre antal u-båtar (se föreg. årsberät
telse), tillkom under förra året ett nytt, 32 fartyg inneslutande 
program, avsetl a lt ingå som. led i arbe tslöshetens bekämpande 
(NIRA) . Samtliga dessa äro nu beställda, så att f. n. i runt 
tal 50 krigsfar tyg äro under arbete vid amerikanska varv. l 
början 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 inne
varande budgetår, vartill en summa av 285 mill. doll. anslagits. 
Bärtill kommer de 105 mill. doll. som avsetts för årets andel i 
NIRA-programmet. 

övriga 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 
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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 Yinson-
planen 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 be
styckade 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 upp
ställda i medellinjen. Farlen för dessa fartyg uppgives L1ll 33 
knop. Det fjärde fartygeL har avsetls alt byggas som flygplan
kryssare, därmed utnyttjande den bestämmelse i Londonför
dragel, som medgiver att 25 °/o av kryssaretonnaget anvön des 
för delta ändamål. I och med tillkomsten av ett flygdäck 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 opp
gift 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 
erhålla 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 omfat
tande 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 bestyckning av 15 st. 15 cm. kanoner i trippeltorn av en 
enligt Daily Telegraph synnerligen snabbskju lande, halvauto
matisk 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.) upp
ställda omedelbart under flygdäckeL Fartyget säges vara av
sett 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 sorg
ligt 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 

överbestyckning hade otillräcklig stabilitet. Med ett längd

breddförhållande av 11: l hade delta lilla fartyg en bestyckning 

av ej mindre än 3 st. 12,7 cm. kanoner, 3 st. (enligt vissa upp

g ifter 4) 53,3 cm. torpedtuber samt sjunkbomber. Efterföljande 

fartyg av denna klass omkonstrueras nu. Härjämte har under 

å ret tillkommit en ny typ av ubåtsjagare om 300 t. och 21 knop, 

2 st. sådana äro sjösatta. 

Omnämnas må här även det hell nya depåfartyget fiir U·· 

hMar, Taigei, på 10,000 t., utrustat med 4 st. 12,7 cm. luft' ·,ms

pjäser och 3 flygplan samt erhållande en fart av 20 lm. med 

13,000 hkr. dieselmotorer. 
Av intresse är atl märka, att, ehuru Japan enligt London

fördraget har 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 hemfarvatlnen. 
En märklig nyhet på ubåtsområdet är dessutom att papeka. 

Efter en rad vällyckade provturer med en försöksbåt s~·nes 

framkommit en ny typ av diminutiv ubåt med följ:mde da la: 

Depl. 12 t., längd 8,s m., bredd 2,3 m. Framdrivningen är ~:lekt

risk (50 acc. celler) och farten under vatten 3,3 lm. Dykd.Jn pet 

uppgives till 50 m. och besättningen till 4 man. Armeringen 

består av l torped och l kulspruta. Det ovannämnda depfl

fartyget Taigei säges vara inrättat för att kunna medföra ell 

antal av dessa märkliga båtar. 

Mode,rnise,ring av krig,sfartyg. 

Den genom flottfördragen i Washington och London upp

komna situationen karaktäriseras som bekant dels av en steg

rad kapprustning inom de fartygsklasser, som ej blivit föremål 

för begränsande bestämmelser dels av en allt längre driven 

teknisk fulländning av de till storlek och antal begränsade 

fartygs typerna. 
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Av den tredj e möjligheten att öka en flottas stridsvärde, 

ombyggnad och modernisering, även den förutsedd och delvis 

reglerad i sagda fördrag, hava de större marinerna under se

naste åren begagnat sig i en hittills exempellöst stor omfattning, 

och oerhörda kostnader hava nedlagts och nedläggas fortfarande 

för detta ändamål. Helt naturligt inskränker sig denna för

yngring av äldre fartyg till de begränsade fartygsklasserna , 

närmare bestämt slagfartygen. 

De genom ombyggnad ef tersträvade förbättringarna om

fatta farlygens nästan alla områden i större eller mindre ut

sträckning. 

En blick på dc ledande marinernas bestånd av i tjänst 

varande slagfartyg visar att följande fartyg hava ombyggts eller 

skola inom närmaste Liden ombyggas i större eller mindre 

omfattning : samtliga engelska slagskepp och slagkryssare utom 

Nelson, Rodney och Hood, samtliga japanska och amerikanska 

slagskepp, de franska Brelagne, Lorraine, ProYence, Courbet, 

Jean Bart och Par is samt de italienska Duilio, Doria, Cavour 

och Cesare. 

I del följande skall något skärskådas dessa moderniserin

gars enskildheter i den mån kännedom därom kunnat erhållas 

i litteraturen. De fylligaste uppgifterna föreligga om de ameri

l\anska fartygen, vilka också hava underkastats de dyrbaraste 

och mest genomgripande förändringarna. 

Bulge med varierande form och utsträckning har nu på

bygg ts alla de engelska slagfartygen före l\'elson och Rodney, 

alla amerikanska före Tennessee, åtminstone 8 sannolikt 5 

japanska slagskepp samt kommer synbarligen att anbringas 

även å de italienska Yid deras förestående ombyggnad. De 

franska fartygen sägas komma att få en högst betydande för

bättr ing i underval lensskydd, om i form av hulge eller på an

nat sätt är ej känt. 

Bulgen tjänar ej endast all bilda ytters ta delen av det för

stärkta undervattensskyddet utan har också genom lämplig 

form och utsträc,kning kunnat giva en å äldre fartyg ofta be

hövlig ökning av stabiliteten genom Yaltenlinjens breddning 
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med ty åtföljande mindre krängande inverkan av undenat tens

skador. I många fall har därför hulgen dragits h ögt upp 

utefler sidan . (fig.) 
Den genom om- och tillbyggnader orsakade ökningen av 

ett fartygs deplacement är fördragsenligt bestämd t ill max. 

3,000 t., och denna möjlighet har också i många av de relate

rade fallen, speciellt de ameril.;_anska, fullt utnyttjats. Enbart 

av de lta sl<äl är en ökning av undervaltensvolymen, exempelvis 

genom påbyggande av bulge, nödvändig för undvikande av ett 

alltför stort ti llskott i djupgåendet. 

Ur tillgängliga uppgifter från engelska och amerikanska 

fartyg synes dock trots t illkomsten av hulge en mindre ökning 

av djupgåendet hava uppstått vid ombyggnaden. 

Man skulle Lycka, att den ökning av undervatlenSYolymen 

och den betydande ändring av dennas form, som tillfogandel av 

bulge innebär, ovillkorligen måste medföra en ökning av far

tygsmotståndet och därmed sänkning av farten. 

Delta är också otvivelaktigt fallet för en del av de om

byggda far tygen. Sålunda synes de engelska fartygens fart 

hava minskaL med l a 2 knop. De amerikanska återigen upp

givas med den ursprungliga maskins lyrkan hava bibehållit sin 

fart, ja i v issa fall säges till och med en r inga ökning hava 

konstaterats. Della tyder på minskat formmotstånd och bättre 

propulsiv verkningsgrad efter ändringen. 

Förldaringen ligger givetvis i bulgens form och dess mer 

eller mindre harmoniska anslu tning till den ursprungliga far

tygskroppen. A vissa engelska fartyg springer bulgen starkt 

ut från sidan bildande en diskontinuitet i tvärsektionens form 

i närheten av slaget, vilken torde medföra virvelbildningar och 

störning ar i vatlenströmningen. 

A de amerikanska fartygen flyter bulgen bättre samman 

med den ursprungliga fartygskroppen, 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 häri

genom erhålles ett förmånligare strömlinjeförlopp och en båttre 

valtentillströmning till propellern. 
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Den nyligen av Isherwood lanserade Are-formen med rnn· 

dade sidor har uppvisat fördelar i fråga om minskat motstånd,. 

som torde bero på liknande orsaker. 

Alt bestämmandet av bulgens form såväl tvär- som lång

skepps måste föregås ay noggranna modellförsök är av det 

föregående klart. 

Många andra synpunkler spela in vid avvägandeL av lämp

lig form och gör det till synes enkla problemet allt annat än 

lätt. Den för ernående av bästa möjliga skyddsegenskaper 

öns k värda breelden begränsas ofta av förefinlliga dockor, slus

sar o. dyl. Hänsyn m åste Lagas till rullningsperiodens föränd

ring och därmed far tygels allmänna sjöduglighet. Uppmärk

samhet m ås te ägnas at fonntyngdpunk tens läge för deri. om

byggda fartygskroppen i samband med eventuell förskjutning 

av Vlktslyngdpunl\Len genom ändring ay andra detaljer i far

tyge 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 konstruktiva utförand et av bulgen uppvisar 

många Yariationer och har säkerligen vari t förenat med svårig

heter i fl era avseenden. Särskil L torde så hava vari L fall eL, där 

bulgen slr~icker sig upp utanför sidopansaret. ALL fästa bulgen 

och dess på 6 ~1 7 m. avstånd placerade v. t. tvärskeppsskolt 

utanpå den härdade pansary lan, så alt nödig styrka och täthet 

ernåtts, har förvisso varit bevärligL (och möjligen krävt ut

tagande och tillarbetande av pansarplå tar) . Beträffande icke 

v. t. delar synas de åtmins tone i amerikanska fartyg hava fäs

lats t ill f::tr tyget enbart ovanför och nedanför pansaret. 

Till n u sagda kompleLLerin gar av skyddet mot undervat

tensexplosioner m å även fogas ett omnämnande av den för

stärkning ay boLLenskycldeL, som vidtagils å vissa amerikanska 
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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 in

byggts under eldrummen i samband med installerandet av nya, 

oljeeldade och lägre pannor, (fig.). Enär de ursprungliga pro

pellermaskinerna här bibehållits är att an taga, aU botlenför

stärlmingen dock ej kunnat utsträcl<as Lill dessa rum. 

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 förbättringar hava vidta

gits, 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 möj

ligt förmodligen tillämpats den princip i fråga om pannområdets 

gruppering, som kommit till användning å denna marins uya 
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slagfarlyg. Denna princip går ut på att reducera eldrummens 

storlek genom a ll placera endas t en panna i varj e rum och ar-· 

rangera hjälpmaskinerierna för pannorna i rum innanför eld

r~Immen. H_ärigenom kommer minsta möjliga del av anlägg

nmgen alt sattas ur bruk, om ett eldrum vattenfylles, varjämte 

vinnes lättnader i fråga om länsningsanOI"dningarna. Fig. visar 

Sektion av Texas efter ändringen. 

e~t exempel på en i samband med nya ängpannor gjord utök

nmg av den v. t. skotlindelningen å ett amerikanskt fartyg. Här 

har ytterligare elt kraftigt längdsko tt, det näst innersta, till

kommit, varjämte två av de övriga avsevärt förstärkts. Bränn

oljeförrådet har förlag ts mellan den gamla bordläggningen och 

det nytillkomna skotte t, varigenom en skyddsanordning åväga

bragts, som i princip lilmar de nyaste amerikanska slagskep

Pens. 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 ma
skinutrustning, har i många fall delvis utnyttpts för förstärk
ning av bepansringen framför allt den horisontala. Niinnare 
uppgifter saknas i allmänhet, men för de sex först omh)·ggda 
amerikanska slagskeppen uppgives, att ytterligare 127 m m. pan
sar anordnats öYer vissa vitala partier närmast ovanför det 
ursprungliga 76 mm. pansardäckeL Härmed har realiserats 
den princip, som nu synes vara den allmänt vedertagna 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 t i Il en 

t jocklek ungefärligen lika det grövre pansardäckets. 
Mot fartvgsändarna synas likaledes avsevärda förstärknin

gar av bepat~sringen hava ägt rum särskilt med tanke på s~'ydd 
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. o 

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-
h h.. t ·· t fl er en ring som gruppering och antal. Man ar ar s rava e · 

mot överspolning mera skyddad uppställning. A Arkansas och 
Texasklassen hava 6 kanoner flyttats upp friln den gaml a ],ase
malten 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 man e 

f 1.1 d d t slagfarlvocns. hållit en uppställnings orm 1 man e e nyas e L • " . 

· · · · · band Att ett modernt förstärkt luftarltllen ttllkomnul 1 sall1 
med moderniseringen torde vara överflödigt aU påpeka. 
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Vid ombyggnad av de ilalienska slagskeppen uppgives vara 

111eningen att borttaga det mellersta grova trippeltornet dyme
delst givande plats och vikt för det nya maskineriet. 

Torpedbestyckningen, som för ett slagfartyg anses vara av 
underordnat värde, har å de amerikanska fartygen helt bort
tagits, 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 torpedbe
styckning. 

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 be
tydan 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 tillräck
ligt stadig för moderna eldledningsinstrument nu helt utdömts 
och ersalts med tripodmaster eller, å de senaste ombyggnader
na, 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. 

Alla de i delta sammanhang berörda fartygen komma efter 
ombyggnaden att vara oljeeldade. I flera fall sker övergången 
härtill järnsides med inslallerandet av helt ny ångpanneanlägg
ning, med till antalet a vsevärl reducerade och till sin samman
lagda vikt lättare pannor. I vissa av de amerikanska fartygen 
säges sålunda antalet ångpannor hava minskats till 4 och för 

Tidskrift i Sjöväsendet. 39 
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vissa japanska angives en minskning från 24 till 8. 
Radikala förändr ingar av hela framdrivnin gsmaskineriet 

avses för de am 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 t
nämnda, av vilka elt, New-Mexico, hade turboelektri skt ma
skineri och dc lv ~t övriga, ldaho och Mississippi direktkopplade 
turbiner komrna allesammans aU förses med helt nyll maski
neri, lika för a lla lre. Della, som kommer alt utgöras a\ olJC·· 
eldade pannor och utväxlade ångturbiner av modernaste slag, 
uppgives inbespara den be 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 amcri
kansl<a marinen, gått ifr ~m de t elektriska systemet. Da dP lla 
väckt mycken uppmärksamhet och undran, har m an i den 
amerilw.nska facl<pressen varit angelägen framhålla, 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 far l) g ens 
maskinerier lika, och då två av dem genom sin skollindelning 
voro bäst lämpade för ång turbiner föll h elt naturlig t vald p[t 
denna typ. En besparing av c:a 300.000 doll . uppgive~ för 
övrigt gjmts genom denna standardisering av maskinerierna. 

A de italienska far tygen, ursprungligen på 22,000 t. med 
22 knop avses genom h elt nylt maskineri kunna vinnas en 
fartökning upp till 25 il 26 knop. Nägol liknande är plane ra t 
för de under ombvggnad 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 franska fartygen uppgivas 
planer även föreligga au ytterligare höja farten genom om
byggnad 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 
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nyligen ägl rum. Ur sprungligen gjorde dessa fartyg 16 lm. 
n~ed 15,000 ahk. 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 nyligen förelagen ombyggnad och förlängning av 
förskeppe t med c :a 12 m. uppnåddes samma fart 19,25 lm. med 
endas t 20,000 hkr. , en besparing som gör aU ombyggnaden be
räknas betala sig p~t 3 1j 2 år. 

Den oerhörda omfa ttningen av nu berörda ombyggnads
och modern is<:ringsverksamhet i vad rör de ledande marinernas 
slagfar tyg åskå dli ggöres m åhända bäst genom anförande av 
några kos lnadsuppgifter , sådana de framlagts i tillgänglig 
litteratur. 

U. S. A.: l\"evada och Olzlahoma . . . . . . . . . . . . 14 mill. doll. 

Japan: 

Pennsylvania och Arizona . . . . . . . . 14,s » » 

New Mexico, Idaho och Mississippi 30 » » 

NIRA-planen upp tager för moder-
nisering av de 5 nyaste slag
skeppen + förhöj ning av ele-
vationen a New York och Texas 77 » » 

Tidigare ombyggnad av 8 slagskepp 50 
Budgeten 1934~1935 upptager för 

modemisering av slagskepp 75 

» 

» 

y en. 

» 

England: Ombyggn ad av de 5 fartygen av 
Queen-Elisabeth-klassen . . . . . . 6 » pund. 

Repulse och Renown . . . . . . . . . . . . . . 3 » » 

(Forts.). 
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Ryska Östersjöflottan under världskriget. 
(övers. C. H. F.). 

Till följd av den sparsamma förekomsten och ofullständ ig

h eten av tillgängliga ryska uppgifter beträffande sjökrigsope

rationerna under världskri gel tilldrager sig en artikel med 

ovanstående rubrik i maj - och juninumren 1934 av La Revue 

Maritime ett särskilt intresse, ej m inst för svenska läsare.1 ) 

F örfa ttaren S. Teres tch enko synes vara en rysk sjöofficer från 

kejsarliden och har 1932 i P ari s tillsammans med N. Monasierev 

utgivit en rysk sjökrigshistoria. Förhållandet, a tt artikeln pub

licera ts av den ansedda franska sjömilitära t idskriften, svnes 

borga fö r innehållets vederhäft ighet. 

Man få r av redogörelsen en ganska god överblick -., tväl 

över h ändelserna 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 Maritime lämnar fö ljande litteratudörteckillll g 

detta ämne. 
H . Graf, La :Marine ru.sse dans la guerre et la I"evoluii oil . -

Paris J 925. 
N. Monasterev, Sur t rois mers. La marine russe dans la guerre 

moneliale d'apres les docu ments oHicie ls et les recits des combatta nts. 

- Tunis 1932. 
N. Monasterv et S. Terestchenko, Historie de la marine russe. -

Paris j932. 
L. Guichard et D. Novik, Sous la croix de Saint-Andrf>. - Paris 

1930 
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Förfallaren har en hög tanke om personalens och materie

lens för träfflighet på rysk sida. Detta förleder honom sanno

likt till vissa överdrifter. Anmärkningsvärt är det eftertryck 

rued vilket han hävdar ryska östersjöflo ttans offensivlust och 

aktivitet och tillbakavisar beskyllningarna för passivitet. A 

andra sidan framhMles med skärpa vådan av att flotlan var 

unders tälld en armeslah, ell högkvarler och en politisk ledning, 

som helt saknade uppfattning om sjömilitära problem. ödes

digra restriktioner i rörelsefriheten voro följden härav och hi

droga s tarkt till moralens förfall. Man spårar alltså egendom

liga likheter med det tryck, under vilket den tyska HochseefloUe 

kämpade. Ej u tan intresse är del ryska högkvarlerets motive

ring av de l ursprungliga förbudet mot offensiva operationer 

med slagskepp: en seger till sjöss ändrar icke del strategiska 

läge l, men ett nederlag nödvändiggör, all tre armekårer dragas 

tillbaka från fronten för Petrograds försvar. 

Det framgår all man på rysk sida räknade med hela den 

tyska flottan som motsHmdare (ej blott i Östersjön befintliga 

fartyg), varför den egna underlägsenheten ständigt understry

kes liksom den obegripl iga tyska passiviteten. Artikelförfatta

ren h ävdar, a ll den svaga ryska flottan utövade herraväldet 

över Ös tersjön. Att malmtransporterna från Sverige lill Tysk

land del oaktat kunde fortgå, skylles på Sveriges partiska håll

ning, som medgav dessa transporters framdragande på svenskt 

vatten och delvis inom svensk skärgård. Som bekant hyser 

man på tysk sida motsalt ösikl, framhåller sin lälla östersjö

eskaders underlägsenhel under rysK:a flottan ocli gör i sin lur 

anspråk på aU genom offensivt uppträdande ha utövat helTa

väldet till sjöss. 

Av särskilt in tresse äro de utförliga och aggressiva syn

punk terna på förh[dlandet Lill Sverige. Förfaltaren beklagar, 

att icke vårt land omedelbart anfölls, enär dess Hälvilliga 

neutralitet», som försåg Tyskland med malm, endast ökade 

detta lands mo lsi ~mdskraft, varigenom kriget förlängdes. Hi

storien om amiral Essens försök att »skrämma svenska flottan» 

saknar ej poänger. 
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I ar tikeln hävdas, att ryska slagskepp vid ett fl ertal ti ll

Hllien lämnade Finska viken. 

Man erh[tller en god inblick i förhållandena inom floua11 

cfler revolutionen, vilka författaren skildrar med stor bill< rhe t. 

Speciell uppmärksamhet tilldrager sig den märkliga och 

veterligen hi l til ls icke offentliggjorda uppgiften, att det re\ oln

Lionära Ryssland genom en hemlig klausul i Bres t-Li tuvsk

freden skulle ha förbundit sig att ställa ryska flottan till '!\·sk

lands förfogande intill det allmänna fredsslutet. 

Del har befunnits lämpligt att här lämna en fullstandig 

översättning av ovan berörda artikel, dels för att icke ln-y ta 

sönder den ganska överskådliga bilden av de ryska sjökrigs

operationerna och deras strategiska bakgrund, dels för al l be

vara det Iör rysk uppfattning och ståndpunkt karakteristiska i 

frams tällningssättet. Åtskilligt kan därjämte läsas mellan ra

derna. 
Vi överlämna alltså ordet åt den ryske författaren. 

l. flyska österjöjlotlan f'öre och vid /..:r igsulbroUet. 

Operationsom råde, uppgifter, operalionsplaner.1 ) 

Ryska flottan, som tillintetgjorts vid Por t Arthur och vid 

Tsuschima, var ännu icke återuppbyggd 1914, då Tyskland för

klarade 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, befästningarna 

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 mo

dern flotta. 

1
) limlerrubrikerna }iro översättarens. 
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Östersjön utgör etl i många avseenden obekvämt, mycket 

]:'!ngt, inom vissa omr~tden mycket trångt operationsområde 

med djup, som sällan överstiga 100 meter (det är 800' från 

Leningrad till Kiel och störs ta bredden är omkring 100'). Kus

terna äro ojämna med vikar, öar och grund, som försvåra navi

geringen. Till sjöss hotas en flotta i dessa farvatten ständigt 

av minfält och av anfall från ub~ttar eller torpedfartyg. Bott

niska viken, F inska viken och Rigaviken, det vill säga farvatt

nen ulanför huvuddelen av den dåvarande ryska kusten, med 

därstädes belägna baser, frysa till under många månader, var

vid sjökrigsoperationer här helt omöjliggöras. Däremot kunde 

tyska flottan under hela året utföra operationer mot den kur

ländska kusten, vilket var av särskild betydelse, enär det efter 

allt atl döma skulle bli just där, som armens flank skulle kom

ma att slå. Ofta förekommande dimma höst och vår och ytterst 

korta sommarnälier försvårade ytterligare och ökade riskerna 

vid operationer i Östersjön. 

Ryska östersjöflottan bestod vid krigsutbrottet av 1 slag

skepp, 10 kryssare, ett 40-tal jagare, av vilka blott en enda 

modern, och 11 förslitna ubåtar. De uppgifter, som ålåg o den

samma, voro av största betydelse för operationerna på ost

fronten. P å fiollan vilade i själva verket i sista hand möjlig

heterna för Ryssland a tt kunna genomföra kriget. östersjö

flottan skulle först och främst från sjösidan försvara Peters

burg, centrum för landels molståndskraft ur moralisk, militär 

och teknisk synpunkt, mot en väl organiserad och minst tio

dubbelt starkare fiende. Den andra uppgiften var icke mindre 

betydelsefull och bestod i alt stödja armens på havet stödda 

flank och all hindra fienden att kringgå densamma genom en 

landsti gningsoperation. 

I många avseenden voro styrkeförhållandena och de geo

grafi ska förh;Hlandena inom sjökrigsskådeplatsen ogynnsamma 

for ryssarna. Trots delta och trots de tyska sjöstridskrafternas 

höga ulbildningsståndpunkt, utföll en jämförelse mellan de 

~noraliska faktorerna, denna primära förutsättning för segern, 

Ingalunda ofördelaktigt 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 krigserfarenhel 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 för. 

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 på indisciplinärl uppträdande, kan man säga a lt 

de voro väl utbildade och visade god disciplin under hela },rigel 

ända till revolutionen 1917. 
I sill arbete för att reorganisera flottan underslöddes am iral 

Essen på ett glänsande sätt av en grupp officerare, som pa 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,lrO

granunet och flottans operationsplancr, i vilka äYen d<· för 

Ryssland sämsta tänkbara lägen förutsågos. Så förutsalte man 

exempelvis fientligheternas öppnande samtidigt med en engdsl' 

neutraliletsförklaring och innan de nya fartygen blivit Hi nhg

ställda samt rälmade med hela tyska fiollan såsom fien cl<. 

Grundlanken i operalionsplanerna var den, att den syaga 

ryska flottan endast skulle acceptera avgörande s trid inom ell 

härför avsett och preparerat omdde. Detta område eller denna 

»position» var intill 1912 belägen längst in i Finska yil\en, 

stödd på 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 på linjen Nar g ö (Reva!) -

Porkalaudde. I 'Reval Yar bl. a. den s tarka fästningen Peter 

den Storc under byggnad. »Positionen» utgJordes av ell vi d

sträckt minfäll tvärsöver Finska viken, som skulle utläggas 

förs ta mobiliseringsdagen. Minfältet skulle bevakas aY l'1 's l

artillcriba lterier av grov kaliber. Dessa voro dock lmn p pas t 
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p:lbörj ade, och sommaren 1914 existerade inom detta område 

endast några 20 cm. och några 15 cm. batterier. Dakom denna 

främst a försvarslin je skulle, sedan fientlighelerna öppnats, 

samtLiga kryssare, jagare och ubåtar uppehålla sig såsom be

vakning. De skulle härvid vara baserade i vikarna vid kusten. 

Det var omöjligt att tilldela kryssare med låg fart och små u

bålar på 150- 200 ton andra uppgifter. Däremot fäste man de 

största fö-rhoppningar vid jagarflottiljcrna, som voro Yäl för

beredda för sina uppgifter av amiral Essen personligen, och 

som voro synnerligen förtrogna m ed operationsområdet. Ej 

förrän fienden under anfall fr ~m jagarna och ubå tarna forcerat 

»ccnlra lpos ili onen» skulle han mö ta de ryska huvudstridskraf

terna , bestående av slagskeppen Paul I, Andre Pervosvanny, 

Slava och Cessarevilch, pansarkryssaren Rurik och den snabba, 

moderna Jagaren i\ovik Striden skulle upplagas m ed stöd av 

batter ierna p~i b:c1da stränderna av Finska viken och på dess 

otaliga öar. Ylledigare etl sista molstånd skulle fienden möta 

inom ett andra befäst område, där sj älva Kronsladts befäst

ningar, flankerade av de starka ballericrna Krasnaja Gorka och 

Ino, som försvarade 1'\evas mynning, slmllc ingripa. Då alla 

dessa 1912 pnbörjadc arbeten voro avslu tade, hoppades man 

att kunna yl ledigare försvåra fiendens rörelser utanför central

positionen genom all anordna ännu en framskjuten position 

ulanför densamma, där på Bottniska viken och H.igavikcn base

rade 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 små

fartyg 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 be

vaknings- , underrättelse- och fö-rbindelsetjänstcn. Kommendör 
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Nepenin, en av ryska flottans mest framstående officerare, fid, 

i uppdrag a ll organisera densamma. På kusten och öarna i 

Ös tersjön anordnades e tt system av signal-, radio- eller Leldon

slationer. Inte t fartyg kunde närma sig kusten utan alt bl iva 

upptäckt och omedelbart r apporterat till flottch efen. l>essa 

stationer, vilka bemannades med väl utbildad personal, sp<·lade 

under h ela kri ge t en betydande roll och ersalle ofl a med fraHl

gång spa niugsfarly g. Men kommendör Nepenin nöjde sig 1cke 

h ärm ed. Han UljJlacerade också ett nä l av agen ler i alla 1 y ska 

hamnar, organiserade en utmärkt radiopejllj äns l, samt en hiir

mecl förDunden clechiffrerings lj änsl. Denna organisation Q;a\' 

uneler hela krige t utomordenlliga rcsullat. Man kan utan öYer

clrifl påslå, all n äs lan varje utlöpa nde av ett tyskt fartyg neh 

m ången gå ng även detlas uppdrag voro i förväg kä ncb av 

l'\epenin. Detta underlättade i högsta grad den ryska fiolla ns 

operationer i Östersjön. 

Förvisso ägde vid början av kriget ingen av de kri gför 1nde 

m era grundlig kännedom om sin blivande sjökri gsskådcpla t ~ 

eller förs lod bä llre att utnyllja sin a stridsmedel, än den ryska 

flottan. 

östersjöflollan, som järnförd med armen endast hade ~c

kundära uppgifter, underställdes VI :c armelzommandot, som 

ledde försva ret av östersjökusten. Denna å tgärd resulterade 

icke i del goda sarnarbete m ellan marinen och armen, som man 

hoppa ls på, fr ämst till följd av bristande förs tåelse för sjömil i

tära frågor hos armckommandot. Den kunde, såsom frawgår 

av det följande, ieke annat än förlama handlingskraften ho~. eu 

så företagsam befälhavare som amiral Essen. Trots detta lllii j 

li ggjordes, tack vare den gamla och föga s tarka ryska östcrsjö

flottan. a lt man efter de förs ta krigsdagarna kunde sä nda tre 

armekårer (gardet, l :a och lS:e ), utgörande delar av VI :c ar

m en, till huvudkrigsskådeplatsen. Sedermera kunde hela den

n a arme sändas som förstärkning till den rumänska fronten. 

Amiral Essen vann h ärigenom en verklig seger över sin m äldige 

m ots tån d are. 
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2. Opemtionerna augusti 1914. Förhållandet till Sverige . 

Kri ge t i Ös tersjön började för Rysslands del under betydligt 

gynnsammare förhållanden, an man kunna t vänta sig. Eng

land, som förldarat Tyskland krig, band i Nordsjön den tyska 

floHans huYudstridskrafler. TVIen de sis ta dagarna av elen di

plomati ska spänning, som följ de på Österrike-Ungerns ulti

malum till Serbien, beredde amiral Essen många bekymmer. 

Han förstod tillfullo, all kriget mot Tyskland var beslutat och 

oundvikligt, och h an fruktade därför ett allmänt anfall av 

tyska fiollan mol Pelrogad redan innan krigsförklaringen. Med 

ett enda dj ån l slag skulle Tyskland på detta sätt kunna lamslå 

Ryssland inna n krige t ännu börjat, eller å tminstone, om man 

lyckades genomföra en (låt vara tillfällig) landstigning, i avse

värd grad s löra den ryska mobiliseringen, vilket i sin tur kunde 

komma de allierade a tt förlora kriget. Tsar Nikolaus II, som 

trots allt h oppades kunna lösa konflikten pa fredlig väg, hade 

förbjudit flottan a ll yerkställa n ågon som helst förberedelse för 

mobilisering. Amiral Essen begärde tillå telse att åtminstone 

få utlägga centralpositionens minfält, men kejsaren förblev, 

trots på tryckningar från marinstabschefen amiral Rusin, som 

var av samma ~\sikt som amiral Essen, orygglig i sitt beslut a tt 

icke på något sätt framprovocera centralmakternas krigsförkla

ring. Amiral Essen, som insisterat in i det sista, beslöt slutligen 

a tt på eget bevåg utlägga minfälten . Operationen skulle taga 

sin börj an i dagningen den 30 juli . Just då minfartygen skulle 

utlöpa med h ela fiollan såsom stödstyrka, gavs del begärda 

tillståndel fr ån högsta ort. Amiral Rusin hade äntligen lyckats 

övertyga kejsaren. Två tusen minor fälldes denna dag tvärs 

över Finska viken av minfartygen Ladoga, Narova, Volga, Amur 

och .Jenisej under befäl av konleramiral Kanin, chef för min

fartygsdivisionen. Varj e omedelbar fara för PeL~·ograd var 

därmed avvärjd. 

Tv~1 dagar senare, sedan krig förklarats, var man tvungen 

a tt övergiYa Rigaviken och Bottniska viken och att spränga an

läggn inga rna i Libau och Hangö i luften; detta enär man icke 
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kunde försvara dem men ville förhindra landsättning a' t.\'Ska 

trupper därstädes. 
Amiral Essens farhågor voro Yälgrundade, vilket numera 

bekräftas av tysl< a dokument. Chefen för tyska Marinsl:thcn 

hade yttrat : »Om England förblir n eutralt, anser jag, ln .ts dc 

primära uppgifter , som föreligga oss i Nordsjön, atl del ät häs t 

att fr ~m början fullständi gt göra upp räkningen m ed Ryssland 

genom a ll till Östersjön detach era alla h ärför erforderliga . lyr 

kor. Operationern a i Nordsjön få r utföras m ed r es len ay flo t

tan >> . Men dagarna gingo och intet tyskt örlogsfartyg Yt;;adc 

sig i Östersjön. l\'är England gjorde sitt inträde blan d de lr ig

förand c, kunde m an slutligen andas fri are. 
Alltifrån higsulbrollel hade amiral Essen h aft ämm ett 

s tort bcl<ynuner. Det Yar det h ol, som representerades a' den 

svenska flottan , vilken ägde för skärgårdss trid väl lämpade 

fartyg. och som just h ad l<oncenlrerats vid Gotland. Dc ~n ti

ryska opinionsy ttringar, som förekommil i olika svenska sl~qlcr, 

kunde tyda på, a ll SYcri ge skull e s tälla sig på Tysklands ~1cl a. 

Amira l Essen , som hade besluta t a ll en gån g för alla göra slut 

på delta hol, innan de tyska sjös tridskraft erna hunnit l>iJr ja 

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 armen, Y ar i n an 

meddelade sitt beslut a ll lzräva, a lt svenska flottan om edelkut 

skulle a terinlöpa till Karlskron a, och där förbliva till kr igels 

slut. Om delta h aY icke uppfy lldes Yore det h ans 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 r

nas förs, ·ar under l'{,ysslands senaste krig. - Leningrad 1927) v;t· •let 

brev, som amir al Essen ämnade overlämna till chefen för den sn~ liika 

kustflottan av följande lydelse : »Eders Excellens. Ehuru svensk:t re

ger ingen .förklarat sin neutralitet under det pågående kriget mellan 
, . b l' t·· l t U'O tla Ryss l and och T.vsklancl, och ehuru m te t syn ar 1gen s or c e "' 

' l" ] l · · l l ' t tt ~ ·· sta Eder :för hå ll anclet mellan va r a an c er, can J ag e] une er a a a ca 
uppmärksalllhet därpå, att under en period före krigsutbrottet 0 .P1" 

nionsyttrinO'ar förekomma i Edert fädernesland, som underströka 110d

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 
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hetsning r~1dde inom VI:e annens stab, inom högkvarleret och 

i synnerhet inom l'lrikesdeparlementel, innan bekräftelse er

hölls, alt amiral Essen emottagit del iltelegram, man sänt ho

nom, och aU han befann sig på återväg. Telegrammet lydde 

som följer: »Överbefälhavaren har förbjudit varj e offensiv ope

ration. Flolia ns främsta uppgift är Pelrograds försvar. Detta 

nödvändiggör flottans ständiga närvaro i Finska viken ». 

Amiralen förvänlade sig fönisso icke något ann a l svar. 

Han visste, a ll man omedelbart skulle beordra honom all å ter

vända, men han hoppades å tminstone kunna skrämma svenska 

flottan. 
Händelserna skulle ännu en gang komma att bevisa aH 

han haft räll. Den ryska diplomatiens obeslutsamma h iHlning 

grnlemot Sverige och del under hela kriget gällande förbudet 

för fiollan all mot svenska fartyg förfara med all den sträng

hel, som krigsförhållandena pål<allade, förlängde endast kriget , 

Ly stora kvantiteter m alm, vara v Tyskland hade det slörsta be

hov, tillfördes detta land fr~m SYerige och ofta på svenska far

t_vg. l känsl a n av att de icke behövde befara några efterräk

ningar, drogo sig Yissa av dessa fartyg icke för att anfalla 

ryska ubåtar, vilka i sin tur icke vågade vidlaga några åtgärder, 

ja, de sänkte Lill uch med 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 noggra nna uppgifter om S veriges avsikter och om dess strids

kra·ftcr, vän de r jag mi g t ill Ed e r, ärade llerre, med kravet, att Ni 

inlöper med hela svenska flo t tan t ill K a rl skrona och med en ödmjuk 

bön, att ~i ej u t löper därifrån unel er hela den t id kriget mell an Ryss

land oeh Tyskland pågå r. I Ede r egenskap av krigare skall Ni förstå 

elen order, j ag givi t lllina f artyg, att tillin tetgöra va r je kri gsfartyg 

-- 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 vänskaplig handling, som kommer att avlägsna el en oroande 

möjlighet en i'ör krigsu tbrott mell an våra riken och flo t tor. Mot tag, 

ärade H erre, min försäkran om högaktning - - » 

Brevet är utan nutnmer i a rkivet . 
(öveTs. anm.). 
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[mgare. Engelska ubåtar, som förforo på samma säll , ~t\id des 

alllid a" den engelska regeringen. Men varken händel:--l·rnas 

utyeckl.ing eller amiral Essens s tällningslagande eller den L' l!g

elska regeringens påtryckningar kunde ändra den ryska di plo

matiens uppfattning. 

IcJ,e förrän den 12 augusti inrapporterades de först a l\·ska 

fartygen. kryssare och jagare, utanför Dagö. De försvunnr, a ie r 

utan all ha förelag i l sig någonting. Man Yisste redan i r.Yska 

Generalstaben , att den tyska operationsplanen för krigfö1 1ngen 

i Östersjön endast g ick ut på utförand et av diversion e1 mecl 

snabba kryssare, vilka man hoppades skulle giva ryssam a upp

faUningen, a ll operationer av större omfattning vore inkclda. 

I själva verket nödgades tyskarna atl hålla alla s ina st~ rkor. 

även de äldsta slagskeppen, koncentrerade i Nordsjön. llc tta 

innebar givetvis intet hinder för att betydande tyska sjösl~ rkor 

när som l1 elst kunde inlöpa i Östersjön för all där genomföra 

en större operation. Detla inträffade i själva verket ocks.1. 

V id flera Lillfällen visade sig kryssarna Magdeburg och 

Augsburg , åtföljda av äldre kryssare, jagare och ubå tar, utaJi fö r 

ryska kusten. Libau bombarderades den 23 augusti pa b ng t 

håll och ulan något som helst resultat. Det lwm vidare till 

flera sammanträffanden på stora stridsavstånd mellan tvska 

kryssare och de ryska kryssare, som voro på bevakning u l<wfö r 

Finska viken. Varje gång drogo sig de betydligt snabbare men 

svagare bes tyckade tyska kryssarna tillbaka. En enda gi1 ng, 

vid ett sammanträffande med Bliicher, blev det de ryska hys

sarnas lnr att draga sig tillbaka. Men Blikher lämnade ,,wrl 

de ryska farvattnen. Två eller tre gånger inlöpte ett fH· Lal 

eskadrar av äldre tyska slagskepp i Östersjön, men avlägs. 1,tde 

sig åter ulan aU ha företagit någonting. Della förhålLnde 

belyste en faktor, som olyckligtvis ända till kri gets slut aldr ig 

vann tillräcklilg beaktande i den engelska och ryska flottlcd

ningen, trots föreställningar från ett anlal engelska (blan d dem 

den framstående lord Fischer) och ryska officerare, nämligen 

den Yäxelverkan, som rådde mellan operationerna i Norii··j ön 

och operationerna 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 utlöpande, alt eskadern omedelbart fi ck av

bry ta sina opera tioner, och i all hast återvända till IGel. 

Den 26 augus ti försökte Magdeburg, Augsburg och några 

jagare att under na tten intränga i Finska viken. Men Magde

burg, vars bestick var oriktigt, grundstötte vid Odensholm ocn 

anfölls omedelbart av de ryska kryssarna Pallacta och Bogatyr, 

vilka befunno sig på bevakning i närheten. En del av besätL

ningen räddades av en tysk jagare, som, allvarligt skadad av 

de ryska kryssarnas eld, trots allt i tjockan lyckades å terförena 

sig med sitt förband. Fartygschefen på Magdeburg och en del 

av besältningen Logs tillfånga. Ombord på vraket fann man 

ett radiochiffer av största· betydelse, vilket småningom i hög 

grad kom all bidraga till röJ-andet av planerade tvska företaa 
,.; b' 

och som även delgavs de allierade. 

3. Opeml ionerna september 1911~-våren 1915. Fruktlösa 

försök all utverka ökad rörelsefrihet. Minkriget inledes. 

Då amiral Essen märkte den tyska flottans fullständiga 

passivitet och väl kunde räkna ut, att endast lätta fi en tliga 

sjöstridskrafter opererade i Östersjön, beslöt han att utföra en 

serie raider i tyska farvallen. Han hoppades därigenom kunna 

draga_ en del fientliga fartyg fr[m Nordsjön och därigenom lätta 

trycket för den engelska flottan. Den första operationen ut

fördes den l september. Rurik förande flottchefens flaaa 
' nt" 

Rossia, Oleg, Bogatyr, Novik och 4 jagare av typ Pogranitchnik 

gingo till sjöss, visade sig utanför tysl\a kusten och å tervände 

till Reval, tagande vägen utefter svenska kusten, utan att något 

anmärkningsvär t inträffade. Under natten uppstod endast en 

kort sammandrabbning mellan Novik och Augsburg. Samma 

dag anföll ubåten Akoula utan framgång en tysk kryssare, led

sagad av jagare, vid inloppet till Bottniska viken. Rurik, Pal

l~da och Bajan, vilka omedelbart framsändes i denna riktning, 

Siktade intet. Den 8 september mötte några ryska jagare, vilka 

Voro ute på sökning, tyska fartyg ulanför Vindau. Ingen strid 

Utsparm sig, och tyskarna 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 räk11 ino 

t> 
i JVIoonsundet vid Rogokul, emedan Reval och Sveaborg \ oro 
för avlägsna. För att försvara densamma anordnades omedel
bart 15 cm. och 75 mm. batterier på öarna \Norms, vYerder och 
Schildau. Den 22 september sändes en eskader av gamla slag
skepp ånnu ea gång in i Östersjön för alt understödj a en lan d
stigning. som åtla tyska jagare försökte vid fyren Backofen. 
Den avvisades lält av lantstridskrafter. Fyra ryska kryss'lre 
och två . jagarflottiljer gingo genast till sjöss, men då de an
lände 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. ~Tan 

påträffade dock inga fientliga fartyg. Denna expedition under 
amiral Essens direkta befäl gjorde ett djupt intryck på perso
nalen. Flottchefens inflytande ökades med varje dag. 

Amiral Essen ville emellertid icke nöja sig m ed att i en
lighet med operationsplanen försvara Finska viken mol 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 ti ll 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 shg
skeppcn, föreslog amiralen, att operationerna skulle utsträckas 
ända fram till tyska nordkuslen. Detta skulle ge möjlighet a lt 
i viss utsträckning skydda ryska annens flank och att avhry la 
sjöhandelstrafiken mellan Sverige och Tyskland. För att sä
kerställa sin långsamgående styrka mot risken att bli avskuren 
av överlägsna fientliga sjöstridskrafter, innan den hunnit {\Ler
vända 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 upp
taga striden på centralpositionen, så som den ursprungliga pla
nen avsåg. (Denna amiral Essens plan, som är synnerligen 
intressant, och som ensam skulle vara värd en artikel, har ny
ligen publicerats i detalj av kommendörkapten Merkouchov i 
Morskoj Sbornik). 

Högkvarleret svarade emellertid, att Hans Majestät 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 på 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 med 
flottans huvudstyrka, med lätta fartyg, vilka han ägde rättighet 
att disponera enlig t eget gottfinnande. Han avsåg att med 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 ja
gare (på 600~700 lon). Varje dylik jagare kunde på däck 
medföra nära 30 minor. De ryska 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 kryssarna 26~28. l 
händelse av ett möle med fienden kunde de ryska jagarna icke 
upplaga strid, enär minorna hindrade dem all använda sig av 
kanoner och tuber, ej heller undkomma. Endast Novik med 
sina 37 knop och sin bestyckning av 4 st. lO,G cm. långskjulande 
kanoner och S tuber utgjorde en farlig motståndare icke blott 
för de fi enllicra J·acrarna utan ~iven för krvssarna. Varken vin-b u J 
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terns annalkande eller deL slora avs tåndet till den tyska kus te
1 

(:iOO' fr ån Rigaviken till Danzig) eller de ryska jagarnas l å cr~ 
fart förm å dde emellertid ändra amiral Essens bes] u L. "' 

I början av kriget hade elt Lyskl minfartyg, allghrjan 

Deutschland, utlagt e lt minfält i Finska vikens m ynni ng ulan

för centralpositionen inom just samma område, där m an tYs i\rr 

att anordna den framskjutna positionen. Minfältet, son , upp~ 
täck les följande dag, svep les icke ulan kompletterades l\;1rlon1 

med ryska minor. Delta var den andra minering, som r~· ska 

flottan utlade efter krigsutbrottet. Till följd av a tt fi ent liga 

fartyg vid upprepade tillfällen varit synliga i fanatlnen nord 

om ryska armens flank, utlade jagarna den 7 oktober i ' '<11 ighel 

med amiral Essens nya plan e tt minfält 8' väsl v\'indau. El t 

nytt mineringsföretag avsågs i dessa farvatten under nl llen 

den 17- 18 oktober. Men som man just då väntade de eng('l ska 

uMtar, som skulle forcera Bälten, inställdes operationell. 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 lllin

sprängdes ett mindre bevakningsfartyg \Vorms, som fortfa rande 

avvaktade E 13 :s ankomst, i ett minfält, som tyskarna utlagt 

utanför L ibau. Den ;n oktober kunde slutligen Novik, Ochomik. 

Pogranitchnik och Sibirskij Strelok, trots att s tark storm var 

rådande (rullningen uppgick på vissa jagare till 35°), fä lla sina 

minor utanför Memel. Den 5 november utlade samma jagare LY{t 

minfält, det ena ulanför Memel och det andra NvV Königsberg. 

Den 17 november beredde sig e lt antal tyska kryssarl' och 

jagare, däribl and pansarJ.;xyssaren Friedrich Karl, a tt bolll llar

dera Libau. H ärvid s tötte sistnämnda far tyg på en mina, u 'agd 

av de ryska j agarna, och sjönk snabbt. Samma öde mötle h.J dp

fartyget 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 november fällde 8 jagare av typ Kazanetz minor 

nord Briisterort, och en vecka senare kompletterade ,;\'m·ik 

Amurs minfält vid Stolpe bank. 
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Emellertid h a de Yädrel blivit a llt sämre och kylan, stor

marna och isen hindrade Lill elen grad j agarnas operat ioner, 

att amiral Essen beslöt att ersä lta dem med kryssare. Dessa 

]wnde ombordtaga flera hundra minor vardera. Natten till den 

13 janua 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 planerades en ny operation, trots alt isen 

i stor utsträckning lag t sig utanför kusterna. J\'lineringen skulle 

denna g~mg utläggas av Rurik , Amiral Makarov, Bogatyr, Oleg 

och ,l jagare a \" typ General Kondra ljenko i Danzigbukten. 

Danzig utgjorde en ay ty ska fiollan s fr amskjutna baser i öster

SJOB. Före tage l stod under befäl av konleramiral Bakhirev. 

Hårt Yäder n tdde, Yarjämlc tj ocka, r egn- och snöbyar försäm

rade sikten. Hurik grundstötte på ett i sjökorte t icke an givet 

grund nära F {rrön. Den skadades synnerligen allvarli gt, tog 

in 2,700 lon vatten, Yarjämlc djupgäendet ökades med 1,~ meter. 

Farten nedgick till 2 knop, ingen enda kanon var användbar, 

fienlli g ra di os ignalering uppfattades på n ära h åll och man 

trodde för ett ögonblick att pansarkryssaren, en av ryska flot

tans starkaste enheter, var förlorad. Det dåliga vädret försvå 

rade ytterligare situa tionen. Det kräYdes tre orosfyllda dygu 

för atl n ~t Reval. De två starka isbrvtarna Ermak och Tsar 

Mikael Teodorovitch utförde ett verkligt kraftprov genom at t 

vid denna [n·stid föra den allvarligt skada de kryssaren genom 

hela den fullständigt tillfrusn a Finska viken. Rurik reparera

des pft två m <'m a der vid örlogsvarvet i Kronstadt. 

Minfällningen utför des lrols allt i viss utsträckning med 

de fyra jagarna. Trots a lt de crhöllo order a LL återvända. 

fortsatte de genom isen och fullgjorde ensamma sitt uppdrag 

på anbefalld plats. 

Niinkriget fick betydande resultat. HerraYäldel över Öster

sjön ända fram till tyska kusten 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 framskjutna 

has från Danzig Lill Swinemiincle till följd av de ryska mine

ringarna. Den tyska floHan s understöd åt arm ens flank liksom 
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de tyska sjöhandelsförbindelserna m ed Sverige försvarades i 

hög grad. Flera jagare och ell stort an ta l tra nsport- och han

delsångare gi ngo förlorade på de ryska m inorna. Kryssa rna 

Augsburg och Gazelle skadades. 

4. Ny floUchef. öJ..:acl rörelse{'rihet utverkas våren 1!11:5. 

V~n·en 1915 förslärktes den tyska Ölsersjöeskadern. l"n der 

h ela sommaren be trak la de tyskarna, som en gång för alla Yi\le 

s lå den ryska a rmen , ostfronten såsom hu\'udkrigssk ad\ pla ts 

och koncentrerade dit be tydande sty rkor. Alltifrån de förs ta 

vack ra dagarna visade tyska kryssa re jämte slagskepp eller 

j agare s tor ak tiv ite t i trakten av Ri gaYiken och ulanför Libau. 

Den 6 maj fä llde rysJ,a j aga re minor ulanfö r denna h am 11 uch 

i lrbens undel. 

Vid denna Lid led ryska flottan en oersätllig förlust. Am iral 

Essen aYled vid 53 fn·s å lder efter en kort lids sjukdom. Del 

va r ett h:'t rl slag för fi ollans personal, som beundrade sin löre

lagsamme, d j ärYe och energ iske ch ef. Dock levde hans anda 

kvar i fl ottan, där hans kunnighet och h andlingskraft gåll 1 arv 

till en mängd unga, energiska officerare, som varit h ans ek \'CJ', 

och som Yoro uppfyllda aY samma framå tanda, som möj l i g~ j o rl 

för den avlidne amiralen a tt på så kort tid nyskapa en f 1 Jlla. 

Olycklig tvis voro de för unga för a ll kunna inlaga den horl

gångne flottch efens plats. Del blev chefen för min[ar lygsd iYi 

sionen Yiceamiral Kanin, som utnämndes till chef för öslcrsjö

flollan. 

H a ns första å tgärd ble\· a lt vända sig till högkyarlerl' 1 fö r 

att begära s törre rörelsefrihel för s ina fartyg. »Bcsätln ir ,.;ar

n a », skreY h an, »första icke och misslyda motiven till a ll yara 

bästa enheter icke få u Lnylljas i offensiva operationer». :\ [en 

högkvarlere t gav icke m ed si g. Generalkvartermästaren general 

Danilov förldarade slutligen på följande säll denna för fl ottans 

personal obegr ipliga envisheL »Ä ven om flott an skulle 'inna 

en glänsande sjöseger, skulle den icke därigenom förändra d rl 

stra tegiska läge. Om den dä remot blir slagen, mås te Yi muga 
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tillbal'a ~vå eller tre armck~trer fr ån huv udkrigsskådeplatsen 

för a ll forsvara Pctrogracl. De lla skulle kunna m ecll'öra en 

j,a taslrof vid fron ten ». Flottans p ersonal, som var fost rad i 

amiral ~ssens skola och önska de tillämpa dennes operations_ 

plan, kravcle .aH f~t laga b etydlig t ak tivare del i elen kamp, som 

hela lande t ford e mol elen fr uktade fienden. Man upprördes av 

tanken, a lt de 4 slagskeppen, som konstruerats m ed lednina a v 

erfarenhe lerna från rysk-japanska kriget, m ed sina 23 l~uop 

och sina ~8 ~l. :lO,r. cm. långsJ, jutande kanon er skulle spela rol

len av ororl 1ga befästningar i Finska vikens innersta del. Det 

mås te h ä r unders trykas, a tt medan franska, j ta lienska och 

österriki sk-ungerska flottan s personal betraklade varj e utlö

pande med huvudslyrkan i Adria ti ska have t - den sjökrias

s~zåclep l a ls,. som ägde den s törsta likheten m ed Ös tersjön ° 

sasom farh g l och onödigt, vi lken ~t s ikl till ful lo delades av den 

engelska flottan s personal, fann man del inom ryska flottan 

absolut nödvändigt a ll !å ta slagskeppen u llöpa, trots de risker, 

som de kunde löpa till följd ay h o te t frfm ubåtar och minor. 

?enna {tsikt . h ys tes, som m an vet, od::s~t av många officerare 

mom tyska flottan s ledning. A ll man på tysk sida näslan in tet 

f~relog sig i Ös tersjön i detta avseende berodde på, aU man 

v1lle bevara sina styrkor intakta för den avgörande striden mot 

enge lsk~ flollan, eller på a ll man, liksom p~t rysk sida, under 

~ela lmgel höl~s til~haka av poli ti ke rnas olyckliga infly tande. 

essa .f~Lla~e lika l1te l som de t ryska högkvar teret betydelsen 

av aktivitet 1 operationerna till sjöss, vi lken fak tor i en m odern 

flotta har ännu s löne betydelse än i en arme. 

Förhandlin garna mellan ami ral Kanin och högkYar lere l 

r:sulterade i en kompromiss. Den äldre ryska slagskeppsdivi 

sJonens andra grupp och lYå ay dc nya dreadnou ght- slagskep

pen Im go utlöpa enli g t flottchefens bestämmande. De två 

andra nya slagskeppen skulle hål la Yakt bakom centralpos itio

n:n som hund ar i band och fingo i t:ke under någon förevänd

nmg utlöpa. Alltifrån denna tidpunkt gingo slagskeppen vid 

~lpprepade tillfä ll en till sjöss och ulstråckte s ina framstötar 

anda till de tyska farYa llnen, särskilt för a tt stödj a minfartygen. 
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Dc påträffade under dessa expedi tioner aldrig några lYska 
fartyg, fastän man , ·issle, a tl såväl slagskepp av Kaiser -kb-;scn 
som andra nästan hela sommaren voro förlagda till Kiel. 

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

Den allmä nna offensiven p~1 Ostfronten inledd es i maJ iH<1-
nad i Galizien och något senare i Polen. Till följd av annnu
nilionsbrisl vck o de ryska anneerna överallt. Helrälten i Kur
la nd h ei dades vidDvina 1ned en kil av -±0 km. längd i r iktu! ng 
mot Schlock, vilket räddade Riga frä n ockupation. -:-.'len L·!Jau 
mås te övergivas. Kanonbåtarna Sivoutch och Koreetz h ejdade 
fiendens framtrångande längs kusten under det aU kanallha
tarna Khrabry, Groziastchy, ! jagarflottiljer och 3 ubåtar iingo 
i uppdrag all försvara Irbensundet. Dessa voro de enda sty r
kor, som högkvarteret, fortfarande under hänvisning till ri sker
na för Finska viken, tillä t flottan a tt avdelat till försvaret av 
armens flank. För flottans personal blev del därmed fullt k\art, 
atl Rigav iken med Irbensundet skulle bli den huvudsaldiga 
sjökrigsskådepla tsen under sommaren 1915. Det var av slörsta 
betydelse för tyskarna a tt m ed hjälp av sin överlägsna fJo lla 
kringgä den ryska flanken vid havet och därmed hota P di_"O
grad. Trots amiral T irpitz molstånd och trots att ~n aYSC\ -~ ~·d 
försvagning åsamkades sjöstridskrafterna i NordsJön, ~eslots 
därför att sända en stark eskader till Östersjön. l böqan av 
junl visade sig de för sta tyska sjös tridskrafterna, bestående av 
talrika slagskepp, slagkryssare, kryssare och jagare, föregaP~na 
av minsvepare, ulanför Irbensundet, som ännu endast var s' agt 
försvarat medelst n ågra lätta batterier på Zerelhahön sam. elt 
minfäll tvärs över sundet. Den stora svårigheten vid H•ga
vikcns försvar låg däri, a ll on1 dess enda för slagskepp .och 
kryssare användbara inlopp, Irbensundel, behärskades av flen
den, kunde endast lätta sjöstridskrafter taga sig ut och in gen°

111 

de två andra, Moonsundet och Sölösundet. Varje större örlogs-
f 

· · ·1 d " f den "'1u e farlvg. som till ävenlyrs 1Je unne s1g 1 Vl <.en, a ten .. c 

sig fast vi d Irbensundel, skulle vara vigt åt en säker under;.?> ng. 
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Trots delta heslöt man på rysk sida, a ll stödja kanonbåtarna 
och de lätta far tygen åtminstone med ett gammalt slagskepp. 
Under nallen till den l augusti, som var mycket mörk, in löpte 
Slava ulan aU upptäckas av fienden i Rigaviken. Den eskor
terades på vä gen dil av två av de nya dreadnought-slagskeppen. 
s amtidi gt heslöt man atl slutfö ra arbetena med fördjupningen 
av Moonsundcl, varigenom stora fartyg skulle kunna inlöpa i 
Rigaviken fr~m Finska viken. 

Den 3 juni, då man fåll veta alt de tyska eskadrarna löpt 
ut, sändes två sm~1 ubåtar Ql.;:y}unj och Minoga att anfalla dem. 
Efter elt beslutsamt genomfört anfall mot en eskader, bestående 
av 10 slagskepp eskorterade av jagare, lyckades Oky>unj all
varl igt skada slagskeppet vVittelshach, som tyskarna icke lyc
kades bogsera t i \1 Danzig, och som därför måste sättas på grund 
i Kurisches Haff. Den engelska ubåten E 9, som erhöll order 
a tt därslädes förstöra slagskeppet, tog miste på plats och sökte 
förgäyes det skadade fartyget i närheten av . Danzig, varigenom 
det lyckades för tyskarna att rädda Wittelsbach. Efter denna 
händelse hlevo de emellertid y tterst försikLiga och övergåvo för 
en tid försöken a lt tränga in i Rigaviken. Den 4 juni siktades 
Augsburg och Bremen jämte ell flertal jagare till sjöss utanför 
Dagö och sedermera ulanför finska Utö. De påträffade där 
ryska kryssarna Oleg och Bogatyr. Dessa fartyg, som hade för 
låg farl för atl kunna förfölj a, försökte fruktlöst att draga det 
tyska förbandet över mineringar. Samma dag sänkte U 26, 
som inträn gt i Finska viken, minutläggaren Enissej . 

T yskarna, som for tfarande förberedde omfattande operatio
ner i Östersjön, fortsatte att visa en viss offensivlust. Der!'l.s 
jagare utlade vid flera tillfällen mineringar utanför lrbensundet 
och Finska vikens mynning. Ett flertal betydelselösa samman
träffanden ågde rum mellan båda sidornas J. a <fare b . 

Den ryska flottledningen beslöt sig för ett mera energiskt 
Upp tr ädande för atl neutrali sera den tyska aktiviteten. Man 
bestämde sig i första hand för att bombardera Memel med 
kryssare, vm·igcnom man ville påverka den tyska allmänna 
opini onen. Den l juli gingo Amiral Makarov, Ba jan, Bogatyr, 
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Oleg, Rurik och 1\'ovik till sjöss för att utföra bombarderinge11 . 

Företaget stod under befäl av konteramiral Bakhirev. E n ja

garflollilj. som skulle ledsaga kryssarn a, å tersändes till base11 

på grund av fö r låg fart. Operationen slmlle ulföras så sn.tbbt 

som möjli gt. 
Tjockan var så Lä t, a tl Rurik och Novik förlorade k änningen 

med resteu av eskadern. Del förstn ämn da fartyge l styrde en

samt mol Memel, medan Novik återvände Lill Arensburg. P~t 

gående r ad iotelegrafering (tyskarna misshrukade allti d <H la 

förbindelsen1edel) röjde tydligt, a lt fientliga fartyg befunno sig 

till sjöss. Då amiral Bakhirev med huvudstyrkan passerade 

Jatituden gen om Hoburg, emo ttog h an e tt chiffertelegram fr~t n 

kommendör Nepenin, va ri meddelades, a ll tyska kryssare ocl1 

minfar tyg jus l utlag t elt minfäll nära Utö, och atl de med hög 

far t på sydvästli g kurs passera t kuslbevalmingsslalionen p;\ 

Dag ö. Nepenin meddelade också, var de tyska fartygen enlig t 

föreliggade uppgifter skulle komma att befinna sig kl. 0800 pfl 

morgonen . Klockan var ännu icke mer än 0300. Amiral Bal; 

hirev beordrade hela sin eskader alt slyra mot den am·isadc 

platsen. Precis kl. 0720 siktades, trols alt sikten ännu var myc

ket inskränkt, sex fi en tli ga fartyg. En strid utspann sig, unrler 

vilken minfartyget Albatross, allvarligt skadal av den ryska 

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 draga 

sig undan. Deras exempel följdes av tre jagare, son1 sök t 

skydda Albatross medelst dimbildning och utfört torpedanfall 

mol de ryska kryssama. I delta ögonhlicl~ kom pansarluyssa"cn 

Hoon, som kallats till hjälp, i sikte vid horisonten j ämte lo vs

saren L u beck. I förhoppning 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 ggjordes av alt tj ockan lättade. Flera Lyskn 

radiomeddelanden avlyssnades, som tydde på att yt terli gare 

fient liga s lyrkor närmade sig. Am i r al Bakhirev å sin sida ]Je

gärde förstärkningar. Två slagskepp utlöpte omedelbart fö1 a ll 
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Jämna s töd. Me n plötsligt kaslade Roon och Li1heck om husen 

och försvunna hortom horisonten. Därvid r åkad e de emellertid 

på Rurik och en ny sammandraggning ägde rum, som pågick 

under l tim. 15 min. Ruril; hesköl Hoon m ed sitt svåra och 

L ii beck med si l l m edelsv{tra ar tilleri. Sistnämnda fartyg träf 

fad e Rurik en gång, varvid elva m a n lä ll saracles, m en intet 

haveri uppstod . Roon erhöll ingen träff mol Rurik, vilket far

tyg däremot enligt ryska uppgifter träffade Roon en gång. P~1 

Rurik uppstod haveri i ell av 25 cm. tomen till följd av dess 

egen eldgivning. Efter träffen drog sig den tyska pansarkrys

saren snabbt unda n, följd a v Luheck. Rurik, som gjort en un

dangir för en sik Lad u båt, lyckades icke åteninna ];än n ingen. 

På :'1 lervägen till Fins], a viken anfölls den ryslm eskadern av 

en tysk ubå t. Jagaren Yynoslivy rappor terade, a ll den r amma l 

ubå Len, och man an tog all denna var den ryktbara U 26, som 

man sedan dess icke vidare träffade på. 

Striden vid östergarn var icke ärofull för någondera parten. 

Båda befälhaYarna h ade splittrat sin a styrkor. Dessutom hade 

den ryske amiralen, trots sina övrlägsna och ganska snabba 

stridskraft er, icke Jyclm ts Lillintelgöra fienden. För den lilla 

fram gå ng, som vanns, förstörandel av Albatross, hade man att 

lacl.;a det utomord entliga ryska underrättelseväsendet, som lyc

kats lok alisera den tyska s tyrkan , jusl då den utförde sitt upp

drag. Den engelska ubåten E 9 sänkle samma dag pansar

kryssaren Prins Adalbert, som i störs ta h ast utlöpt för att 

understödj a Roon. 
(Forts.). 
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Flygkommissionens betänkande. 

Den 25 september 1934 avlämnade den s. k. » 1933 ars fl\ g

kommission» sill betänkande till Kungl. Maj :t. De omständig

heter, som föranledde kommissionens tillsättande samt dess 

yerk<;arnhet och slutligen dess betänkande hava tidigare rr1a

terats och kommenterats i dagspressen. Betänkandet, som om

fattar omkr in er 300 maskinskriftsidor, har endast utgivits i l'LL 
o 

mindre antal exemplar. Det innehåller emellert id en rad fill\ta, 

synpunkler och förslag rörande det svenska flygvapnet , som tro 

av största allmänmilitära intresse. En närmare redogörcb i 

denna tidskrift för belänkandet kan därför vara av värde. 

Betänkandet är uppdelat i 7 huvudavdelningar, näm li gen 

I. Inledning: en redogörelse för kommissionens uppgi fte r 

och arbetssätt m. m. 
II. Flygplantypen Sk 10 : dess upphandling och utprovni11g, 

haverierna vid F l och därav föranledda undersöknm 

gar srrmt dess framlida användning. 

III. Flyghaverierna inom flygvapnet: om undersökning av 

flyghaverier samt statistik. 

IV- V. Flygplanens anskaffning och underhåll jämte därn,ed 

sammanhängande förhållanden ävensom flygmater: : l

tjänstens planläggning; principutredning och kr il il• 

samt sammanfattning och förslag. 

VI. Flygvapnets krigsberedskap: antalet flygplan samt vts

sa på personalens utbildningsståndpunkt inverkande 

faktorer. 
VII . Organisationen av flygvapnets ledning. 

Fem hemliga bilagor komplettera betänkandet. 
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De nämnda huvudavdelningarnas innehåll kommer att i 

det följande i korthet relateras. Då betänkandet ordagrant 

återg iYes, framg~\r de1ta av cita tionstecken. 

l. I nlecln in g. 

Kommissionen anser sit l uppdrag innefalla 3 huYudupp

gifter, nämligen 

l) undersökning av de Lva ulyckorna med flygplan av typ 

Sk 10 saml rörande denna typ i allmänhet dels ock sättet för 

undersökning av flyghaverier inom flygvapnet; resultatet av 

denna undersökaing framlägges i huvudavdelningarna I och Il ; 

2) '>pörsmal rörande flygmaterieltillverkningen, resultatet 

av denna undersökning framlägges i avdelningarna IV och V; 

3) förslag beträffande övriga förhållanden inom flygvapnet, 

avsedda all främja vapnet; sådana förslag framläggas - för

ntom i aYd. IV och V - i avd. VI och VII. 

»Kommissionen har med hänsyn till arten av det kommis

sionen givna uppdragel icke ansett sig böra ingå i behandling 

av frågor om den vid flygvapnet tjänstgörande personalens 

lämplighel för fortsatt tjänstgöring inom vapnet. I syfte at.t 

hålla möjligheterna öppna för Kungl. Maj :t i detta avseende 

har kommissionen den 5 december 1933 avlåtit en skrivelse till 

Chefen för försvarsdepartementet ». 

»Under utredningens fortgång har kommissionen i stor ut

sträc.kning muntligen hört personalen i flygvapnet. Yttranden 

hava infordrats av chefen för flygvapnet och flygstyrelsen, 

ävensom i Yissa fall, av underlydande personal. Kommissio

nens arbe tsmateriel har sammanställts i promemorior, vilka 

överlämnats Lill flygvapnet för y ttrande. Särskilt beträffande 

tekniska och ekonomiska frågor samt organisationsfrågor har 

ett omfattande underhandsarbete ägt rum mellan flygkommis

sionen och aY chefen för flygvapnet till förfogande ställd per

sonal». 



- 570-

Il. F lygplan typen Sk 10. 

Då det var två olyckor med typ Sk 10, som närmast ~avo 

impulsen till k ommissionen s Lillsä llande, och då den oUcnLLioa 

- s~1v ii1 som den priva ta - diskussionen rörande Sk 10 va; it 

mycket livlig, synes del befogat att i n ågon mån dröja vid de LLa 

avsni tt av betänk andeL Redogörelsen om dessa förhall an<Lcn 

omfalla r oml<ri,lg 120 sidor. 

En li gt konlrakl elen 12 och 27 februari 1932 inköp le fl~ g_ 

s tyrelsen av A.-13. Svenska Järnvägsverks läderna (ASJA 2.) 

tvåsitsiga flygplan av Lyp Sk 10, huvudsakli gen avsedda tör 

elevu lbi ldning vid flygskolan . 

T ypen är en variant av den tyska Raab-Katzenslein Ti ger 

srh wa lbe (RK 26), Lill vilken ASJA förvärvat Lillverkningst i\ l l. 

Till 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 färdigslällls och s:1 Lls 

i tjänst inträffad e m ed denna typ sommaren 1933 vid F l LYa 

haverier m ed dödlig utgång. På grund av om.sländighelema 

vi d h averierna - vilka båda inträffade under manövern r~ gg

spinn - framkommo förmodanden, all h averierna orsakals av 

fel h os flygplanen. l anledning härav har flygplantypen u n<l;·r 

kasta ls ingående undersökningar såväl inom sw·nsl.;a fly gva!'Eel 

som ock. på flyglwmmissionens fö rans lallande, hos del bri ll1 ;ka 

Air Ministry. 
Rörande upphandlingen av de 25 flygplanen anför flyg

kommissionen Lvå enlig t dess m ening betydelsefulla erinri u'!'u·. 

»Dessa äro av principiell natur och icke avsedda såsom kn,ik 

mol v iss ell er vissa befattningshavare» . Erinringarna gälla dels 

Lypvale l, dels leveranskontrakte t. 

»En oeftergivlig grundsats vid anskaffningen av flygm ate

riel mås le vara, att flygvapnets befa ttningshavare vid h and

läggning av ärenden rörande upphandling och utprovning aY 

mater iel äro hell obundna av privata. induslriinlressen. Denna 

grundsats l.;an icke sägas hava tillämpats vid utväljandel aY 

ifråga varande flygplantyp ». 
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ASJA: s fö rvä rv av Lillverkningsrä llen Lill RK 26 torde till 

väsentlig del h ava föranle lls av en rekommendation av en av 

flygvapnets på område t m es t auktorita tiva befallninosha vare 
. t> ' 

varpå bolagel tydligen grundat förhoppningar om en leverans 

till flygvapne t. Denne hade på uppdrag av bolagel och för dess 

räkning provflugit Lypen. »Flygvapnet h a r här igenom i viss 

mån s tä llt sig inför ell fullbordal faktum ». Kommissionen an

ser, all erforderliga li censer principi ellt böra förvän·as d i rek t 

av flygvapne t. 
Typval eL har »icke föregåtts ay så omfattande jämförande 

undersöknin gar , som s tädse böra föreoå införandel inom flyer-o , t> 

vapncl av en ny flygplantyp ». Kommissionen har dock icke 

någon grund för annan uppfaUning än atl flygvapnets befatt 

ningshavare »i denna sak handlat utes lu tande i syfl e a ll gagna 

vap nel». 
Köpeskillingen uppgick till 35,500 kr. för e ll vart av de 

två för sta fl ygplanen saml 23,500 kr. för etl \arl av de följ ande 

(u tan molor). 
Rörande leveranskonlraklel framhåller kommissionen att 

detta »grundades på den förutsättningen, a lt Sk 10 i flera ej 

oväsenlliga hänscenden skulle erhålla elt a nnal utförande än 

RK 26. Dc planerade ändringarna voro ay beskaHenhel att 

kunna medföra en betydande viklsökning». Denna ökning vi

sade 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 flygegenskaper icke 

med säkerhel förutbestämmas. Vid leverans kunde därför nå

?on fas l jämförelsepunkt i form a v e ll utprovat försöksflygplan 

Icke förefinnas. En J.;onlrak lsenlig prövning av flygegenska

perna m ås le därför bliva av utpräglat subjek tiv karal<.tär. 

»Flygslyrclsens handlingsfrihel inför frågan om fullföljandel 

av konlraklcl lll ~tsle sMund a h a va varit i hög grad begränsad, 

v_arför flygs ly relsen lä r h a Ya Yaril underkas lad be tydande risk 

1111 följd a v konlrakle l. Denna risk hade undgål ls, dä res t i 

första hand allenas t ell mindre anta l försöksex emplar bes tä llts 

samt m ed huvudbeslällningen få lt ans tå i avvaktan därå, a ll 

försöksexempla ren bl i vi L fullsländigl utprovade och godkända». 



- 572- . 

Rörande utprovningen är all märka att de Lvå försl fiird ig 

sUi.llda flygplanen inlogo en särställning såtillvida atl pa n'snl

talel av provflygningarna med dem berodde, huruvid a fl yg: Lv

relsen skulle behöva fullfölja konlraklel be träffande de 2:1 ö~· 

riga flygplan en. »Proven borde alltså hava innefaltal icke lll oLt 

en prövning, huruvida kontraidets specifikationer uppf~ l ils, 

utan jämväl en prövning huruvida de allmänna flygegcmka

perna motsvarade, vad som med hänsyn Lill typens än da må l 

och andra omständigheter rimligen lmncle krävas ». 

Proven omfattade kontrollflygning och praktiska proY. 

Kontrollflygningen utfördes av tre flygare sam l p~1gi cl, u n

der 4 dagar och en sammanlagd flygLid av 4 Lim. 55 min. 

Kontrollflygarnas rapporler avgåvos i form av protokoll enl ig t 

ett fastställt formulär. På g'nzndval av ell av stabschefen II lJ 

givet yltrcmde godl<ände flygslyrelsen flygplanen, Yarom AS.JA 

underrättades. A v kontrollflygarna hade enelast en, och d d la 

muntligen, till stabschefen ullalat sin åsikt om flygplanens 

lämplighel för sitt ändamål. 

Efter detta godkännande verkställdes vissa praktiska proY, 

som gåvo anledning Lill vissa ändringar å typen. 

Det har, säger kommissionen, av vissa flygsakkunniga gj•J rts 

gällande, a lt typen företer vissa utmärkande drag, L ex. sär~:, ilt 

s lor roderkänslighet och benägenhet för överstegring, yi\ka 

vanligen återfinnas hos flygplan speciellt konstruerade för a\an

ccracl Ilygning, »men vilka samtidigt kräva s ~t stor skicldighel 

och råpasslighel hos föraren, au de kunna befaras medröra 

si:irsk ilda suå;·igheler och risher för förare på elevstacliet. '>en 

betydande viklsökning, som typen undergått i förhållande till 

orig inalplanet och som var av beskaffenhet att kunna m edl1ira 

en mecl hänsyn till säkerheten vid elevulbilclningen kriti sk /ii r

änclring av fly gegenslwpema, hade påkallat en ingaende utred

ning rörande dessa». Krmnnissionen gör slutligen de erinrin-

garna, · 

» ctll proven pågått under en alltför begränsad flygti d och 

ulförts med ledning av ell alltför begrånsat program, för at' på 

desamma skulle kunna grundas elt tillförlitligt omdöme, :-;amt 

- 573-

a ll utredningen rörande typens lämplighel för avsett ända

mål över huvud varit i hög grad ofullständig». 

Ansvaret för begränsningen av proven synes kommissionen 

åligga flygstyreisens tekniska byrå saml styresmannen vid Cen

trala flyg\'erkstaclen å iVIalmen, vilk en ledde kontrollflygnin

garna. 

»Vad beträffar utredningen rörande typens lämplighet fö r 

avsett änc/mnå l måste del -·· med hänsyn till flygsakkunskapens 

fördelning inom flygvapnets ledning - anses hava ålega t stabs

chefen hos chefen för flygvapnet alt sörja för a lt fullständig 

utredning i s ~tdant hänseende förebragtes ». 

Vid de undersökningar, som verkställts efter haverierna, 

har det befunnits, »all urgången m ryggspinn med Sk 10 för

svåras eller omöjliggöres, om rodren ansättas i en viss ord

ningsföljd. I vad mån andra Ilygplanlyper besitta motsvarande 

egenskaper är icke känt. Konslaterandel av sagda egenskap 

hos Sk 10 har Iöranlell tillägg till den gällande allmänna in

struktionen för urgång ur ryggspin. Den omständigheten, aU 

nya rön av ifrågavarande art kunna vinnas samt att bristande 

kännedom hos den flygande personalen om sådana egenskaper 

kunna medföra allvarliga följder, utgör elt belägg för angelä

genheten av en noggrann och långvarig utprovning av flyg

materielen». 

Rörande haveriema vie/ F 1 samt därav förcmleclcla under

sökningar av typen är framställningen mycket ingående. 

I fråga om dessa händelser må anföras, att F l våren 1933 

tilldelades 4 st. Sk 10. Kårchefen anordnade en flygkurs för 

kårens personal, som skull e övas i normal och avancerad flyg

ning å typen; dubbelkommandoövningar skulle därvid föregå 

ensamflygning. Under en övning den 8 juni, som utgjorde etl 

led i denna kurs, förolyckades löjtnanten Palmblad. Under ut-· 

förandeL av »bunl» (halv framlänges looping) ä omkring 1,500 

111. höjd övergick flygplanet i ryggspin. Det fördes icke ur 

detta läge ulan störtade. På grund av omständigheterna här

Vidlag förbjöd kårchefen följande dag avancerad flygning med 

Sk 10 å kåren. Något senare förbjöds övning i ryggspin och 
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hunl med samtliga kårens flygplan. Efter samtal med chefen 
för flygyapnel och stabschefen den 12 juni hade k årchefen fa tt 
den uppfa ttningen , a lt flygvapne ts ledning icke ansåge förbudet 
med avancerad fl ygning å Sk 10 nödvändigt. Chefen för flyg
vapnet har uppgivit, att han framhållit för kårchefen, att kur<>en 
borde fortsätta. Då k årchefen icke erhöll någon order i ena 
eller andra riktningen upphävde h an fö rbudet mot avanr\rad 
fl y<> nina med Sk 10 den 27 juni. Den avbrutna ulbildni n~en ii 

b b . d .. l Sk 10 fortsalte därefter. Flygvapnets lednll1g un enatlac es 
icke härom. Under den yerksamhet, som efter h averiet bed t t' \ 'S 

av flygvapnets h averikommission, hade en av ledamöterna sa
som sin ås ikt frarnh~lllil, all förbudet mot avancerad flygnmg 
å Sk 10 borde b ·arstå och utfärdas å jlyguapenorder. l k lla 
förslag hade emellertid avvisats av ordföranden, stabsch efen. 
Den 7' juli inträffade en ny olycka, varvid löj.tnanlen von .~osen 
omkom. Denne medföljde som passagerare 1 en Sk 10, ford ay 
löj tnanten von Schinkel, under avancerad flygning .. Under :n 
roll å omkring 1,500 meters höjd kom flygplanet I ryggsp m. 
Sedan föraren förgäves sökt häva denna rörelse, hade han lt ll
sagt passageraren 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 passageraren medföljde flygplanet, som totalt spoltet a-
des. . 

Efter delta h averi igångsaltes omfattande undersölmmgar, 
såväl inom flygvapnet som av flygkommissionen, vilken senare 
tillsattes genom Kungl. Maj :ls beslut den 28 juli. 

Under loppet av dessa undersökningar hördes ett stor t antal 
. Sl 10 D" . 'd f. 11' 011\ lllO flygare rörande sin uppfattnmg om ( . arv1 Iall ' . 

j slm'l sel l två skilda meningsriktningar. Den ena, l!ll Y~tken 
flv<>lärarna å Ljungbyhed (F 5) anslölo sig, höll Sk 10 f or en 
. .J b ' . o . d . cnenvisserJi o·en s \·årflugen men JU St pa grund av essa sma r--
skaper ~ämplig typ för utbildning av elever i elt senare s],ede, 

. " l . fl l Den and ta , sösom förberedelse till flygtung a (ngs ygp an. . . 
'd F l l na" gt·a flY''a te . omfallad av ålskilliga förare VI < sam av ' . ,.., . 

vilka tidigare tjänstgjort å F 5, ansåg typen olämplig för ~.·' n _-. 
· · ' · h L d · tes va ra s l 'll 1 c utbildning, enär slegn ngen 1 svang e sgra S) n ' · · 
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vid övergång fdn del första skolflygplanet (Molh) till Sk 10 
än vid övergång direkt till jak tflygplan. 

Efter en serie provflygningar, utförda dels i Sverige, dels i 
England, i syfte a ll klarlägga Sk lO:s flygegenskaper och sär
skilt dess förhållande i ryggspin, har utrönts, al l Sk 10 ulan 
svårighet kan tagas ur ryggspin under förutsättning att riktiga 
roderrörelser ansättas eller att rodren helt släppas. Vid vissa 
felal,tigt ansatta - men nära till hands liggande - rörelser, 
häves däremot icke spinrörelsen. 

Flygkommiss ionen finner det sannolikt, att haveriernas or
sak varit dylik fe lmanöver - »felaktig i den mening, alt den, 
enligt vad sedermera utretts, icke kunnat bringa flygplanet ur 
ryggspin ». - Del måste vidare »framstå såsom sannolikt, att 
urg3ngen ur ryggspin icke skulle misslyckats, därest flygarna 
ägt den kännedom om sä llet för verkställande av urgångs
man6vrar, som numera slår till buds». 

Ingen anm ärkning r iktas mot någon personal i direkt an
slutning till haverierna. Rörande förbudet mot avancerad flyg-· 
ning å Sk 10 framhåller dock kommissionen, alt »flygvapnets 
ledning i frågor av hithörande natur måste lämna uttryckliga 
order. En annan åsikt måste anses innebära en bristande upp
fattning om ansvarsfördelningen mellan flygvapnets ledning och 
underlydande förbandschefer. Det hade därför bort åligga che
fen för flygvapnet all antingen upphäva del av kårchefen ut
färdad e förbudet eller meddela beslut om dess vidmakthållande 
och sj älv på laga sig ansvare t. Det hade vidare bort ankomma 
på stabschefen, vilke tillika var ordförande i haverikommissio
nen, all h os ch efen för flygvapnet göra framställning om ut
färdande av order av nyssnämnda slag». 

Undersökningen rörande Sk 10 avslutas med ett bedömande 
över dess framlida användning. 

Kommiss ionen konstalerar a ll vissa olägenheter vidlåda 
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 
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'planlyper besitta motsvarande egenskap. I övrigt h ar dess 

ryggspinsegenskaper befunnits goda. 

Rörande dess ullmänna flygegenskaper och användbarhet 

för utbildningsändamål hava anmärkningar framställt s a\ per

sonal vid flygvapnet samt av Air Ministry. 

»Air Ministry har förklarat Sk 10 olämpligt både som u t

bildningsplan för elever på ifrågavarande utbildningsståndpunkt 

(50 flyg timmar) och såsom allmänt övningsflygplan för Ilygare, 

vilkas grundläggande utbildning ligger flera år tillbaka i l1clen. 

Flygplanet har förklarats vara icke tillräckligt säkert mol fe l

manövrar (not sufficiently foolproof) och det har framhalli ls, 

att följderna av felaktiga manövrar med delta flygplan pa lag 

höjd kunna bliva allvarliga». »Enligt Air 1\Iinistrys uppfatt

ning kan Sk 10 användas vid offen tli ga uppvisningar i ::t\:lll

cerad flygning (aerobalic demonstration) ehuruväl andra l\' jJCr 

funnes, vilka vore mera lämpade härför, utan att äga Sk l O:s 

brister (defects)». 

Beträffande vissa anmärkningar föreligga sålunda »diYcr

gerande [1sikter mellan a ena sidan chefen för flygvapne t och 

vissa ,personalkategorier j Sverige samt å andra sidan Air 

Minis try och andra personalkategorier i Sverige. Divergensen 

torde hava sin orsak i en skiljaktig uppfallning om förhåll andet 

mellan flyyplanens svårighetsgrad och den flygande per:;ona

lens f'lygskicklighel ». 

Flygkommissionen ställer sig betänksam i fråga om typens 

användbarhet för sin ursprungliga uppgift. 

Då nu hela serien om 25 flygplan färdigställts, fö reslår 

kommissionen, »att genom pmlctislca prov fastställes den ut

bildningsståndpunlct, som bör erfordms av den personal, i vii: 

kens händer Sk 10 må sältas. Man bör därmed erhålla svaf pa 

frågan, för vilket eller vilka ändamål flygplantypen läm pligen 

bör finna användning». 

»Kommissionen förutsätter slutligen, att flygvapnets led

ning i framtiden kommer att grundligt undersöka behovc1 av 

att överhuvudtaget anskaffa en med Sk 10 likartad flygplanlyp. 
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ävensom. ~eakta . öns~~vä1:dheten av att antalet utbildningsflyg

plan beg1 ansa:; ttll forman for anskaffningen av krigsflygp lan». 

III. Flyghaverierna inom flygvapnet. 

Hörande undersökning av flyghaverier har flygkommissio

n_en d~ls verkstallt en granskning av hittills tillämpade förfa

nngssatt, dels framlagt vissa förslag. 

? et gällande ~ndersökningsförfarandel har reglerals genom 

bestm~Jm~lser ulfardade av chefen för flygvapnet. 

VId H~träffat flyghave~·i av viss omfattning skall enligt 

dessa" bes tam_melser en pnmärundersökning verkställas av [t 

flygkarerna tlllsalta undersökningsnänmder. Kårchefen insän

~:r resultatet av denna undersökning till chefen för flygvapnet 

J~mle cgc_t yttrande. _Därest chefen för flygvapnet med h änsyn 

till h~venels omfaltmng och art prövar lämpligt, beordrar han 

y_tterl1 gare undersökning genom »flygvapnets haverikommis

SI~n »_ : Denna har permanent karaktär. I vissa fall kan redan 

pnmarundcrsökningen verkställas av haverikommissionen. Ef

t~r slutförd undersökning fattar chefen för flygvapnet beslut 

rorm_1de orsaken till haveriet samt de åtgärder av militär eller

lekmsk onatur, som skola företagas med anledning därav. 

I fragan om lämpligt undersökningsförfarande vid haverier 

h~de redan 1931 ett yttrande avgivits av Flygsäkerhetsulred

I:mgen. Denna ansåg, att det tillämpade sys temet icke varit 

tillfredsställande, i det att den undersökande personalen i vissa 

fall l~unnal misslänkas intresserad av att icke verkliga orsaker

na till havericrna blevo klarlagda. De sakkunniga förordade 

att undersökningarna a v s törre haverier skulle anförtros å l e~ 

R~ngl. Maj :l direkt underställd flygsäkerhetskommission, be

stae~de av representanter för det allmänna samt för juridisk, 

tekmsk och flygsaldmnskap . 

Flygkommissionen har granskat sam tliga inom flygvapnet 

h
sedan november 1931 förda protokoll rörande inträffade flya-

averier K · · l " 
· » ommiSSionen 1ar icke alltid på grundval av dc 

granskade haveriprotokollen kunnat bilda sig en tillförlitlia 
11

PPfattning av händelseförlopp och andra omständigheter vi~ 
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haverierna. Kommissionen har följaktligen ej h eller ullt id 

kunnat bedöma om de med anledning av h averierna vidtagna 

å tgärderna varit ändam~1lsenliga. Kommissionen anser s ig 

em ellertid på grundval av den verkställda granskningen kunna 

som ett allmänt omdöme utta la, all såvitt kommissionen kunnat 

bedöma, haverierna inom flygvapnet blivit föremål för noggrann 

och förutsättningslös undersökning samt aU de heslutande 

myndighelerna sökt efter bästa först ånd avhjälpa påvisade fel 

och bristfälligheter». 

Kommissionen ansluter sig icke till F lygsäkerhetsutred

ningens förslag angående en utanför flygvapn et slående h a,·eri

kommission. I syfte att skapa garantier för undersökningarnas 

obj ek tivitet och noggrannhet samt fu ll t förtroende för desam ma 

h ar kommissionen förordal att en chefen för fly gvapnet under

ställd fl ygvapnets haverikommission hör bibehållas som cenl.ralt 

undersökningsorgan. Den anser lil, väl i m ånga fall icke li1m p

li gl att stabschefen - såsom hitlills varit falle t - fungerar 

som ordförande i denna kommission. Ej h eller böra \ issa 

högre befallningshavare inom flyg ledningen ifrågkomma som 

utredningsm än . I s tä lle t förord as som ordförande en för urp

giften lämpad person, som icke tillhör flygvapnet. Denna bör 

utses av Kun gl. Maj :t, övriga ledamöter av ch efen för fly gvapnet. 

Vissa kompletteringar och förb ättringar av de nu gällande 

bes tämmelserna i övrigt föresEls därjämte. 

Föreskrifterna rörande h averiundersökningar anses bö ra 

utfärdas i form av en kungl. kungörelse, till vilken ett fö rs lag 

jämväl angives. 

Ledamo len a v fl ygkommissionen kap len Ljungdahl har 

anm ält reservation emot förslaget om en utanför fly gvapnet 

stående ordförande i haverikommissionen. Han anser, att en 

person med erforderliga kvalifika tioner för denna post i regel 

icke kan påträffas utom fl ygvapnet. 

Rörande inträffa de haverier har kommissionen inhärnta l 

ett antal statis tiska uppgifter från Sverige och vissa andra län

der. Dessa a vs e h uvudsakligen antalet haveri er med dödlig 

utgång i förhållande till antalet flygtimmar vid flygv apnet. 
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Stalistil.; en (som dock är något opålitl" ... d .. 

··· r ·d ·· . Jg, enar en for alla 

Jam m a lander rcke omfattar samma tidsperiod) v· . tt 

olycl<sfallsfrekyensen inom svcnsl·a f·lyg , . rsar, a 
' vapnet pa mlet sä tt 

kan betraklas som onormalt hög. 

Under en per· o d ') , , . 
. . . . l av ~-.,. ar vanerar det genomsnittli a 

antale t flyg Limmar per olvcka med d"'d f ll . 9 .. g 

.. " o s a 1 undersokta 

Jander m ellan 2,57:3 (Polen) och 12,015 (U S A) S ... 

~ ?'Ii ,, • ·· , . .. · · · · venge har 

1,~-±c. v ra n.aer vtsa baltre 5 visa s ·· . "ff .. . 

. . . , amre s1 ror an S\'enge. 

I svensl,a och fmska flygYapnen har antalet " ·I· fl . 

. . . ... . dl 1ga yg t1mmar 

~~2.:- 1 93~ vaJ I t ungefar lika s tor t. Det genomsnittli ga antalet 

adJoen doclade var under sanJI11a p e .. d . S . 
110 1 venge 3- ocl · 

F in land 6 · 
' ' 1 l 

,(}. 

I V. Flygplan ens anskaffning och unelerhåll jämte därmed 

sam manhängande förhållanden. 

Un.der denna r ubr ik H:.mnar kommissionerl dels 

1 d 
»princip-

u re m ng och Ju i lil,» dels »Sammanfattning h r· . l 
avsee d ·· · d r- . oc ms ag» med 

: . n c 1:~1 e or el t »m~ le~·ielbelonal» vapen a v grundläg-

oande bet.)?else 'aran de pnncrperna för flygplanens underhåll 

oc~l I~as sa twn sam t fl ygplanbeståndets vidmakthållande eller 

utolmmg. Här föreli?~er e~l klarläggning av begreppen, som 

torde _v~ra av s tor t_ p~sJllvl varde för fl ygvapnets framtida arbete. 

. . ulrednmgen ar l dessa a vseenden omfattande och detalJ·e-

Iad samt grundar s· .o Ll 'dl . 
"l l .·· . Ig pd e YJ yfligl arbe tsmaterial, som ställts 

h forfogande av flvgy 1 I · 
. J apne · VIssa fall har kommissionen 

d
endast sammanfattat tidigare utredningar inom flygvapnet i 

ess a avseenden. 

Hi~hörandc frflgor äro lill s tor del av speciell tekn isk n atur 

:en Vl~S~ fakta oc!l. P.rin~iper äro dock ay så stort a llmän; 

onmm sU eller I11l1J!art mtresse at·t d b .. . ' ·· 

be .. 
e o1a nagot narmare 

ror as . 

.. Rörande flygplanens unelerhåll kons taleras att i YI.ss ul-

stra I- · f 1 . 
, 

c d1mg u l enhetlighet icke r :Jder de olil·a fl,,gl ,. . . 

el1lel1 , , . ' , C dierna 

och an .. m.ed avseende pa terminologi, arbetenas omfa ttning 

. . boldonng m. m. Underhållsarbe tena böra inledas i ordi

narie underhållsarbeten (dagligt och löpande unclerh:.ill, li ten 
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och stor översyn) smnl övriga arbeten (haveriarbeten, m odi
fikationer och speciella arbeten). 

Det påvisas vilka olägenheter för tjänsten, som uppstå nn1 

tiden mellan översynsperioderna är alltför kort. Det bör tagas 
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 anskaffningskost
naderna kan man komma fram till ett »ekonomiskt totalt flyg
timantal» för flygplanen. Kravel på flygplantypernas m ollPr
nitet 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 Härigenom 
kan redun {rån flygplanels första insättande i tjänst viss h än
syn 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 förryckes, om 
materiel inköpes, som redan vid anskaffningen måste betraklas 
som mindre modern» . Såsom exempel anföres en anskaffning 
av 3;) st. Siddeley Puma (SP-) nwtorer med en ålder översti
gande 10 år. Kosluaderna för dessas modernisering och in 
montering belöpte sig till mer än 2 gånger anskaffningskos t
naden. Underhållskostnaderna för dessa i skolflygplan insalta 
240 hkr motorer ligga därjämte c:a 70 q/o högre än för kr igs
flygplanens 450 hkr motorer. Trots delta har »en tillfreds
ställande tj änstbarhet hos dessa motorer icke kunnat erhållas» . 

I fråga om flygplanb eståndets utnyttjande påvisar kom
missionen fördelen med att så fördela flygplanens flygtid 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 när
varande beräknar lämpligt) 7 år, avses att ingå i krigsflygför
banden 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 anskaff
ningen 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 skolflyg
plan 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 flygplan
typens utprovning sker; samt 

S3som serieflygplan böra hänföras de efter en typs fast
ställande tillverkade flygplan av typen, vilka tillverkas med 
enahanda mallar och arbetsverktyg och vars delar äro utbyt
bara mellan de enskilda flygplanen ». 

Medelst statistiska uppgifter visas bl. a. huru förhållan
dena 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 
flygplan av ytterligare en undertyp med starkare motor måste 



- 582-

hävas, då leveran tören icke kunde fylla kontraklets fordringar ). 

I anslutnin g härtill framhåller kommissionen, dels att »s::n11 .• 

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 

(jaktplan, landspaningsplan, sjöspaningsplan etc.) aldri g mer 

än två typer finnas i bruk - en under utrangering och en 

under uppsättning. 

I spörsmålet om inhemsk eller u lländs lwnslrul..:tion fram

håller kommissionen önskvärdheten av en livskraftig civil Il~ g

indus tri med förmåga av självständig konstruktionsverksamheL 

De höga experimentkoslnader, som följa, om man helt litar ti ll 

egna konslruklioner, göra del dock uteslutet att i större ut

sträckning anlita inhemsk konstruktion. 

Vissa flygplan 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. Konstruktionsverksamheten inom 

Jandel bör baseras på den civila flygindustrien, icke på fl~·g 

vapnet. Licensförviirv böra ske genom flygvapnet på s8dana 

villkor, all delta erhåller full frihet vid krigs - och fredslillvcrl;

ningens organisation. 

För försöksl/ygplanens utprovning fordras med nödvändig

hel en lwn linuerligt arbetande försöksavdelning. Glingen av 

en utprovning bör vara: 

l) Infordrande av anbud; 2) Granskning av inlämnade 211-

bud; 3) Utprovning av utrustningens placering; 4) Tillverkning 

av flygplanet; 5) Provflygningar hos leverantören; 6) Provflyg

ningar vid s tatli g försöksavdelning (besiktning, prestalionspruY, 

manöverprov, övriga flygprov m. m., prov med utrustning sam t 

diverse prov); 7) Prov vid flygförband; 8) Ändringar hos leve

rantören; 9) Förnyade prov vid s tatlig Iörsöksavdelning ; 10) 

Förnyade prov vid flygförband; 11) Flygplanet antages s~1 s )1n 

tjänsteflygplan. 
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Rörande serieflyg plan förordas dels a l l s~mma leverantörer 

använd~s i ,krig som i fred , dels alt tillverkningen av de i flyg

planen mgaende delarna i slörs ta möjliga utsträckning över

låtes till specialverJ.:städer, d. v. s. lägges »på bred front» . 

Nytiiiverkning bör endas t i m indre utsträckning ske vid flyg
vapnet verkstä der. 

V. Flugma lerielljänslens p lanläggmng m. m . 

Kommissionen framhåller au i flygvapnets årliga budget

plan ingå delar, som avse flygmaterielens anskaffning och un

derhåll j ämte därmed sammanhängande förhå llande~1. Dessa 
delar benämnas flyglmaterielplanen. 

I fl ygmaterielplanen kan särskiljas mellan övnings-, un

derh ålls- samt ersällningsplanerna. För ett flygvapen under 

utökning tilllwmmer en uppsättningsplan. Dc båda sis ta kun

na sammanfallas under benämningen anslwflningsplan. A v 

dessa planer beror flygvapn ets verksläders arbetsp lan . Dessa 

planer sammanhänga intimt med varandra. 

För en rationell förhandsp lanering av flygövningarna er

fordras a lt underhålls- och ersättn ingsverksamheten så organi

seras, alt dess imerl-:an på övningsplanen i slörsta möjliga ut

sträckning kan förut beräkn as. För au planlagda flygövningar 

sl.;:ola kunna genomfö ras med minsta möjliga störningar erford

ras vissa uppgifter rörande de lwmmandc övningarna i så god 

tid, att underh ålls- och ersältningsplanerna på clt ändamåls

enligt säll kunna anpassas efler övningarna. Vid uppgörandet 

av övnings- och underh~tllspl anema böra flygplanen såvittmöj

ligt disponeras så, alt antalet mobiliseringsberedda flygplan 

icke vid n ågon Lidpunkt kommer all undersliga det i mobilise

ringsplanerna fastställda flygplanan talet 

Efter en närmare granskning av planernas inböreles sam

band p{lvisas j'lygplonpar/;ens clisponerancle i fred samt den 

därav följade mobiliseringsbcrcclskapen. A v denna redogörelse 

framgår hurusom del. befintliga antalel flygplan 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-
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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 li

seringsliden, 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 underhållsverksamhetens .inverka/t på öun iwJs

planen framhålles behovet av reservmaterieL Särskilt h ar ltll

gången 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 ti ll fly g

planels behov av översyn. 
Rörande de för underhållsplanen nödvändiga förhandsupp-

gifterna över övningarna lämnas en del upplysningar. 
Regelbundet återkommande samövningar hava under l q;31 

- 1933 beordrats 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 uppgöra 

rationella undcrhållsplaner. Ifrågavarande förhållande masle 

inverka ofördelaktigt såväl på övningarnas ostörda fortg. mg 

som ock på underhållsarbetenas planmässiga genomförande. 

Det må observeras, att de till denna grupp hänförda övningarna 

hava en myckel stor omfattning, varför en tillräcklig förlwre

delselid är av slor betydelse». Det framhålles flera svårigh e

ter, som förorsakat dessa korta förberedelsetider. Dock au-, ·s: 

»Det av marinen tillämpade systemet med långt i förväg "''·K
ställd planläggning, delvis av preliminär natur, torde med fö r 

del kunna tillämpas i princip jämväl 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 

framläggas p ~t de olägenheter, som uppstått på grund av alltför 

korta förberedelsetider samt på att kårerna på grund av under

hållsl äget icke varit i stånd att åtlyda övningsorder. 
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Rörande budgelplanen slutligen framhålles sammanfatt

ningsvis: 
»En klar åtskillnad mellan underhålls- , ersättnings- och 

upps~ ltningsplanerna är nödvändig, om ersättningen och upp

sätlnmgen skola kunna genomföras på planenligt sä ll». 

Flygstyrelsen har framhållit hurusom dessa förhållanden 

icke beaktats i 1925 å rs förs varsordnin g. Del i försvarsordnin

gen beräknade beloppet fö r »underhåll och förnyelse» har helt 

:'ltgå ll för underhåll. Anslaget till »engångskostnader för an

skaffning av flygmateriel» 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 flygvapnet till avsedd 

styrka har därför icke kunnat ske. Det är nödvändigt att för 

flygvapnet fastställes en plan för dels ersättningsbyggnad, dels 

uppsättning. Flygstyrelsen har härom 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 

flygvapnet har under perioden beräknats 54, begärts 108 och 

bevi~jat s 6~ milj . kr. Den l juli 1933 utgjorde krigsflygplan

bestandel 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 uppsätt

n mg ansluter sig flygkommissionen till flygs tyreisens stånd
punkt 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 nn es över del 

fl ygplanbestånd, so m skall uppsättas au flygvapn et. Den årliga 

t~ppsättningsplanens omfattning blir härjämte beroende av den 

h d, inom vilken hela uppsättningen avses skola genomföras. 

För alt en plan över flygplananskaffningen skall kunna 

~ppgöras, Yilken plan med nödvändighel m åste sträcka sig flera 

ar framå t, ä r det erforderligt, att flygstyreisen på förhand äger 
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· 1 l 0111 s lorlel ·cn av de anslag, som kunna paräl,nas 
VJSS z uns zap ' . .. . . 
under de närmas te åren. Erforderlig sakerhet 1 delta avseende 

L ·de ]·unna vinnas endast om riksdagen fastställer en plo n Jör 
01 

' l o E d 1· 
flygmaterie lanskaffningen, gällande för elt a~la ar. n Y 1l~ 
pl;n skulle innebära ell princi~beslut. angaende .flygp.:al~~m 
ska Uningen för en viss längre t1dspenod, vmefter de ulll:-,en 

utgående anslagen fastställdes årsvis » ... 
Rörande arbelsplan för j'lygverkstaderna samt te/;nisk och 

e/.;onomis /; stalislik framläggas vissa förslag. 

v I. Flugvapnels krigsb erecls/.;ap. 

d fl PLS kri gsbercd-En fullsländig utredning röran e · ygvapn ~ . . 

h l ·t o s· dan om l·ommissionens uppgif t. Komnu s-
skap ar ega pa l ' o • 

sionen har dock icke kunnat undgå all behandla fragorna om 

an talet krigsflygplan saml vissa på. den flygande personalens 

ulbildningssl~mdpunkt inverl<ande faklore~." 
Rörande unialet krigsflygplan har utronts: . . 
att del tillgängliga an talet krigsflygplan icke ens tilh~:r~ 

melsevis uppgår till det i gällande mobiliseringsplaner faslsla Il-

da antalet; samt . . . 
att en avsevärd del av de tillgängliga kngsflygplanen Jct e 

kan förvänlas vara disponibel vid mobilisering. . .. . 
Den iJet

11
clancle bristen på jak/flygplan och den fuLlst an cl'!J 11 

({Usol.;naden .av bombflygplan böra i detta sammanhang under -

strykas s~tsom varande av den allvarli gaste innebörd. . 

Antalet flygplan, s?~n på gr~nd av underl~~lls~rbeten[n1 ~~~~ 
J<an ". ~1räknas vid mobJlJsermg (Jfr avd. V), v.axlm m ed 

< t' · . · o t J .. svn La· ·ts. 
d 'l"ll denna ofr~mkoml1ga avgang mas e 1.an • . " 

en. I . . . l· .· ·fl rr -
» Vid bestämmandet av del i fred erforderliga anlal~L ,ugs .\,-, 

P
lan, bör allls[t det anialel flygplan, som skall fmn~s . enh gt 

l "1 cd den av 6 ' ll16 soDl 
vederbörliga mobiliseringsp aner, o .:.as m t> < t> ' 

föranledes av p ~1 verkslad intagna flygplan ». . 
I ,· fall har föresb·iyen utrustning icke kunnat mmon-

' lSSa . ... d ,·d f }\• g-
leras i flygplanen. beroende på bnslande forutseen. e 'l .. "t-

planlvpens ansl.;.affande eller på all be. h.ovet av vissa ut l lll .. l a 
" · A ·· db ·l te av dv '' ningsde!alj e r framkonnml senare. nvan ar 1.e n . 
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flygplan är inskränkt. Exempelvis hade intet flygplan av ty-

pen Jaktfalk, en svensk konstruktion från 1928, ännu i mars 

1934 något skidlandningssläll. »Det synes vara av be lydelse 

atl chefen för flygvapnet i sina underdåniga rappor ler angående 

flygplanbeståndet angiver de mobiliseringsbara flygplanen 

( » tillg~mg vid mobilisering ») enligt sådana principer, al l upp

giftern a giva en Idar uppfattning om del verkliga lägel». 

Hörande den flygande personalens ulbilclningsslånclpunkl 

framhålles, alt denna väsentligen påverkas »dels av det säll på 

vilket den grundläggande flygulbildningen bedrives, dels ock 

det säLL, varpå den flygutbildade personalens kunskaper och 

färdighete r vidmakthållas». 
Kommissionen berör icke den grundläggande utbildningen, 

men har med ledning av omfattande statistiska uppgifter grans

kal vidm akthållandel av den utb ildade personalens färdighe ter. 

Dc utbildade flygförarna hava i genomsnitt 1931- 33 er

hå 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 flygskick

ligh el ncdgår». Härav följer minskad krigsberedskap och öka

de haverianledningar. Orsaken Lill den l ~1ga flygtiden är be

skärningar av övnings- och underhållsansl agcn. Flygledningen 

har både 1933 och 1934 framhå llit olägenheterna härav. För 

närvarande hava vissa flygkårer måsl inskränka den utbildade 

personalens flygträ ning Lill :3 flyglimmar per månad. 

Utbildning i flygning under mörker har praktiskt tage t 

enelast bibringats 35 °/o av eleverna. Av den utbildade perso

nalen har 1931- :3:3 endast omkring 34 °/o erh~tllil övning i fl yg

ning under mörker och den genomsnittliga övnings tiden häri 

har varit ringa. Dessa brister minska flygförbandens militära 

värde. Orsahn ~ir delvis alt söka i bristfälliga belysningsan

ordningar 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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»Övningar vapnens bruk äro av primär betydelse och f<\ 

aldrig eftersät tas. Under den undersökta 3-årsperioden hava. 

emeller tid endast omkring 05 11/o av den u tbildade personalen 

undergå tt. övning i bombfällning. l kulspruteskjutning från 

flygplan hava omkring 41 °;o av den utbildade personalen 

övats». Som förklaring här till anföras åtskilliga omständighe

ter, bl. a . svårigheten aU erh ålla lämplig övningsterräng inYi d 

kårernas förh1 ggningsor ler. 

»Som sammanfattning kan sägas, att den begränsade om

faUning, som givils såväl den utbildade personalens flyglrämng 

som ock utLildning av och träningen i nalt- och blindflygn ing, 

kulsprutes],jutning fr ~m flygplan samt bombfällning, måste va

ra Lill allvarligt men för flygvapne ts krigsberedskap. Flygför

bandens effektivilet i krig torde på ett avgörande sält påverkas 

härav. 
Av personalens ringa flygträning följer oundvikligen en 

nedgång i flygsä l.:erhelen . 
Ovan anförda olägenhe ter äro ytterst en följd av att fl~'g 

Yapnel anvisats alltför ringa anslag». 

VII. Organisationen au flygvapnets ledning. 

Frågan om organisationen av flygvapnets ledning har, enär 

den nu gällande formen icke fungerat tillfredsställande, vari t 

föremål för fl era tidigare utredningar. Komm issionen anser 

att ställningstagande i denna fråga hör ske först i samhand 

med en omorganisation av försvarsväsendet i dess h elhet. 

Rörande vissa påtagliga brister framläggas dock förslag: 

S Lahschefen föreslås all icke längre ingå såsom ledamol i 

flygslyrelsen. »Organisationen skulle härmed erhålla klarare 

linjer och vinna i effektivitet». 

Den juridiskt-administrativa sakkunskapen hör givas sam

ma ställning h1om flygstyreisen som inom arme- och marin

förvaltningarna. 
En flygstyreisen underställd kontinuerligt arbetande för

söksavdelning m åste upprättas. 
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En gemensam styresman för de båda centrala fl ygverkstä

derna bör tillsä llas och ingå i flygs lyrelsen. 

F lygulbildade offi cerare böra kommenderas utrikes för att 

följ a det militära flygväsendets utveckling i de på området le
dande länderna. 

Nu n ämnda förbättringar anses kunna genomföras utan 

föregripande av en ny försvarsordning. 

Rörande en blivande omorganisation av flygvapnet fram

läggas vissa synpunkter. Dessa gälla i huvudsak arbetsfördel

ningen inom flygstyreisen och förbigås här. 

Betänkandet åtfölj es av en särskild principutredning röran

de flygvapnets tekniska och ekonomiska organisation, verkställd 

av flygkommissionens industriella experter. Dess innehåll är 

av mera fackmässigt intresse och förbigås här. 

Den bild av flygvapnet s nuvarande läge och verksamhel 

som erhålles ur flygkommissionens betänkande är icke upp

~untrande. Bristerna äro många och stora. Man får intrycket, 

att de bero på att otillräckliga medel anvisats, på att en fast

ställd norm för flygvapnets avsedda styrka salmals och på att 

planläggningen i m ånga fall varit ofullständig. Det sistnämnda 

får na turligen i viss utsträckning tillskrivas flygväsendels snab

ba utveckling och svårigheten att överblicka gjorda erfarenhe

ter. Den bearbetning av dessa erfarenheter, som kommissionen 

framlagt i principutredningarna, synas därför vara av s tort 

Värde, särskilt vid en utbyggnad av flygvapnet. Man kan vara 

k?~missionen tacksam för den klarhet, som vunnits på m ånga 

hJHllls dunkla punkter i flygvapnets verksamhet och för de 

positiva förslag som framlagts. Om detalj erna härvidlag kun

na åsikterna divergera, men man får hoppas, aU hetänkandet 

f~ttas såsom en allvarlig maning åt statsmakterna och myn

digheLerna alt föra flygvapnet framåt. 
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Redaktionellt meddelande 

från Kungl. Örlogsmannasällskapets 

ordinarie sammanträde den 3 oktober 1934. 

Sällskapels ordförande, h edersledamoten Lindsström gjorde 

vid sammanträdet följande uttalande: 

»Den för arbetsåret 1933- 34 valde föredraganden i r('~ le

m enlen och förvaltning har i s in å rsberättelse bland annal 11cll 

naturligt beh andlat de t av chefen för marinstaben ingivna fö r

slaget Lill chef för marinen. Föredraganden har emellerl id 1cke 

stanna t vid en redogörelse för detta vikliga förslag ulan jämväl 

underkastat del en de taljerad kritik. 

En år sberällelses förnämsta och egentliga ändamå J är 

emellertid enli g t min mening aU giva en verkligt objektiv skild

ring av vad som under ~1rel lilldragil sig inom velenskapsgrenen 

i fråga. För kritiska utläggningar stå förv isso andra vägar 

öppna, inom ell er utom örlogsmannasällskapel. 

H ä r'Lill kommer, atl föredraganden om överordnad JJl\' 11-

dighet. och därvid en av marinens högsta, gjort ultalan.len, 

som enligt min m ening icke slå i överensstämmelse m ed god 

krigsmannauppfatlning, och använt uttrycksformer , som 1cke 

synas mig önskvärda i Kungl. örlogsmannasä llskapets h an d

lingar. Jag utta lar rnill ogillande härav». 
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Uppgifter angående främmande mariner 
n:r 10/1934 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinstabens pressdetalj 

oktober 1934. 

Storbritannien. 

S.vdaf rikanska tidningar meddela, att brittiska regerin"e 1 _ 
ne .. l b . 8 b n P a 

.rar en or ogs as 1 ' ydafr ika . Det sägs att Saldanhabukten 65 ... _ 

~~l ~~orr.~m.Kap~ta.~en på .S~dafrikas västkust, skulle komm~ ifr:~
0a 

harfor, sarskilt darfor att danfrån kan handeln på Indien A t. l' 
h s el A 'k . , us ra ren 

or Y - men a skyeldas r den händelse Suezkanalen blir blockerad. 

(Kieler Neuste Nachrichten den 22 september 1934). 

.Moderniseringen av slagskeppet Ramillies, som påbörjades i feb

ruan 193~, avslutades den 11 september 1934, varefter fartyget åter

forenar srg med Medelhavsflottan . Dessa moderniseringsarbeten som 

omfatta den andra omg~ngen, hava dragit en kostnad av 469,000 'P. st. 

Royal Oak kon'nter nu 1 stället att förläggas under översyn. 

(The Times den l1 september 1.934). 

. ~llagskeppet Malaya p:lbör:jar den 1 oktober Hl34 ny modernise-

l'lng, fö1· vilket ändamål cirka 183,000 p, st. anvisats. 

.. H angarea r tyget Hennes, som under ett år varit förlagd under 

~versyn, har den 25 september börjat sina provturer. Arbetena hava 

osta t c: a 217,700 p. st. 

C~raval Chronicle elen 21 september 1934). 

Tidskrift Sjöväsendet. 42 
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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 171 

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, THi

skynclar röta och icke borttager sprödheten. 
Befintliga bestämmelser om årornas blötande skola därför u tg;1_ 

(The Times elen 22 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 1934 ~u !. 

1311. . .. 
Den nya >> Convoy sloop >> Enchantress, som snart kommer att ".lo-

sättas, 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 s1c

rancle begränsningsbestämmelser orh det är sannolikt att såLlana 

» miniatyrkryssare~>> komma att visa sig mycket användbara i en flot

ta, som. i likhet med elen brittiska har så många olika uppgifter att 

fylla. 
(The Navy, oktober 1934). 
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U. S. A . 

För utom det byggnadsprogram, varom meddelades i augustiiliH-
tet 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 
si tuat ionen förändra r sig>>. 

(Le Y a ch t elen 22 september 1934). 

Tre nya militära flygbaser skola upprättas i Amerika, varav en 

vid Fairbanks i Mellan Alaska, en i staten Utah och en i närheten 

av San Francisco. Den förstnämnda avses för 100-150' flygplan. 

Kostnaderna för de båda senare uppgå till resp. 3 och 6 mill. dollars. 

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

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 Aleu

terna utanför i daskas kust. :Från Dutch Harbour till norra Japan 

är det enelast 2,000 sjö 1il medan avståndet tilJ Japan från elen ameri

kanska 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 

sommar blivit sjömätt och undersökt, har utrymme nog att tjäna som 
operationsbas för halva den amerikanska flottan. 

(Dayly Telegraph elen 9 oktober 1934). 
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Frankrike. 

Motortorpedbåten B-10 har färdigställts. Data äro: längd 1.8.10 

m. bredd 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 in

del~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 med nära -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,·Ye

rerats. 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. lv

kulsprutor och sjunkbombkastare. Maskineriet består av två "1 . 2-

takts dieselmotorer, som med lätthet giver fa r tyget 20 knops fart un

der sex ti mmar; 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 övpr\:i g

senhe~ i såväl bestyckning som fart. Detta hindrar icke att cle fö r 

modligen bliva synnerligen användbara för uppsökandet och bä rl-':an

clet av havererade .flygplan samt för de många småsysslor, vilka' ut

förande 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 best~·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,ii00~2,000 ton j ä m te diverse tr;lngfart:q~·-
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SlagskeplJet Lorraine skall under vintern undergå Yiss ombygg

n 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 för

frågan av deputer 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 bombarele

rin g 1ör att motsvara fordringarna på en större örlogsbas är Cher

bourg synnerligen väl ägnad som defensiv stödpunkt, särskilt enär 

där finnas bombsäkra förv a ringsplatser för bränsle, ammunition och 

artillerimateriel. 

(Ur French Navy Notes av Y. B. Gantrean i Naval and :Military 

Record elen 27 september 1.934). 

En sammanställning av hittills tillgängliga uppgifter (större 

delen tidigare publicera\le i maj -, juni- och septemberhäftena) angå

ende minkryssaren »Emile Bertin» ger följande resultat. 
5,886 Washington-ton, 8-15,5 cm. kan. i trippeltorn, 2 trippel

torpedtuber, 2 flyg p l an, 200 minor, inget pansarskydeL Högsta upp

nåelda 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 

fart. 

En J ag har utfärdats angående flygvapnets organisation. Enligt 

dem1 a skall detta bestå a v tre olika grenar nämligen: 
l . Ombord medförda flygplan. 
2. Kustbaserade flygplan, vilka formellt äro underställda fiyg

mini.stem, men reellt stå till marinens oinskränkta förfogande. 

3. Det självst än diga flygvapnet, vilket lyder uneler flygministeri

et, men som likaledes vanligen står till marinens förfogande. 

Lagen bestämmer att marinministern är ansvarig för såväl ut

bildning som användning och förvaltning av de båda förstnämnda 

gren arna, vars personal så lunda är och förblir tillhörande marinen. 
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Detta gä ller ti llsvilielaTe även elen tredje g renen, som skalL överta~as 

av flygpersonalen, seelan denna blivit kompetent att ombesörja dess 

ledning. 
1934 års efterbevi ll ning av 180 mill. f rs. skola använd as till ut

b.rggnad och fö rn yelse av den mate r iel, som ti ll hör de båda första 

vapeng•rena r u a. 
(Marine Ruudschau, oktober 193-lc). 

Ova nst il ende uppgift avser u1•penbarligen enbart cl e m arin rr n,·g
striclskrafterna. (Red :s anm.). 

Italien. 

Ett off icie llt dekret t ill kännagiver att följande summo r ami'<fl.s 

Jör >> ny- och ombyggnader av fartyg >> nämligen för : 

budgetåret 1935-36 20 mill. lire ; budgetåret 1936-37 167 mill. 

lire; budget å ret 1937- 38 167 mi lL. li re; S:a c:a .lO!! mill. kr. 

(Le Yacht den 22 september 1934). 

De tyr a slagfartygen >> Giulio 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 från 13 tiJl 10 st. 30,5 cn1. kan. Den härigenom inbesparade 

vikten skall t ill godogö ras maskinanläggningen, som skall ersättas .ued 

en ny med nästan dubbe lt ökad effekt, varigenom man h oppas k u 1na 

öka farten från 21-22 till 25-26 knop. I övrigt kom mer el en ,·atten

täta inLleln ingen, e~cl leclnil'!gsanordningarna och luftvärnsbestycknin

gen att förbättras. 
(Mari ne Rundschau, oktober 1934). 

Tyskland. 

Den 25 september anträdde slagskeppet >> Hessen>> sin sista färd. 

Denna dag avgick nämligen tartyget f rån Kiel till Wilhelmsh<tfen 

för att efter 30-årig tj.änst !Glär avrustas. Hessens besättning konll.ner 

i november att på börja iordningsställanclet av pansarskeppet >> Adnmal 

8ci:1 .. eer>> för expedition. 

(Kieler "'eueste Nachrichten el en 25 september 1934). 
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Ryssland. 

Enligt japanska tidningsmeddelanden befinna sig 4 ubåtar uneler 

byggnad i Vladivostok. Aro dessa meddelanden riktiga visa de, att 

dä rvarande varv gjort stora framsteg. Enligt samm a kalla be·i'inna 

sig L n . 26 ryska örlogsfartyg i Vl adivostok. 

(Kieler Neueste Nachrichten elen 7 ok tobe r 1.934). 

Ett ryskt flygplan av ny konstruktion -R-D- med i Ryssland till

verkade mot0rer har utan avbrott t illr~rggalagt en sträcka av 12,411 

km. uneler en tid av 75 tim. 

(Kraznij Baltiskij Flot den 16 september 1934). 

Neder länder na. 

Försvaret av Holländska Indien kommer att stärkas. 1935 kom

mer detsamma at t ökas med tre ubåtar på 777 tons och en nu under 

byggnad varande kryssare på 5,000 tons. Flottan därstädes kommer 

då att utgöras av tre lätta kryssare, sex jagare, tolv moderna ubåtar 

samt åtskilliga minsvepare och andra fartyg. Aven antalet sjöfiyg

pl an konliner att ökas. 

(The N av y, oktober 1934). 

Polen. 

I Gdynia har den 12 september en minbåt mad namnet >> J askol

k a>> löpt av stapeln. Arbetet påbörjades i april detta å r . 

(Deutsche Allgemeine Zeitung den 13 septen1ber 193t1). 

Spanien. 

I Spanien plane ras an visandet a v 10 mil l. dollars för befäs tningar 

På Bale'l. riska öa l'llll ; anbud ha infordrats från Amerika på svå rt ar

tilleri, minor och annan kustförsvarsmaterieL 

(Proceedings, septem ber 1.934). 
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Diverse. 

J apanska regeringen gav den 7 september sitt slutliga godKun
nande 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 flottf,,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<.u
heter inom varje fartygskategori. --- J apanska tidningar l11ed
dela att planen avser principiell likställighet mellan Storbritanni1 n, 
Förenta Staterna och Japan inom ett >> globalt» maximitonna ge av 
800,000 tons, vilken siffra är något högre än den av J apan nu innP

havda och mer än 200,000 ton lägre än det nuvarande brittiska och 
amerikanska >> globaltonnaget». - -- ertsikterna för en lösning 'iro 
synnerligen små. Storbritannien gynnar bibehållandet av det u u\ a
rancle rustningsförhållandet (5: ;J: 3) men önskar mera kryssartonna,;e 
för skydd av sina vitt förgrenade förbindelser. Förenta State>·nn 
ogillar båväl slopandet 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 aktionsra11ie . 
.J apan, som måhända accepterar något lägre tonnage än de båda öv
riga makterna, begär dock en tillräcklig ökning för att kunna he
härska 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 en artikel: The end of naval limitation? av William 
T. Stone i Foreign Policy Bulletin n :r 46 den 14 september 1934). · 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm. 

Datum l Diarie-1 
nummer 

G/5-32 1835/32 

29/4-32 1741/32 

16/6-32 2371j32 

Uppfinningens art 

Ensidigt härdad pansarplåt. l<'ri.ed, Krupp A/G .. 
Essen . 

Anord ning vid radiomottagare. l::lvenska Radio .. 
ab., Stockhlom. 

Instrument lör utvisande av det mot rörelsetill-
stånde t svarande tvärläget och fartriktnin
gen 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. 

5/9-31 3627j3l Propellerlogg. P. Lövenörn Mi.inster och O. A. 
Thelin, H orten, N or ge. 

31 /8-33 3566/33 .Låsmekanism för temperingsorganet i mekanis
ka tidbrandrör. Schwob Freres & Cie 8 A 
La Chaux-de-Foncls, Schweiz. ., . ., 

28/1 -33 390j33 Anord ning vid vattenrörpannor, vid vilka matar
vattnet införes vid foten av ett flertal med 
en ängsamlare förbundna rör uneler förmed
ling av sammanträngda munstycken. Ivar 
Mi.intzing & Co. AB., Göteborg. 

12/9-29 4007;2\:1 Sändare med t.eckengivningsanonlning. :Marconi's 
Wireless Tel egraph Co. Ltd, London. 

4/5~31 1893/31 Anordning vid radiosändare. Socicte Fran('aise 
Rad i o-Electrir;ue, Paris. 

16/8 -32 3188/32 Sändare fö r start- stopp- telegrafi. Creed and 
Company Ltd, Croyclon, England. 

30j3-33 1487/33 Mottagareanordning vid flyg p l an för möjliggö
rande av landning vid clålik sikt. Telefunken 
Gesellschaft fi.ir drahtlose Telegraphie m. b. 
H., Berlin. 

Dragen patronhylsa av metall för skjutvapen. 

7/2 -33 571/33 Cie Royale Asturienne des :Mines, Paris. 
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T h. W awrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H. ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Rika 74911, (Vlxel), 74912, Allm. ö. 2248, lng. Alblhn privat 749 13, 

GRUNDAD 1891 . 

Ombesörjer uttagning av patent och registrering av varumärken 

mö.nster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörand e m· 

trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




