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Anförande vid presidiets nedläggande 
rå högtidselagen den l6 nov. 1936 av Kungl. örlogsmannasällskapets 

ordförande, Hedersledamoten G. BjU?·ner. 

Genom riksdagens av Kungl. Maj:t godkända beslut inne
nevamnde år angående försvarsväsendets ordnande hava hu
vuddragen av riksförsvarets karaktär för de närmaste tio åren 
blivit bestämda, och arbetet med vidtagandet av de åtgärder, 
som erfordras för att bringa beslutet till verkställighet, är i 
full gång. Sedan stridens vågor, som under försvarsdiskussio
nen ofta gått höga, numera åtminstone för tillfället något lagt 
sig, synes det vara av intresse att kasta en återblick på de upp
nådda resultaten och organisationens fel och förtjänster, sär
skilt vad marinen beträffar. 

Först måste då konstateras, att försvarsheslutet givit ett 
uttryck för den svenska nationens försvarsvilja och villighet 
att offra avsevärt mer för landets skydd än vid tidpunkten 
för den närmast föregående försvarsorganisationens genomfö
rande. 

Orsaken härtill är väl närmast att söka i det orostillstånd, 
som är rådande i världen och i misslyckandet av de strävan
den, som gjorts för att åstadkomma en politisk avspänning och 
en succesiv minskning av rustningarna, men icke förty måste 
det fattade beslutet betraktas såsom en psykologisk fakto·r av 
Väsentlig betydelse. 

En nutida försvarsorganisation måste utan tvivel för att 
rätt kunn a fylla sin uppgift uppbäras av foikets förtroende. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 
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.Men det är icke m indre vik tigt, a tt personalen inom de ol ika 

försvarsgrenarna har tillit till vederbörande försvarsgrens lllÖj

lighet att i krig lösa de uppgifter , som kunna komma att stii llas 

på densamma. Därest man skall döm.a av gjorda uttalanden. 

synes detta i stort sett få anses vara falle t beträffande armen 

och flygvapnet samt vad marinen angår kustartilleri et. 

För flottans vidkommande är förhållandet tyvärr de t mo t

satta. Visserligen innebär försvarsbes-lutet i flera avseenden 

betydande förbättringar järmfört med försvarskommissionens 

förslag , och i den situation, som inträtt gcnoon detta för slag:; 

avgivande, torde väl ej mycket mer slått att vinna m ed känne

dom om den då rådande uppfattningen i försvarsspörsmi\.l in

om dc riksdagskretsar, som voro utslagsgivande i försYa rs

frågan. 
Det är emellertid utan vidare uppenbart, att den kostnads

ram, som tillmätts flottan inom försvarsorganisationen , icke är 

hållbar m ed de uppgifter, soon avsetts för flottan, och i.innu 

mycket mindre med de uppgifter, som bm·de tillkomma den

sanuna. Om man endast räknar med det antal och den sam

mansättning av i kustflottan ingående fartyg, som departe

mentschefen angiver i Kungl. Maj:ts proposition till riksda

gen, d. v. s. 3 pansarskepp, 2 kryssar-e (varav en flygplankrys

sare och en minkryssare J, 8 jagnre, 10 u-båtar, 8 vedettb<\ ta r 

samt 2 depåfartyg, kommer man efter enkel matematisk be

räkning och Ined användande av de största livslängder i kus t

flottan, som över huvud taget kunna ifrågakomma, nämligen 

24 år för pansarskepp och kryssare, 20 år för jagare och ve

dettbåtar samt 14 år för u-båtar, till ett årligt nybyggnadsan

slag av mnkring 11 millioner kr., under förutsättning all de 

nuvarande typerna i stort sett bibehållas. Även om, såsorn 

departementschefen ifrågasätter, en Ö•vergång till billigare men 

därigenom även mindre effektiva fartygstyper i vissa fall skulle 

visa sig försvarbar, kan man ej förutsätta större ntinskning av 

ersättningsbyggnadsanslaget än till omkring 9% mill. kr. år· 

ligen och detta för en kvantitativt fullkomligt -otillräcklig 

kustflotta. 
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I kosinadsberäkningen för den b1ivandc marinorganisatio

nen säger sig emellertid departementschefen böra räkna med 

t) m ill. kronor som ett normalt ersättningsbyggnadsanslag, dock 

J11Cd den reservationen, att det ej torde vara uteslutet, att an

slagets storlek kan komma att röna inverkan av typ-utredning

en . Att elt genomsnittligt årsanslag om 6 milJ. kr. och natur

ligtvis ännu mer det av riksdagen. bland kostnaderna för den 

nya försvarsordningen angivna beloppet om c:a 5,3 milJ. är all

deles otillräckli~t, framgår av det nyss sagda, men det måste 

understrykas, att innan typutredningen föreligger nybyggnads

anslagets storlek ej med bestämdhet kan överblickas. Som 

utgångspunkt vid denna utredning måste givetvis tagas sjöför . 

svarets uppgifter och ställning inom. riksförsvaret, vilka noga 

böra klarläggas och preciseras. 

Först sedan frågan angående fartygstyper och antalet i 

kustflottan ingående enheter vunnit sin lösning, vilket i själva 

verk et är nyckeln till hela sjöförsvarsproblemet även i ekono

miskt häns-eende, kan en någorlunda tillförlitlig beräkning rö . 

rande de verkliga kostnaderna för sjöförsvaret i dess helhet 

uppgöras. 

Det torde ej råda minsta tvivel därom, att utredningen 

klart konuner att ådagalägga behovet av artillerifartyg och ett 

tillräckligt antal sådana fartyg för att flottan skall bliva ope

rationsduglig och i stånd att fylla sina uppgifter. Detta är i 

sin tur även villkoret för att vårt land m ed utsikt till fram«ånf-1 
b \ ... 

i län gden skall kunna upptaga försvaret mot en överlägsen 

fi ende. 

Utan stöd av artillerifartyg riskorar vår flotta att i hän

delse av krig bliva satt ur funktion. En målmedveten fiende 

konnner då i det förmånliga läget att kunna anordna en effek

tiv h andelsblockad och därigenom stoppa vår sjöhandel. Han 

kommer därvid helt säkert icke, såsom vissa optimister tro, 

att n öja sig med blockad av enbart vår ost- och sydkust, nej , 

blockaden komaner med visshet, därest krigsläget i övrigt det 

lll-edgiver, även att utsträckas till vår västkust. 

Verkan härav blir en så gott som fullständig strypning a,· 
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såväl vår tillförsel som vår expo·rt, vilket har till följd att Yi 

inom längre eller kortare tid äro betvingade, utan att annen 

m åhända fått tillfälle att lossa ett enda skott. Möjlighe[erna 

att endast med flygvapnet verksamt förhindra eller försvåra 
en sådan blockad äTo även synnerligen begränsade. 

En effektiv flotta är sålunda d et enda säkra m edlet för 

förhindrande av handelsblockad, den är vidare det fö rniimsta 

m edlet för tillinte tgörande eller allvarligt skadande av en trans

portflotta vid försök till invasion Ö·ver havet och den är slut

ligen ett mäktigt instrument i regeringens hand till fredens be

varande och n eutralitetens upprätthåll ande vid konflikter, som 

heröra de oss omgivande haven. 
Jag tvek ar därför e j a tt uttala den uppfattningen att trols 

den väsentligt ökade kostnadsramen för försvaret i dess hel

h et och de avsevärda förbättringar , som konnnit armen och f ly

get till del genom den nya försvarsmdningen, riksförsvaret som 

sådant är förfelat, såvida ej flottan gives den ställning inom 

detsamma, som omsorgen om rikets väl ovillkorligen krän r. 

Jag skall endast i k o·rhet beröra n ågra av de nackdelar 

~om den n ya marinorganisa tionen i övrigt medfört eller som 

den ej rått bot för. 
1) Bristen på engå ngsanslag till sådan materiel, som är 

behövlig r edan vid början av en mobilisering. 
2) Skeppsgossekårernas indragning, vaTigenom kvali te ten 

hos sjömanskårens däcksavdelning och därmed i sinom tid 

även uo-kråens motsvarande avdelning konuneratt n edgå. Svå

righeter med avseende på rekryteringen av sjömanskåren kom

rna säkerlig·en även att visa sig. 
3) För knappt beräknad personal såväl för far tygens be

manning som för tjänstgöring i land. 
Bland de förbättringar, som den nya försvar.so·rdningen 

medfört för marinen, äro att anteckna dels kustartilleriets fö r

stärkande, dels organiserandet av marindistrikten redan i freds

tid med befälsutövande och ej endast planläggande chefer. 

Man vinner genom sistnämnda åtgärd flera beaktansvårdu 

fördelar , nämligen överensstämmelse i avseende på befälsfö-
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ringen i fred och i krig , enklare och k larare såväl militär- som 

förvaltningsorganisation , bättre m öjligheter a tt ordna kri gsför

beredelsearbetet och gemensamma övningar fö·r de olika slag 
av stridskrafter , som tillhöra m arindistriktet. 

Men under det att å ·ena s idan marindistrikten givits en 

fasLar·e organisation , varigenom vedel'bÖrande m arindistrikts

chefs möjligheter att kunna ansvara för skydd och bevaknin" t> 

av den kuststräcka, som lyder under honom , ökats , har man 

å an dra sidan, vad Sydkustens m arindistrikt b eträffar , begått 

det stora misstaget att i hög grad beskära möjl igheterna att 

effektivt försvara dess fö·rnämsta replipunkt, Karlskrona fäst 

ning. 
Jag syftar här i första hand på indra-gning av infanteride

tachementet i Karlskrona. 
Det m ås te b etraktas såsom synnerligen inkonsekvent att, 

då m an förringar flottans betyd~l<> e inom riksförsvaret och vid 

anfall över havet huvudsakligen baserar försvaret på fiendens 

tillbakakastande vid eller efter en landstigning, Karlskrona fäst
ning fullständigt b lottas på linjeinfanteri. 

Det synes vara skäl alt i detta sammanhang erinra om 

rie dir ektiv chefen för lantförsvarsdepartementet statsrådet Cru

sebjörn år 1900 moddelade då varande chefen för generalstaben 

generalen frih. Axel Rappe i samband med utarbetandet av 

förslag till n y härordning. I dessa direktiv underströks alldc

les särskilt, att alla fästningarna skulle erhålla erforderliga be

sättningslrupper, som i rege'l borde vara förlagd a därstädes r e
dan under fred. 

I sil t samma år insända förslag till häro rdning säger ch e 

fen för generalstaben bl. a. »För dessa {d. v. s. kustfästning

arna) är det oundgängligen erforderligt att hava en ständig in

fanteribesättning och bör m od hänsyn till detta krav utbild

ningen av de till infanteriet å sjöfästningarna delade värnplik

tiga så fördelas och ordnas, att det året runt finnes infanteri 

å ifrågava·randc fästningar». 
Riksdagen fattade år 1901 beslut ang. den nya härordning

en, genom vilken bl. a . bestämdes, att till Karlskrona skulle 
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förläggas Karlskrona grenad järre1.zemente, som bi~dats "'l'Il 
• • " • t"> OJl) 

:-.ammanslagnmg av Smålands grenadjärkår och Blekin ''l' 1 
l
. t"> l a-

ta .JOn. 
Från hörjan utgjordes regementet av två bataljon er, lllen 

utökades år 191-! till tre bataljoner liksom övriga infanteri re 
gementen. 

Vid världskrigets utbrott var Karlskrona grenadjärrcge . 
m ente ett av de fyra infanteriregementen som sattes på kri~··s
fot , vilket ju bevisar, att man då klart insåg vikten av fästni1~n-
ens skydd åt landsidan vid hotande fara. t"> 

. Genom 1925 års försvarsm,dning indrogs det oaktat rege
mentet, men förlades då i stället till Karlskrona ett Kronobergs 
regemente tillhörande detachement, som emellertid nu är av
~ett att indragas. Man frågar sig ovillkorligen, vad som lll · 

träffat, som kan giva stöd åt en sådan åtgärd. Tanken att ge
nom motoriserade förband vid behov komma fästningen till 
undsättning kan ej godkännas, då ingen garanti finnes , att dc 
iiro disponibla, när de som bäst behövas, DärJ'ämte är dC't " i-• b 

vetvis av stor betydelse, att trupperna redan i fredstid blivit 
väl förtrogna med de säregna förhåUandena inom en kustfäst · 
ning och med terrängens beskaffenhet, så att densamm a kan 
utnyttjas till egen fördel. 

Denna fråga synes böra bliva föremål för vidare ulrE>dning, 
innan indragningen är ett fullbordat faktum. 

\fan har emellertid ej nöjt sig med att draga in infan teride
tachemente t i Karlskrona. För att göra utrymningen så grund
lig som möjligt , har man även b eslutat indraga ingenjörskom
paniet och 2 :a flygkårens detachement. Alla dessa indrag
ningar kontrastera bjärt mot uttalandet i försvarskommissio
nens betänkande, att Karlskrona alltjämt skall utgöra en pri
mär örlogsbas, vilken givetvis måste försvaras på alla fronte r. 

En av de åtgärder beträffande marinen, som hälsats med 
allmän tillfredsställelse, är tillsättandet av en chef för mari
nen. Genom tillkomsten av denna befattning har man anled
ning förvänta dels att en med kraft bedriven, enhetlig och följd· 
riktig behandling av marinens angelägenheter skall åstadko!ll-
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111
as, varigenom statsmakternas ståndpunktstagande till mari

nen berörande spörsmål konnner att underlättas , dels ock att 
ett lämpligt samordnande av flottans och kustartilleriets or
ganisation och verksamhet skall kunna äga rum ooh därigenom 
eventuella 1notsättningar försvinna till båtnad för lösandet av 
de uppgifter som tillkom1na rnarinen i riksförsvaret 

Jag är även av ,den uppfattningen, att den nytillkomna 
försvar sstaben, man må ha vilken åsikt s01n helst rörande 
lämpligheten av dess nuvarande organisation, skall kunna bi
draga till skapandet av ett gott samarbete m-ellan de olika fö,r · 
svarsgrenarna samt till bättre förståelse och pespekt för var
andras synpunkter och därigenom öppna vägen till större öm

sesidigt förtroende. 
Detta förtroende är en nödvändig förutsättning för aU 

bögsta krigsledningen, om det skulle gälla allvar , skall av för

svaret kunna uttaga dess högsta effekt. 
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och 
maskinväsen de. 

Avgiven den 7 oktober 1936 av ledamoten Zethelitcs. 

Jämlikt Sällskapets stadgar ~ 29 har föredraganden i den
na årsberättelse avhandlat endast översikt av krigsfartygs lly

och ombyggnader i Sverige och utlandet, de nya tyska 26,000 
tons slagskeppen , moderna fartygsångpannor och moderna hc
pansringssystem. 

A. Oversikt av krigsfartygs ny- och om byggnader 
Sverige och utlandet. 

l. Sverig e. 

Sedan föregående årsberättelse avgavs , har flottan tillför! 
vedettbåtarna Snapphanen och V.äktaren samt undervattensbå
tarna Delfinen och Nordkaparen. I olika stadier av färdig.,!iil
lande äro jagarna Göteborg och Stockholm, unJdervattensb,ttcn 
Sjölejonet samt minsveparue Arholma, Landsort, n:r 1 och' n:r '2 , 
varjämte å undervattensbåten Springaren vissa kompletterings
arbeten pågå. Större ombyggnadsarbeten hava avslutats fö r 
pansarskeppet Drottning Victoria samt pågå för pansarskeppet 
Gustaf V och minkryssan!n Clas Fleming . Anbud hava in· 
fordrats för av årets riksdag beviljade jagare och ubå•ar. 

Efter tillverkning av ny propeller utfördes m ed yedc tlha-
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ten Jägar en förnyade provturer i november 193:) på T}irnödi
stansen. Medeldeplacementet under proven var c:a 318 lon . 

Provturer med V äktaren utfördes i mars 1936 och med 
Snapphanen i april 1936 båda med propeller 'l. V den n ya ly
pen och med ungefär lika goda r esultat som vid Jägarens prov 
i november 1935. 

Jagarne Göteborg och StocJ..:holm hava sjösa tts, Göteborg 
vid Götaverk en den 14 oktober 1935 och Stockhohn vid Karls
krona örlogsvarv den 24 mars 1936. Göteborgs förb eredande 
provturer hava nyligen påbörjats, Stockholm väntas kunna gö
ra sina provturer under våren 193 i. 

Torpedundervattensbåten Sjölejonet sjösattes vid Kockums 
Mek . Verkstad i Malmö den 27 juli 1936. Data rörande denna 
ubåt angåvos i föregående årsb erättelse. 

De å I\.a rlskrona ör'logsvarv under byggnad varande min
sveparue Arholma och Landsort komma att H följande huvud
data: Längd över allt 56,7 m ., längd i valten linjen 54 ,5 m. , 
bredd över allt 7,56 m. , bredd i vattenlinjen 7,45 m. , standard
deplacement c :a 367 ton. Propellermaskinerie t* ) utgöres av 
2 st. 4-cylindriga kompoundångmaskiner av de Lavals tillverk
ning enligt licens från Fredriksstads Mekaniska Verkstad. 
Angan lämnas av 2 st. oljeeldade vattenrörpannor lika med 
Jägarentypens på tillsammans c :a 330 m 2 eld y ta . Beväpningen 
skall t. v. utgöras av 2 st. 75 mm. kanoner och en 25 mm. luft
värnskulspruta samt sjunkbombkastare och -fäNare. Ett rela
tivt stort antal sjunkbomher medföra s. Minbanor anordnas. 
För svepändamål finnas akterparavaner och röjsvep ävensom 
skyddssvep. 

Minsv eparne n:r 1 och 2, som äro under byggnad vid 
Ekensbergs varv, få föl jande huvuddata: Längd över allt, 30,7 
111. , längd i valtenlinjen 29,8 m., bredd över allt 4,25 m. , bredd 
i vattenlinjen 3,95 m. , standarddeplacement 61 ,5 ton. Propel-

*) Beslut har sedermer a fattats om installation av de Laval
turbiner. 
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lermaskineriet utgöres av 3 st. 8-cylindriga r åoljemotorer. Bc·

väpningen skall utgöras a v 2 st. 8 mm. kulsprutor i ett duhhe l

laYettagc samt sjunkbombfällarc. För svepändamål fi nna-; silk

svep och röjsvep. 
Ombyggnaden av pansarskeppet Drottning V ictoria, so1n 

ingående avhandlades i för egående årsberättelse, var avslutad 

omkring l nov. 1935. Förväntningen a tt de ny insatta had a 

uljepannorna skull e lämna mera ånga än de uttagn a 6 kolpan

norna h ar m ycket väl infriats. 

Ombyggnaden av pansarskeppet Gustaf V , vilken p[tbiirja

des i februari 1936, omfa ttar allt som i föregående å rsberä ttelse 

angavs vid beskrivningen av Drottning Vict01·ia s om byggnad. 

2. Utländska mariner . 

Oversikt ( IV ny- och ombyggnadsverksamh eten Puru 

grannländers samt i stormakternas flottor. 

I Donmark ha,r pansarskeppet N i els .J u el underkastats om

byggnad, som väntades klar den l juli 1936. Ombyggnadl'n, 

som beräknas k os ta l Vz a l % milj. kronor omfattar hl a . 

utbyte av den förutvarande tripodmasten mot en pålmas t samt 

uppställning av luftvärnsartilleri bestående av 20 mm. o. 8 mm. 

kulsprutor. De tre und er byggnad varande ubå tarna av E

klassen angiva s få ett deplacem ent av 300 ton i övei·vattenslägc 

samt en beväpning av 5- 45 cm . torpedtuber och 2- 20 m m. 

lv. kulsprutor . Ytterligare 3 ubå tar lära upptagas på 1936 :i i 

å rs stat. 
För norsint }'lottan fortsättes nybyggnad en a v d e båda t'\25 

t ons jagarnc, som omnäm n des i fö,r egående årsberättelse. Den 

ena av dem Sleipner sjösa ttes i Horten d en 7 m a j 1936. ])en 

andras namn blir Aegir. 
F inska /lotion h ar inköpt den för eU par år sedan av 

Crichton -Vulcan i Åbo på spekulation b yggda ubå ten , b ygg

n adsnummer 707. Den har m~hållit namnet Ves ik],· o . De

placem ent 250 ton , 5- 45 mus. tuber. 
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Dc för estniska fl ottan hos Armstrongs under byggnad va 

rande 5 70 tons ubå tarna sjösa ttes den 7 jun i i å r och h a er 

hållit namnen Lembit och [(aley. 

För ryska flottan tord e n ybyggnadsverksamheten huvud

sakligen h a k oncentrerats på u -båtar. Revu e Ma ritime an ger , 

att ryska flottan num era skulle disponera 40 ub . i Östersjön, 

G i Norra Ish avet, min st 20 i Svarta H a vet och minst 30 i Ost

asien. Antalet är troligen m yck et över skatta t , ehuru säker 

ligen ett stort a ntal ub. b yggts. ·Marine Runrdschau uppger , att 

de båda förs ta krys sarna nu närma sig färdig ställande, m en 

an tager samtidigt, a lt det i själva verk et skull e vara e lt par 

flottiljl edare på c :a 2,000 ton . 
Polska fl ottans b åda i Cow cs under byggnad varande ja

gare ha fått n amnen Gram och Blyslw wica, den förstn ämnda 

sjösatt den 20 juli i år . Dc skola få ett standa r-ddeplacement 

av l ,97 5 ton , en fart av 37 a 39 knop samt en beväpning av 

7- 12 c:m:s kanon er och 6 torpeclbtuber. Minkryssare n Gryf 

under byggnad i Le Havre är nära färdigställande. 2 st. ub. 

äro beställda i Holland , en vid Hotterdamsch c Droogdok M :i j 

Dch en vid Dc Scheldevarvet i Vlissingen . 

Tyska flottuns n ybyggnader -enli gt före 1935 gällande pro

gram hava numera avslutats m-ed a tt kryssaren N iirnberg 

trädd e i tjänst de n 2 november l B35 och pansarskeppet i lel

miroi Gmf Spee den 6 januari 1936. Niirnberg har i likhet 

med Leipzig tre propelle:raxla.r , sidoaxlarna drivna m ed var sin 

30,000 ARK turbin och mittelaxeln m ed 4 utväxlade dieselmoto 

rer på tillsammans 12,000 AHK. Aktionsradien uppgår vid 14,5 

kn op m ed enela st di eseldrift till 2,300 ' sa m.t m ed endas t ttu·bi

ner till 7,000' med n orm alt oljcfön·åcl och till 12,000 ' m ed även 

sidocellern a fyllda m ed brännolja. L ik a stor a kt ionsradi e torde 

{'nda st för0komma å japanska och am el"ikansk a kryssare av 

största typ. Admiral Graf Spce torde i allt vara lika m ed Ad

miral Schccr , utom a tt luftvärnsbestyckningen utökats till 5-

10,5 cm k a non er i s t. f . 6- 8,8 cm :s. 
A v tyska flott ans fartyg på 1935-[t rs och sen are program 

äro uneler byggnad två slagskepp, J~ rsatz E lsass och E rsat:: 

Hessen på 20,000 ton s tanda rddeplacem ent, vi lka beskrivas i 
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en senare del av årsberättelsen (det första av dem SJosattes i 

\Vilhelmshaven den 3 oktober 1936 och erhöll namnet Scho rn
horst)_, vidare tre st. 10,000 tons kryssare benämnda b·sm: 
Berlin _, Ersatz Hamburg och J. De få en bestyckning av s st. 
20,3 cm. kanoner samt 8- 10,5 cm. luftvärnskanoner. Far tv
gens fart och bepansring torde ej vara sämre än franska kry·s
saren A.lgerie's, men övriga data äro ej kända. 

Under byggnad äro vidare 16 jagare på 1,625 tons stan 
darddeplacement med en beväpning av 5 st. 12,7 cm. kanoner 
och 8- 53 cm. torpedtuber. A v dessa hava minst 2 st. sjö
satts våren 1936. A v undervattensbåtar torde minst 12 st . 250 
tons båtar och två 7 50 tons båtar (U 25, U 26) vara färclig~t 

samt under byggnad c :a 8 st. 250 tons båtar och 6 st. 500 lons 
båtar av det ursprungliga programmet. Dessutom hanl på
börjats ytterligare 8 st. båtar av de båda största kla·sserna, var
för hela antalet tyska u-båtar, som under närmaste tiden kun
na vara klara, uppgår till 36. De nya 250- 300 tons ub~11arna 

uppgivas få en fart av 13 knop i övervattens- och 7 i underYat
tensläge, en beväpning av 3 st. 53 cm:s torpedtuber och kon
strueras för ett max. dykdjup av 180 m. 

En ny typ lätta fartyg, s. k. »Flottenbegleiter >> ingår i de t 
nya tyska programmet. Den första av dessa F 1, kom i tjänst 
den 16 december 1935. Den l april i år voro ytterligare tven 
ne färdiga samt 7 under byggnad. Dessa nya >> F -båtar», som 
hava ett standarddeplacement av 600 ton och en bestyckning 
av 2- 10,5 cm:s kanoner och 8 lätta luftvärnspjäser, torde 
vara avsedda att utgöra slagflottans närskydd mot minor u
båtar och luftanfall, alltså samma uppgifter som avsågos fö r 
Jägarentypen j vår flotta. storlek och bestyckning äro n ih tan 
exakt samm_a som franska flottans >> Escorteurs de floti lle '> oeh 
italienska flottans >> Torpediniere>> av Spica-typen, ehuru de 
franska i allmänhet anses vara avsedda för konvojtjänst. 

Hangarfartyg för tyska flottan synas ännu ej ha lagts på 
stapel, ehuru konstruktionsarbete pågår. Detta är även fall et 
med nya slagskepp av ännu större typ än de under bygvnad 
varande. 
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Avison Grille, som kom i tjänst i maj 1935, är det första 
far tyget i tyska flottan med högtryckspannor (av Benson-typ). 
Fartyget, som har ett standarddeplacement av 2,600 ton, har 
följ ande huvuddata: Längd i vl. 115,0 m., bredd 13,5 m. , djup
aående 3,43 m . Farten är 20 knop och bestyckningen 3--10,5 
" cm :s 4- 37 mm. k. samt 2 maskingevär. Slagskeppet Schleswig-

Holstein är nu under ombyggnad till radiomanövrerat målfar
tyg att ersätta Zähringen. 

För engelska flottan pågå nybyggnaderna i alltn1.er ökad 
omfattning. 1936--1937 års nybyggnadsprogram omfattar 2 

5lagskepp , ett hangarskepp, 5 kryssare, 9 jagare, 4 undervat
tensbåtar, 6 sloops samt diverse mindre fartyg, varibland 6 m:o 
tor torpedbåtar . Dessutom tillkomma enligt tilläggsprogram
met au juli 1936 ytterligare 2 st. 5,200 tons kryssare, en leader 
och 8 jagare, ett flygdepåfartyg och 4 ubåtar. Slag·skeppcn, 
som enligt gällande avtal få läggas på stapel först i januari 
1937, hava beställts ett hos Vickers-Armstrong i Newcastle, ett 
hos Cammel Lai11d i Birkenhead. Deras deplacement väntas 
enl. Rev. Mar. bli 30 ,000 ton och bestyckning 9 st. 35,6 cm. 
kanoner. Enligt andra uppgifter , skola de bli på 33,000 tons 
eller mera samt få 28 a 30 knops brt. I fråga om slagskepps
bygget har i England liksom i vissa andra länder en livlig agi
tation mot slagskeppsbygge satts in från visst flygintresses si
tia. Ett par auktoritativa uttalanden i denna fråga må här 
anföras. The First Lord of Admiralty, Sir Sanmel Hoare, 
säger: )> The Admiralty have ha d the benefil of studying greatly 
divergent views. They have the additional benefit of experien
ce and experiment, and they remain convinced that there is no 
answer to the big ships exept the big ships. I do not antici
pate that the outcome of the inquiry which the Minister for 
Coordination of Defence is now conducting will provide grounds 
for revising this conclusion >) . Ifrågavarande minister yttrar: 
"-- - it is a fact --- that a battleship is an essential 
Part of the strategy of this nation so long at least as other na
tions are building battleships. - - - Although many ques
tions may arise as to the design of certain parts of the battle-
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ships, that may be laicl clown , no question now arises, h as Ye t 
arisen , as to whether th e baltleships shall be laicl clow n . 

Det första hangarfartyget skall bliva av samma sl,>r lck 

som det nya Are Roual, el. v. s. 22 ,000 tons standard. .·h dc 6 
första kryssame skola två bliva av Southampton-typ. pa \l,OOO 

tons och tre av Penelope-typ på 5,200 ton. De b åd a \l.OOO 

tons kryssarue hava r edan beställts, en vid Harland & \\'o l[ f 

i Belfast och en vid Swan I-luntor i Newcastle. Hälften a\ ja . 

game bliva av Tribal-typ på 1,850 tons och hava i maj bes liill t<, 

på privata varv. Övriga 9 torde bliva av elen vanli ga l .:~5 0 

tonstypen. Av ubåtarna skola två bli av den stora sjögaPn dc 

P-typen , en minutläggande och kustubåt. Av de 6 sloops h!i 

3 st. minsvepare av Speedwelltyp, 2 konvojkanonbåtar a\" Lon

donderrytyp samt en coastalsloop av Kingsfisher-typ . 
Till utökning av 1935 ärs progmm, som. omnämndes i förr a 

årsberä ttelsen h ava vid privata varv b es tällts ytterligare i st . 

jagare av ny typ, elen s. k. Tribal-klassen. Dessa, som fa lt 

namnen Africli, Co.ssack, Ghurka, Maori, Mohawk, Nubian och 

Zulu, få ett deplacement av 1,850 tons standard samt en he · 

styckning av 13 cm. kanoner. Härmed har engelska fl ottan, 

för alt i någon mån föl ja Frankrikes, Italiens och Japans exem

pel , delvis lämnat sin traditionella jagaretyp på 1,350-l,:l"i i) 

tons deplacement med 4- 12 cm. kanoner. I samband med 

det nya programmet må nämnas en uppgift att för engelsk ~l 

flottan planeras byggandet av små hangarfartyg på c:a 3,000 

tons deplacell1lent, för vilka projekt uppgjorts av firman T hor

nycroft. Fartygens dimensioner skulle bli 109,7 X l8 ,55 n1. 

De skulle utrustas med 2 katapulter på backen och m ed 7 

flygplan. Bestyckningen skulle bli 3 a 4 st. 13 cm:s-kanoncr 

och 4 st. lättare luftvärnskanoner, farten 28 a 30 knop. 
Av 1935 års program äro 9,000 ton kryssarue lvlonchesti!r. 

Liverpool och Gloucester under byggnad sedan i våras. Flot

tiljledaren Jnglefield och de 8 jagarne av I-klassen b eställde' 

den 30 oktober 1\.)35 och väntas färdiga i början av år 193 7. 

De nya jagarue av H- och I-klasserna b li något mindre än G

klassen, l ,350 tons mot l ,37 5 och 34,000 AHK mot 36,000. r-
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båtarna å detta program hava erhållit namnen Caclwlot (min

ubå t) , Triton ( sjögående hat) och Sterlet (kustubåt). 193-'t. 

års 9,000 tons kryssare Glasgow och Sh effield hava sjösatts elen 

20 juni resp. 23 juli 1936 och Birminghum elen l september, 

5,200 tons kryssaren Allrora sjösattes den 20 augusti. Samt

liga b eräknas färd iga i mitten av år 1937. Flygclepotfartyge t 

Are Royal, som blir på 22,000 tons - ej 15,000 som angavs i 

förra årshcrä ttelsen - är under byggnad i Birkenheacl och 

väntas klart i juli 1938. Flottiljledaren Hardy och H-1-:lassem 

jagare hava sjösatts och väntas klara i december i år. Ubå
tarn a Spearfish, Sunfiglz och Rorquol bli färdiga omkdng års

skiftet 1936--37. Samtliga sloops av detta program skola va 

ra färdiga i höst. 1933 års stor a kryssare Soutlwmpton och 

Newcastle sjösaltes i början av år 1936 och bli klara i m.ars 

1937 . Den lill a kryssaren Penelope skulle vara färdig redan 

nu i september. Ubåten Grampus beräknas kom.ma i tjänst i 

november. AHa övriga båtar, jagare (H-klassen) , sloops m. fl. 

av 1934 års program äro i t jänst. 
Engelska flottans ombyggnader av .större fartyg pågå i allt 

mer ökad omfattning. slagkryssaren Repulse's ombyggnad av

slutades i maj 1936. Fartyget erhöJil därvid bl. a. 4 lv. kanoner 

i dub beltMn. Slagkryssaren Renowns ombyggnad skall på

börjas i början av 1937. För detta fartyg har helt nytt ma

skineri och nya pannor beställts. Ombyggnaderna av slag

skeppen Royal Oak och Malaya skola vara färdiga i augusti 

resp. december 1936. Slagskeppet Warspite erhåller vid nu 

pågående ombyggnad nya maskiner och pannor och väntas 

klart i mars 1937. Seclan R oval Ook färdigställts, tages Reuenge 
till ombyggnad och sedan Warspite färdigställts Nelson. Även 

\Vashingtonkryssarne börja nu ombyggas. Kryssaren Cum
berland är nu ombyggd för en kostnad av över lfz miljon f . 
Skyddet mot luftanfall har förbättrats och fartyget fått bl. a. 

ytterligare 4 st. 10 cm. luftvärnskanoner samt gördelpansar. 

Dess utseende lär avsevärt ha förändrats bl. a. genom bortta

gande av översta däcket akter. Suffolks ombyggnad skall va

ra färdig i januari 1937. Även Cornwall är under ombyggnad, 

och Kent skall därefter tagas i arbete. En ombyggnad av mera 
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ovanlig art har utförts med de gamla 4,300 tons kryssarne Co
ventry och Curlew, som förändrats till flytande luftvärnsba t
terier, i det deras hittillsvarande bestyckning av 5- 15 cm . ka
noner ersatts 1ned 10 st. 10 cm. luftvärnskanoner och l O st. 
luftvärnskulsprutor. Kryssarne Effinglwm, Frabisher och llwv
hins, som med sin bestyckning av 6 a 7 st. 19,4 cm. k anoner 
räknats som A-klass-kryssare, och som så!dana skulle slo pats 
1937 , komma istället att ombestyckas med 15 mn. kanoner till 
ett större antal och kunna därmed bibehålla:s i tjänst som B
klass-kryssare. Den fjärde kryssaren av denna klass , Viwlic
tiue, kommer att förändras till sjögående skolfartyg, och in
räknas därvid ej i kryssarbeståndet 

Av franska flottans nybyggna.deT har slagskeppet Du nl;er
(jLLe påbörjat sina provturer i juni och väntades komma i tj iins t 
i september. Vid de prelim:inära prov·en i augusti har fa rlen 
överskridit 29 ,5 knop. Systerfartyget Strassbourg, som är nn
der byggnad hos Penhoets i St. Nazaire, var avsett att sjösätta ~ 

elen 29 oktober 1936. Sjö,sättn.ingen kan säkerligen ej sk ~:' i 
avsedd tid utan fö.rst på nyåret med hänsyn till strejker u nder 
sommart>n och avkortad arbetstid för arbetare. Fartyget skulle 
l:'nl. plan vara klart i december 1937. De nya 35,000 tons slag
skeppen ha fått sina namn ändrade, det första från France till 
Richelieu, det andra från V erdun till Jean Bart. Det första har 
påbörjats i november 1935 i Brest i samma docka, där Dunker
que byggts, det andra skall stapelsättas i januari 1937 vid 
Chantier de la Loir·e i St. Nazaire där det skall byggas i sam
arbete med Penhoet. Fartygens maskinstyrka angives ti ll 
151 ,000 AHK och farten till 30 knop . Kryssarne Marseillai~e, 
Jean de Vienne och Gloire äro i provtursstadiet. Montealm 
sjösattes den 26 oktober 1935 och George Leygues den 24 m ars 
1936. Den förstnämnde väntas påbörja sina provturer i slute t 
av oktober 1936. Av lätta övervattensfartyg äro under byggnad 
flottiljledarue Mogador och Volta av 1932 och 1934 års pro
gram samt 1,400 tons jagarue Hardi av 1932 års program och 
Epee och Ffcuret av 1935 års program. 1936 års program upp-

. . ~f · {~ tager av samma typ Jagarne Casqu e, Lansquenet och 11 ame Il · 
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..;amt 3 sl. 1,000 lons jagare av ny lyp . I övrigt påg[tr byggan
det av y tterligare >> Escorteus dc flotill e» samt u-båtar. 19:1() 
.iirs program upptager endast 2 st. ubåtar. Slagskeppet L orroi-
11es ombyggnad är avslutad. 

Nybyggnaden av de båda 35,000-Lons slagskoppen för itr l

.liensJ.:a flottan pågår i mycket lång:;am takt. Enligt ~Iarin 1~ 

Rundschau i maj 1936 angives färdigställningsgraden till 6,2 % 
för Littorio och till enelast 4 ;t~ för Vittario Ven eto . Bestyck-
11ingen uppgives bli 9 st. 38 cm. kanoner och farten :1-1 knop. 
Av förra höslen und er byggnad varande kryssare hava Slorza 
och Eugenio di Souoia färdigställt s, den senare i januari i år. 
Kryssarna Luigi di .Sauoia DLZca clegli Abmzzi samt Guisepp ..: 
Garibaldi hava sjösalts den 21 april 1936. Dessa båda fartyg 
uppvi sa en y tterligare utveckling av Colleon i-,typen, i ~et der~ls 
standarddeplacement höjts till 7,87 5 ton och bestycknmgcn till 
JO st. 15 cm. och 16- 10 cn1. luftvärnskanoner mot de tidigare 
S-15 och 6- 10. Bredden har ökats till 18,84 m. m.ot 16,6 å 
tidigare, kryssare, och maskinstyrkan minskats till 100,000 Al-U\:, 
varigenom konstruktionsfarten minskats till 35 knop. San
nolikt har pansarskyddet förbättrats. Under första halvåret 
1936 hava stapelsatts 4 jagare av Maes trale-typ (1,500 ton). Av 
Spica-typens »torpedbåtar » hava under 1935 stapelsatts lO n ya 
-enheter. Ytterligare 4 st. »Eskortavisos » av Orsa-typen på 900 
ton torde hava påbörjats likson"l även ett tiotal ubåtar på 915 
tons. Ombyggnaden av slagskeppen Conte di Cavour och 
Guil io Cesare, som utförligare omnämndes i förra årsberättel
sen torde åtn~instone i början av 1936 ej h ava avslutats. Kost-
11aderna för ombyggnaden av dessa båda och Andrea Doria och 
.Cctio Duilio angives till 300 milJ. lire. Revue Maritime anger 
dessutom, att fartygen skulle förlängas ej mindre än lG m . samt 
.att farten skulle uppdrivas till 30 knop. Maskinstyrkan skulle 
·emellertid härvid behöva uppdrivas till 135,000 AHK- ett vär
de som synes osamwlikt stort, även om h ela maskinanläggning
-en förnyas. Av äldre fartyg är pansarkryssaren San Marco un
.(l.er ombyggnad till målfartyg . 

I de europeiska stormaktsmarinerna har i jämförelse med 

Tidskrift i S jöväsende t. 45 
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föregående höst det under byggnad varande slagskcppstonna . 
get ökats från c:a 186,000 till c:a 211 ,000 standardlon och_ 
kryssaretonnaget från c:a 1-15,000 till c:a 161 ,000. Pa n~· ar eL 

1937 avses dessutom tre slagskepp på tillsammans c:a l OO.Ooo 
tons sättas på stapeln. 

För japanska flottan pågår byggandet av 10,000 tons krys. 
sare med 15- 15 cm. kanoner. Suzuja har kommit i tjänst oc h 
J(umano sjösatts. Chilwma och Tone äro på stapel. l 0,000 
tons hangarfaryg-en Soryu och Chitose ä ro under byggna d i 
Kure. I vi~ken utsträckning byggandet av jagare och u -ha ta r 
bedrives är ej med säkerhet känt, men torde ej vara av allt för 
uppseendeväckande mnfattning. Enli gt en uppgift sk ul k 1() 

torpedbåtar vara under byggnad b es tyckade med 3 sl. 11 ,5 cnt. 
kanoner och 3 torpedtuber samt med en fart av 28 knop . De
placementet uppgives till endast 595 Lons standard , ett r ätt li
tet värde. Japanska Hottan Lyckes ha svårt att från gå sin 
vurm för i förhållande till deplacem entet överbestyckade fa r
tyg. Ombyggnad av slagskeppen pågår. Dc sista, som ömw 
ej ombyggts, J se och Hiuga, väntas färdiga till sommaren 1 \J:ri. 

Dc för 1937 planerade slagskeppen antagas få 40,6 cm. ka

noner. 
För Förenta Statenws floUa torde 20,000 tons han garla r

tygen Yorktown och Enterprisc bli klara i mars resp. juli 1 \l :J /. 

Ett 14,200 tons hangarfartyg Wasp har lagts på stapel deu l 
april 1936. Av de tre sista s. k . vVashingtonkryssarn e ha r 
Quincy kommit i tjänst den 25 april och Vincennes sjösatts den 
22 maj under det Wichita ännu är på stapel. Av ·dc nya 10,000 
tons kryssarue med 15 st. 15 cm. kanoner äro ännu de 7 förs ta 
under byggnad men väntas alla färdiga under 1937. Yttl'rl i
gare 2 st. St. Louis och Helena äro beviljade och väntas klara 
1939. A v l ,850 tons flottiljl-edarn c blev en färdig i m aj, en 
vänlades klar i augusti och en i scptem.ber. Ytterligare 9 st. 
äro under byggnad. Av dc 40 .st. den l juli 1936 under bygg
nad varande 1,500 tons jagarna väntas 17 st. klara 1936 och 
13 st. 1937. På 1936-års stat upplagas 2 st. slagskepp a ii l 
milj. dollar (= 195 milj. kronor) och med 16" kanoner all 
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påbörjas i januari 1937 ävensom 12 jagare och 6 ubåtar. Om
byggnadsverksamheten inom Fö·renta Statcrnas flotta syntes 
med 1934: års slut avstanna. Nu planeras emellertid på nytt 
stora ombyggnader. Så komma de sista »35-cm. slagskeppen » 
Calij'omia och Tennesse, byggda 1919, att förses med helt ny 
eldledning, Okla1wma sjösatt 1914, som ännu har kolvmaski
neri , kommer att få helt ny pann- och maskinanläggning. New 
York och Texas skoJa få ökad elevation för svåra artilleriet, 
nytt luftvärnsartilleri. och helt nya pannor och maskiner. Ä ven 
hangarskeppen Lexington och Saratoga komma att omhyggas 
vad beträffar flyg- och hangardäcken samt luftvärnsartilleriet. 

l3. De nya tysl.:cc 26,000 tons slagskeppen. 

En synnerligen intressant artikel rörande konstruktionen 
av de nya tyska 26,000 tons slagskeppen, författad av G. H. 

d~c:k 2 .. 

-~--------=~ .. ~- ~~ -·~ ~--o--@-@--= -
:Fig. l. 

Hoffman , M. Jnst. N. A. förcko·mmer i The Shipbuilder and 
Marine Engine Builder för juli 1936. 

Från dem1a artikel, som huvudsakligen baserar sig på jäm
förelser med dc tidigare tyska slagkryssame av Derfflingcr
typen, kunna följande uppgifter vara av speciellt intresse. 

Huvuddimensionerna angivas till: längd i VL 213,5 m., 
bredd 30,0, djupgående vid ett provtursdeplacement av 27 ,331 
L 8,30 m. )-lotsvarande hästkrafttal och fart angivas till 150,000 
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ARK och 32 knop . Fartygens huvuddimensioner giva de111 (~Il 

deplacements-längd koefficient exakt lika med å slagkryssaren 

Hindenburg, som 1915 gick av stapeln i vVilhelmshaven . Be. 

styckningen bestå r i olikhet mot vad som i föregåend e arsbc. 

rättelse angavs av 9 st. 28 cm. och 12 st. 15 cm. kanoner sa1nt 

luftvärnsartilleri. Som av ritningen (fig. l) framgår uppslii llas 

28 cm. kanonerna i 3 st. trippeltorn, ett för och två akter samt 

15 cm. kanon erna i 4 trippeltorn, 2 på vardera sidan. Torpcd

utrustningen angives till 2 st. kvadruppeltuber p å däck samt 

llygplansutrustningen till 2 katapulter med 4 plan. Beviip

ningsvikten utan pansar angives till 2, 764 ton, varav 28 cm. 

artilleriet l ,839 ton, 15 cm. artilleriet 600 och luftvärnsar till e

riet 225 ton allt med ammunition och eldledning. Skrovvikten 

beräknas till 7,038 ton, en kanske väl låg siffra, och utrus t

ningsviklen till 681 ton. skrovvikten skulle således uppgå ti ll 

knappt 70 kg./m " av L X B X H. 

Pansaret, vars vikt av författaren beräknas till 12,517 lon 

e ller 48,3 % av standarddeplacementet mot 37 ,8 % å Derffl ing

·Cr, bedömes bestå av 300 mm. gördelpansar midskepps avtu u

nande till 100 för och 7 5 akter samt kompletterat med toqwd

skyddsskott på 45, vidar:e 110 övre pansardäck samt 50 u ndrt: 

pansardäck i trossdäcksnivå ävensom 355 grövsta pansar till 

28 cm. tornen och stlidstornet ocbi 150 pansar för 15 cm. tornen. 

Maskinvikten beräknas till 20 kg. pr AHK vilket ger en 

totalvikt av 3,000 ton eller 11,5 % av standarddeplacement mot 

16 % å Derfflinger. 
Som slutomdöme anger författaren fartygen vara snahha 

och väl bepansrade slagkryssare, vilkas grova artilleri dock 

~ynes mera avsett att kunna möta franska Dunkerque-klassen 

och nuvarande ryska slagskepp än de tre ledande marinernas 

capita! ships. 

C. Moderna fartygsångpannor. 

Några moderna specialhögtryckspannor beskrevos av le

damoten Lindberg i hans årsberättelse 1931. Där beskrintJ 

pannor, Schmiclts, Löfflers och Bensons, som alla tre bascnl 

t,ig på tvångscirkulation av vattnet och i Löfflerpannan även 
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uv ångnn genom tubsalserna, ha emellertid, enligt vad jag kun

uat finna , ej kommit till användning på krigsfartyg. Ett un

dan tag härifdm är tyska flottans nya aviso Grillc, som har 

Bensonpannor. Engelska fiollan har försökt tvenne andra ty

per med tvångscirkulation nämligen -sutzerpannan och Yelox

pannan , den förstnämnda användbar för 60 a 100 atö , el en se

nare intill 60 atö. 
Av nya pannt~rper med naturlig vattencirkula;tion har tyska 

flottan använt vVagnerpannan, lämplig för 50 a 60 atö , samt 

amerikanska floltan Jolmsonpannan för 25 a 35 atö. Den se

nare har i en tidigare utföringsfonn för handelsfartyg be

skrivits i förut nämnd årsberättelse. 

Velo.rponnun, som bland pannorna med tvångscirkulation 

erbjuder det största intresset, karaktäriseras av att förbrän

ningen av oljan sker i en förbränningskammare uneler ett över 

tryck av c :a 1,5 atö på förbränningsluften. Av fig. 2 framgår 

pannans verkningssätt. Här beteckna grova svarta linjer luf

tens och förbränningsgasernas väg, tunna svarta linjer vattnet;; 

väg samt öppna linjer ångans väg. I en kompressor , K, a v 

centrifugal- eller propellertyp komprim eras luften till lämpligt 

övertryck c:a 1,5 atm. och uppvi=j.i-mes därvid till c:a 90° temp. 

Härifrån går den med en hastighet av c:a 60 m ./sek. till eld

staelen B, där den inströmmar o~nkring brännaren, genom vil

ken oljan inkommer under högt tryck. Genom den höga kom

pressionen sker förbränningen så hastigt, att en eldstadsbelast

ning av upp till 750 kg. olja pr m " och timme uppnås, en siffra 

som för högt belastade vattenrörpannor för jagare kan uppgå 

till c :a 200. Från eldstaden , som omgives av dc cirkulärt upp · 

stälida ångbildarerören V. R. , ingå förbränningsgaserna i dessa 

inre tuber, vilka de genomgå med en hastighet av c:a 200 

m ./sek. I ångbildarerören sker den största delen av värme 

överföringen , d. v. s. allt som erfordras fö-r överföring av det 

till c :a 100° förvärmda matarevattne t till mältad ånga, eller 

vid 60 atö c:a 560 cal/kg. vatten. Seclan förbränningsgaserna 

genom diffusorerna, D , lämnat ångbildarerö-ren ingå de i över

hettaren Ö. I-I, där de avgiva ytterligare värme, vid överhett 

nin g till t. ex. 4 70° 140 caJ /kg. ånga . Från överhettaren g;\ 
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o. 

V,,., 

Fig. 2. 
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oaserna till en gasturbin , T , som driver dels den på sanuna 
r> 
n:x:el kopplade kompressorn dels cirkulationspumpen, U. Pit 
grund aY gasernas höga temperatur i avgasturbinen räcker 
deras återstående energi till att driva kompressorn. Från tur
binen gå gaserna vidare genom förvärmaren till rökupptaget. 
Den fristående matarepumpen, SP, pumpar matarevattnet ge
nom förvärmaren VvV, till c irkulationspumpen , som å sin sida 

Fig. 3. hlindre Veloc;;-panna för brännolja. 1) Brännare. 2) Bränn
kammare. 3) Angbildarrör. 4) Ove·rhettare. 5) Gas1turbin. 6) För
värmare. 7) Kom pressar. 8) Kuggväxc• l. 9) Start- och reglerings
motor. lO) Cirkulationspump. 11) Bdinnolje•pump. 12) CPntrifugal
ångavskiljare. 13) SamlingskärL 14) :Matarpump. 15) Tillopp för 
cirkulationsvatten. 16) Vattent.illopp för ångbildarrör. 17) Vatten
kammare m ed avlopp från ångbildarrör. 18) Tangentiellt tillopp. 
19) Sugledn ing til l cirkulationspump. 20) Lecln. för mättad ånga till 
överhettare. 2,1) Ledn. för öve•rhettad ånga från överhcttare. 22) Ma-

tarva Hentillopp Jr ån fö1rvti r m are till cirkulationspump. 

pumpar vattnet till ångbildarerören. Den från dessa avgåen
de blandningen av ånga och vaUen inkommer i en centrifugal
:'\ngavskiljare, C, från vilken dels ångan avgår till överhettaren 
<lels det avskilda vattnet till cirkulationspumpen. Fig . 3 visar 
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det praktiska utförandet av ovan beskrivna panna. Dc i dl'L 
föregående beskrivna delarna av 'detta pannaggregal {\ ter finn a . 
lätt på dc i fig. an:givna beteckningarna. 

Verkningsgraden av denna parina m ed tillhörande ko 111 _ 

pressor och cirkulationspum'p angives till 90 ·% från c :a 1 ;
3 

upp till högsta belastning, en siffra som för vanl iga lätta krig~
farlygspannor .exklusive 'fläktarhctc ej torde överstiga 78 o;; 
Yid full belastning. Den ytterst ringa vattenmängden i pan
nan i förhållande till ängproduktionen samt den kraft iga ci r 
kulationen medför, att pannan kan bringas att lämna fu ll ('['. 
fckt efter en påcldningstid av 8 a 10 minute-r från k allt ti ll 
stånd. Molsvarande tid för vanlig:;t lätta . krigsfartygspannor 
är ~om bekant % a l timme. Rökgastempei·aturen uppgår en
dast till c :a 100° mot c :a 400 vid_ vanliga p'annor, vilket d t' l s 
medför väsentligt mindre skorstensareo'r del$ även gör rökga
serna mindre besvärande för artilleriets ledt}ing. Då dessuton1 

' ! l pannvikten ej blir stön·e än f.ör vanliga pannor, ,c:a l kg. 
pr kg. ånga/tim. och pannrumsvolymen blb: avsevärt mindrt·. 
lm· dc dessa pannor ha va stor framtid för &i<>· 'i S})eCicllt å Ju· i o· s-,, .b' ;:-, 
fartyg. . . 

Dc nackdelar, som ännu så länge äro att räkna m ed . iiro 
deras m era komplicerade tekniska utförande samt högre an
skaffningskostnad . 

.Johnsonpannon, son1 kommit till användning på ::uncri
kanska krigsfartyg, har även av engelska flottan ägnats stor t 
intresse. En försökspanna för engelska flottan visas i fi g . .J.. 

Eldytan iir 1,006 m 2 varav 168 övcrhettarcyta . Pannan ]w

står av en ångdom och en lodrätt under denna placerad va tten
behållare förenade medelst två nedtagsrör, ett vid fram- och 
e tt vid bakgaveln , samt en tubsats på vardera sidan av eldytan. 
Dessutom är bakgaveln skyddad av en tubridå och eldstaden ;, 
bakre del delad medelst en dubbel rad av tuber. Överhettar''
iuberna äro insa lta i vänstra iubsatscn. För att vid lägre !w
lastning kunna väl utnyttja tubsatsen finnes spjäll i rökupp· 
taget, genom vilka rökupptagets delar närmast ångdomcn k un
na a v stängas. Dc utförda proven visa följande data: 

/ 

o 
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Normal full· 0 .-('l'-

belastilling helasttling. 
Augtryck utö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,4 20.1 
Augtemperatur . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 330° 337° 
Matarvattentemperatur . . . . . . . . . . . . . . 83 ,3° 83.:lu 
Bläster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 mm . u :-; llllll. 

Rökgastemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425° 4 71 ° 
Total ångprod. ton /lim . . . . . . . . . . . . . . 7 5,44 87 .145 
Total bränsleförbr. (10,000 v. c.) ton/tim. 6,382 7,7\)5 
Avkokning kg. ånga/kg. olja . . . . . . . . . . 11,9 11 ,~ 
kg. ånga pr m" e y utan överh. . . . . . . 90 10-l 
kg. olja pr m" c y utan öve r h. . . . . . . . . 7 ,G 9,27 
kg. olja pr m " eldstadsvolym . . . . . . . . . . 249 303, 1 
kg. pannvikt/kg. ånga pr Lim. . . . . . . . . . . 0,76 O,öi> 
Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 % 70 o; 

Pannans främsta fördel synes av dessa provdata vara dess 
synnerligen låga vikt pr kg. producerad ånga - en föl jd a ,· 
mycket hög eldstadsbelastning, stor avkokning pr m 2 eldyta och 
relativt lågt panntryck. Verkningsgraden å denna provp anna 
är dock ganska låg. Andra Johnson-pannor, som sedan l H:{-l 
äro i bruk å linjeångaren Alcantara , visa en verkningsgrad av 
87 %, varvid dock matarevattentemperaturen uppgår till 150° 
och avkokningen pr m" c y utan överhettare endast till 5() kg. 

Alcanlara, som är n{lgot större än Kungsholm, byggdes år 
1927 i Belfast för England- Sydamcrikafart. Den var ursprung
ligen försedd m ed 2 st. 8 cyl. dubbeltverkande dieselmotore r 
(i likhet med Kungsholm) på tillsammans 16,500 AHK. 1 9:~.1--

1934 erhöll den emell ertid ett nytt utväxlat turbinmask ineri 
rned tre Johnson-pannor, allt ino•m samma utrynune som de t 
gamla dieselmaskineriet Det nya maskineriet gav fartygel c: a 
4 knop högre fart , vilket möjliggjotde att reducera tiden för 
en fram- och återresa till Sydamerika mod 7 dagar. 

Med det ursprungliga maskineriet var konsumtionen ~) ,2 00 
kg. dieselolja pr timm;; eller 195 gram pr AHK-tim. \1ed dd 
nya maskineri-e t på 24,000 AHK blev konsumtionen 6,150 1,g. 
pannbrännolja pr timm e eller 256 gram pr AHK. l\fcd hiin· 
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"vn till det lägre priset på pann.brännolja samt dieselmotorer
:;as stora konsumtion av smörjolja blir driftkostnaden för sam· 

111a maskinstyrka icke högre med ångturbindrift än m ed mo
torer, men möjlighet förefinnes alt uttaga ett b etydligt högre 
hästkrafttaL 

vVogner-pwuwn, av vilken de å tyska linjeångarna Scharn
horst och Gneiscnau använda visas i fig. 5 och 6, består av en 
ångdom med tält ovanför densmnrna placerad ängsamlare samt 
en vattenbehållar-e. Ångdom och vattenbehållare förenas me
delst tre tubsatser, en bestående av 4 tubrader , tätt ansluten 
till kåpan p å ena sidan och som således ej lämnar genomlopp 
för rökgaserna, en något glesare på andra sidan eldstaden samt 
en tredje relativt bred tubsats läng·re ut åt rökupptagssidan . 
Mellan dessa båda tubsatser äro överbettareelementen insatta. 
1 de båda intill eldstaden belägna tubsatserna sker ångbild
ningen, under det att i den breda yttre tubsatsen vatten ström
mar ned från ängdomen till vattenbehållaren. Sedan rökga
serna lämnat den sista tubsatsen, passera dc den i rökupptaget 
ano·rdnade luftvärmaren. Från denna går den förvärmda luften 

slutna luftkanaler direkt till de två oljebrännarna. 

Från dc utförda proven kunna fö.Jjande data anföras: 
Scharnhorsts 

E ldyla m " ..... ....... . · · · 
Överhett. yta m 2 

. •• •• • ••• • 

E ldstadsvolym m " ....... . 
Pannvikt m ed vatten t .. . . 
Anglryck atö . .. . ..... .. . 
Angtemperatur .... . .. . ... . 
?v1atarcYatt. t em.p. . . . . ... . 
Hökgastemp. . .. .... .. · · · 
Total ångprod. ton/t.im. . ... 
Total bränslcförbr. (1 0,000 v. 

c .) ton /lim. . ........ . 

pannor. 
Normal 

be lastning. 
650 
208 

36 
98 
48,7 

452 
195 
210 

29 ,5 

1 ,9f> 

Gneiso,naus pannor. 
Normal Maximal. 

be lastning. 

607 
260 

28 
104 

49 50 
450 466 
147 167 
240 320 

36 55,8 

2,62 4,12 
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Fig. 5. 

Fig. 6. 
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Normal Normal 
belastning. belastning. Maximal. 

Avk okning av ånga/kg. olja 15,1 13,7 13,0 

k g. ånga pr m 2 e y utan överh. 45,5 59,5 92 

k g. olja pr m " c y utan övcrh. 3,02 4,32 6.8 

l.; g. olja m " eldstadsvolym . . 54,5 94 U i 

kg. pannvikt pr kg . ångprod. 3,32 2,9 1,86 

Ver kningsgrad . . . . . . . . . . . . 90,3 88,8 80,2 

Som des~a pannor äro byggda för handelsfartyg och för 

h ögt panntryck , är pamwikten ganska hög, men även verk

ningsgraden blir därigenom mycket hög. 

I framst~illningarna här ovan anförda siffror rörande pann

vikt per kg. ångproduktion per timme giva ej fullt jämförbara 

siffror , enär de hänföra sig till ånga av helt olika tryck och 

temperatur. En n ågot bättre jämförelse ger n edanstående tabell. 

Wagnerpannor 
Jolmson Al can- handelsf. typ 

P anntyp Velox provpanna 
för kr. fart tars 

Scharn-1 
horst Gneisenau 

Ångprod.jtim. i milj. 

kal. ..................... - 55,8 64,7 23.3 23,4 28,5 44,7 

;' erkningsgrad ......... 90 73,4 70 87 90,3 88,8 86,2 

~ngtryck atö ........ 60 20,4 20,4 29,5 48,7 49 50 

Angtemperatur ... ... 470 330 337 384 452 450 466 

Värmeinnehåll ......... 800 740 743 765 794 793 801 

Pannvikt/kg. ånga ... ca J,O 0,76 065 2,38 3,52 2,9 1,86 

Pannvikt/1000 cal. 
ånga ······ ··· ········· ca 1,25 1,03 0,88 3,12 4,18 3,66 2,32 

D. M oderna bepansringssystem. 

Under de båda senaste åren ha en del nya synpunkter rö

r ande pansarets anordnande med hänsyn till artilleri- och flyg

bombträffar i utförligare behandling publicerats av flera för -

fattare. Bland dessa må nämnas G. C. Manning och T. L. 

Seb umaeher i )) Principles of Warship Construction and DamagE 
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Control» , G. H. Hoffman i ,, 'fhe H-type Pocket Bat tle c· . 
< ·!"U t-

ser», ~rooeedings 1935 samt först och främst F. Spinell i i >> La 
protezwne antiaerea rwr vari tir) i di n avi >> R i vista \[ ·, 1-·1·t' · 
1935. 

, - u. <1 111:1 

I fig. 7 framställas i ett förslag av Spineili fyra ol ika tnc
Loder för fördelning av vattenlinje- och däckspansar . I fi ., 
a och b är gördelpansaret på 300 mm. odelat som hitt ills va r~~ 
vanligt. I fig. c och el däremot har pansaret uppdelals i ett 
borelvarts liggande GO mm. skikt och c:a 2 m . därinnanför ett 
grövre 250 mm. pansar. Det yttre pansarskiktet avses att av-

a) If O ,?80 ____ i c) 

-2~0 250 
- 10 100 

20 -60 JO 
JOO 

-

Fig. 7. 

kappa projektilerna under det att den inre gördeln skall fö r

hindra den avkappade projektilens inträngande i fartyget. Pau 
sardäcksanordningarna visa även den principiella olikheten a tt 
i fig. a och c det tunnare 40 a 30 m1n. pansardäcket placeras 
överst och det tjockare 100 a 110 under. I fig. b och d diire 
mot är det övre pansardäcket 110 mm. och det undre 30 (del 
vis 80). 

För beräkning av horisontalskydd utgår S. från en mot
ståndare med 33 cm. kanoner, projektilvikt 534 kg. , anslags
hastighet 454 m ./sek. och antaget stridsavstånd 28 ,000 m eter, 
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vilket skulle ge en nedslagsvinkel på 27 ,5°. ?vled h änsyn till 
däcksbukten och fartygets rullningar antages inslagsvinkel av 
55° varigenom en minsta pansartjocklek (enligt de Marre) av 
120 mm. erhållits. 

Vid beräkning av pansar tjocklek för skydel mot flygbom
ber utgår S. från 2,000 kg. bomben 111,ed en anslagshastighet av 
200 m./sek. motwarande en anfallshöjd av 4,000 m . Vidare 
antager han en kaliber på flygbomberna av 35 cm. och använ
der en reduktionsfaktor på 0,4 med hänsyn till bombens mind
re genomslagsförmåga relativt artilleriprojektilen. Erforderlig 
pansartjocklek e-rhåller han på så sätt = 110 mm. 

På dessa grunder kommer Spinelli till nödvändigheten av 
att frångå den hittills traditionella anordningen av dubbla pan
sardäck med del tunnare överst och kommer till den i fig. 7 b 
och d principiellt angivna anordningen, varigenom man blir 
fullt säkerställd 1not att flygbomben genmuslår det övre pau
sardäcket i sådant skick, att krevad uneler detta däck kan åstad
kommas. 

Då anfallshöjden med bombplan med hänsyn till träff
~annolikheten antages i regel icke överstiga 2 a 3,000 m eter, 
kan man sålunda antaga, att ett övre pansardäck på 110 mm. 
med ett därunder liggande splintskyddsdäck på 30 mm. skall 
vara fullt betryggande. 

Med hänsyn till att gördelpansaret i sitt grövre parti icke 
uppdrages längr,e än till undre pansarcläok, uppstår en möjlig
het för artilleriträffar direkt pä detta däck. Erforderligt skydd 
mot verkan av sådana träffar kan uppnås genom kombination 
av ett relativt tunnt 30 mm. pansar i bm,dläggningen och en 
lokalförstärkning av 30 mm. däckspansaret till 80 inom ett 
område sträckande sig ett par meter inåt från 250 mm. pansa
rets överkant. Härigenom skulle uppnås e tt skydel mot 33 cm . 
granater inom stridsavstånd mellan 16-28,000 meter. 

Mervikten av pansarsystemen enligt b och d angives till 
3,2 resp. 4,0 ton per löpmeter av citadellet, vilket för ett slag
~kepp med 120 a 130 mete~·s citadellängel skulle utgöra 4 :'t 
GOO ton. Den verkliga mervikten torde emellertid ej uppnå 
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så stora värden hl. a. genom möjligheten att minska tjockleken 
på de undre fasta tornens pansar. En minskning i metacentcr . 
höjd av c :a 0,2 m. torde emellertid vara att antaga, vilket dock 
med å moderna slagskepp brukliga metacenterhöjder av 2,5 ;\ 
;i meter icke kan yara av avgörande betydelse. 

Bayern !?oyo! J'oYereign Tennessf.'e 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Till jämförelse med här angivna förslag till pansarsystent 
visas i fig. 8 och 9 motsvarande sektioner av slagskeppen 
Bayern, Royal Sovereign (efter ombyggnad), Tennessee och 
Texas (efter ombyggnad) . 
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Ifråga om fiygbmnbers 1ninverkan mot en fartygssida fö
religger i stort sett icke annat konstruktionsproblem, än då det 

4äller att utforma undervattensskyddet mot minor och torpe
:ler. Olikheterna äro, kort smnmanfattal, egentligen endast, 
.att en flygbombs sprängladdning, om det rör sig om en 1,000 
kg. eller 2,000 kg. bomb, kan uppgå till 2 a 4 gånger m er än 
en 53 cm . torpeds sprängladdning, m en att explosionerna av tor 
peden alltid kommer att ske i omedelbar kontakt med fartygs
sidan, under det att flygbomb ens explosion så gott som aldrig 
kan inträffa omedelbart vid fartygssidan. 

Ifråga om kryssares hepansring ingår Spinelli på möjlig-
11elen att anordna pansaret såsom effektivt skydd även mot 

"r---8~20,0m 

so l 

1'10 25 l f!! !J 

~ l ~ Iii i 
''"''"' " 

'IIJ l 

Fig. 10. 

i'lygbomber. Om man fö<r en 8,000 tons kryssare ställer fordran 
på skydd dels mot 20 cm. granater inom stridsavstånd H -
24,000 meter dels 1,000 kg. flygbomber anser S., att ett sam
m anlagt horisontalskydd av 80 mm. pansar är tillräckligt. Detta 
hör i så fall uppdelas i ett övre om 60 och ett undre om 20 mm. 
Det övre pansardäcket bör då ans.lutas till gördelpansarets över
kant. Den här av S. angivna pansarordningen skiljer sig icke 
mycket från den av Hoffman i ovannämnda artikel för en 
J 0,000 tons kryssare föreslagna, se fig. 10, där vattenlinjepan
saret angives till 140 mm. det övre pansardäcket till 50 och 
det undre till 25 mm. net undre pansardäckets höjdläge är 
'C:a 0,3 m. över högsta vattenlinjen. 

Tidskrift Sjöväsendet. 46 
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RAPPORT 
AV IMPERIELLA FORSVARSKOMMISSIONENS 

UNDERKOMMITTE 

OM 

slagfartygs sårbarhet vid anfall 
från luften 

(Anm. Det har befunnits nödvändigt att i det allmännas in1 r"'"'c 
i cke publi cera ett avsevärt material av konfidentiell natur ang. ,·i,;s ft 
detaljer, vilka återfinnas i el en .f ullständiga hemliga rapporten lrn 't 
unclerkommittcn. Dennas allmänna slutsatser återgivas emell erl i'l. 

i texten). 

Ouerlämnad till P arlamentet på Ha ns Majestäts befalln ing 

Novembei· 1936. 

Den 26 mars 1936 uppdrogs av engelske premiärminisil'm 
åt en undcrkommilte, bestående av förs varskoordinatorn Si r 
Thomas Jnskip, the Lord Privy Seal Lord Halifax, ministern fiir 
Dominions Mr Malcolm MacDonald och h andelsministern \l r 
'Walter Runcim an med förste sjölorden och ch efen för m nrin
staben, storamiraien, Sir Earnle Chatfield och chefen för fl~ g
staben, lufln1arskalken Sir Edward E llington som sakkunnign 
rådgivare, att inom imperiella försva rskonunissionen 

granska de försök , som verkställts eller föreslås att wrk· 
ställas för att belysa försvaret mot fl ygstödskrafter och slfl[(· 
fartygs sårbarhet vid anfall från luften. 

På grund av aktstyckets stora sjö- och Hygmilitära intresse 
återgives detsamma i svensk översättning in extenso här nedan 
m ed undantag av pkt. l samt bil. A. , vilken inom parantes in nr
betats i texten under mom. 4. 
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I. INLED NING. 

l. Atergin'r uppdraget (se ovan). 

2. En st ri kt tolknin g av uppdraget skull e hava begränsat un
dersökningen till frågans re'llt t ekniska och m ateriella sida. Yi 
tunno emeUerticl , att man bo rde gå något längre-, och hava därför 
granskat och diskutera t även andra spörsmå l, sont uppstått ur 
uppdra get, och som tydligt haft sammanhang med uppd ragets all
n1änna syfte. Så t. ex. skulle det va rit oti llJrcdsställ andu att 
behandla slagEartygs sårbarhet vid anfall från luften utan att 
taga hänsyn t il l den utsträckning, i vi lken de kunna beräknas bliva 
utsatta för denna :[orm av anfall ; samt id igt h ava vi fö rsökt att inom 
önskvärd a gränser inskränka undersökningen av dessa vidlyftigare 
frågor, vi lka heröra flottans funkt ioner under krig, möjliga k rigs
skådepla1ser och f lygst ridskrafternas strateg iska användning. Dessa 
problem ligga utanför uppdragets ram och skuU e :[ör til lfredsstä llande 
gransknin g tarva en u ndersökning av annan a r t. 

Undersökningens uedrit·ande. 

:3. Vi hava vid undersökningarnas bedrivande haft stor hjälp 
av vå ra sak kunniga r ådgivare, chefen Jör marinshben och elw
fen för flygstaben, vilka h ava fritt framlagt a ll a för dem tillgiing
liga upplysningar, många av mycket hemlig natur, och hava alltige
nom samarbetet med oss och med varandra vid f ramläggandet a v 
alla behövliga data och , niir så varit möj ligt, med samstämmande 
synpunkte.r. 

4. Vi hava emelJPrtid anse1t riktigt att också inhämta åsikter 
från andra personer och hava därför inbjudit ett antal herr ar att 
delgiva oss s ina synp unkter antingen genom att närvara vid något 
sammanträde eller genom insändande av memoranda. (De personer, 
som accepterat dl'una inbjudan äro upptagna i bilaga A och voro : 
Air Commodore J. A. Chamicr (Sokcterare i Air League ot Great 
Britain), Ai r Co lllmodor c L. E. O. Charlton, Air Commodore P . F. vV. 
Fellowes, amiralen Si r vVilliam Fi sher (högste befälhavare över Me
delhavsflottan till den 20 mars 19:36), brigadgeneralen P. R. C. Gro
ves, k apten Norman :Macmillan, amiralen oir H erbert Richnwnd (den 
förste presidenten för Imperial Defencc College), Marshal of the Roy a l 
Air F orce Sir John Salmoncl, Lord SLrabolgi (tidigare kapt.enlö jtnant 
Renworthy), konteramiralen Sir Uurray Sueter, Sir Eustace Tennyson
D'Eyncourt (förutvar ande Director of Naval Uonstruction), ~:[arshal 
of the Royal Air Force Lord Truncl1ard.*) Inbjudningar utsändes 

------
') :NJ:an f inner bland dessa namn representanter för elen till ytter

ligheter gående flygpropaganclan, t. ex. Chamicr, Charlton, Groves, 
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också ti lL men avbö jdes av Mr \Vinston Churchill och övcrstf'löj1nan, 
J. T. C . .Moore-DralJa:wn.) 

.s. Vi beslöto också att försiikra oss om huruvida vissa högkln~s i

ga skeppsbyggnadsfirmor hade några synpunkter av värde. Vi Irnm
s tällde dädör till representanter för Camrncl Laird, Vickers och .John 
Brown & C:o förfrågningar, om de voro i besittning av uppl ysn inga r. 
som med sannolikhet icke voro t illgängli ga i försvarsdepar tenwntp11 

särskilt huruvida brittiska slagskeppskonstruktioner äro f ull t ticlst'll: 
liga ocll på inkt sätt umlerläg.sna främmande länders. 1\lla i]('S:;a 
firmor hava svarat, att cle på grund av att de icke ägcle någon Lirs k 
n·farcnl1et från byggandet av slagskepp, icke hava några S]JL'CiL'i la 
egna uppl ysningar, som icke finnas i amiralitetet. Samtidigt ägnaLlc 
två av dem sin hyllning åt marinens konstruktörskårs kunskap och 
skicklig het. 

G. :Nied dessa inl edande anmärkningar övergå Vl till en gransk
ning av de frågor, som til.lhöra vårt uppdrag. 

II. INVERKAN AV BOMBER PA FAETYGS KONSTllUlCLI UX. 

Arten av 1tlfönla j'ö1·sök . 

7. Under kriget utfördes bombanfall mot fartyg med små lJOIIl
l•er, som voro jämförelsevis ineffektiva. Det skydd, som nödväw ligt 
fanns i krigsfartyg för att motstä vm·kan av granater, var mer än til l
räckligt för att motstå bomber. Omedelbart efte r kriget för utså g 
amiralitetet, att ständiga fran'lsteg skulle göras icke blott i fri'(ga 
om bombers storlok utan också i anfallsmetoderna. Då bombförsök 
mot verkliga fartyg i allmänhet voro outfö•rbara av kostnadsskäl be
slöts att angripa problemet på s<tmma sätt, som användes för att ut
röna pansars motståndskraft mot a rtilleriprojektiler. Preliminära c-,:
J'eriment påbörjades 1\)20. 

8. Nästa steg var att pröva olika bombers ge,nomträngningsl'ör
måga och tjockleken av det däckspansar, som behöves för att rnotsH1 
dem. Dessa försök börjades 1921 och hava fortgått till närvaranek 
tid. Vi hava fått oss förelagda detaljerade beskrivningar över ckssa 
talrika Jörsök. Vi äro övertyg ade, att amiralitetet tack vare dem har 

Strabolgi och Sueter, medan de marina synpunkterna företrätts en
dast av personer, som mer eller mindre nyligen lämnat synnerligen 
ansvarsfulla chefsställningar. R epresentanter fö~· marina ytterlig
hct ~ riktningar återfinnas icke bland cle a.ngivna namnen. 

Red. 
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varit i stånd att utföra cletaljerade lwr iikningar över lwhövliga däcks
tioeldekar för att utestänga olika slags bomber av olika vi kt, fä lleld 
J~· ån o lika höjder. 

9. Denn a serie Jörsök l1ar förts vidare genom praktiska prov i 
full skala. Allt.efte rsom tartyg komma i tur att mocle rni sc' ras, hava 
lärdomar hån f öregåf'Dde fö rsö k tillgodogjorts och behövliga änd
ringar vidtagits. 

10. l\'Ien problemet slutar icke m ecl bcstäHtman ckt av elen sanno·
iika pansartjoekl ek, som en bom b kan genomtränga. Andra J::ddon-r 
rnåste också beaktas, såsom t. ex. den s kacia en bomb kan åstadkom
ma efter att hava genomträngt sitt Jnaximum. av pansa t·skyclcl. Ami
ralitetet och luftm inisteriet hava kontinuerligt och m etodiskt utför t 
försök i alla dess a aneenclen. De ha va därvid förvärvat kunskap om 
cle bästa kons trukt,ionerna J ör att minska skadan a v en enskil el bom b 
och begränsa dess verkan, och amiralitetet och luftministeriet äro 
överens om. de cl ofe·nsiva P1gcnskaperna i ];onstruktivt avseende hm cle 
nya slag:fartygen mot bomber av olika vikt. 

Verkan av bomber med ögonblickligt tändande bmndröT. 

11. För att bedöma verkan av bomber med ögonblickligt tän 
duncle rör vid sp6i11gni11 g på däck. hava bomber av dc't,ta slag utpla
eera ts i olika lägen på cHick och sprängts. D en skada på överbygg
nader , som kan Jö'l·vänt.as av sprängladdningar av olika storlek, har 
därvid kunnat observeras. Am.iralitcte,t har upplyst oss om denna 
verkan m l' d hänsyn t i Il fartygens striclscl ug1 igh e,t, och försöke·n kom
ma att Jortsättas. Vi ssa Jörsök, som skola komrna till utför:mck, ha
va förklarats Jör oss och vi gilla dem. 

Den »n iha bmnme n.>>. 

12. De.t har från olika håll påstått>, att även om en bomb iek<' 
direkt träffar fartyget, skulle sp rängvPrkan vid detonation i vattnd 
när a s iclan nwdföra allvarliga resultat. Amiralitetc-t bar utfört ex
perim ent även av de t ta slag för att pröva verkan av >> nä.ra bommar>>. 

De am eri kanska f'örsölc en. 

12.. lVIyckl'n puLlieitet har givits i'tt amC'rikanska försök, som 
Utfördes :1922 till 1923 mot t.re utl'angPracl e krigsfartyg: några pub
licister, okunniga om llcn se rie 'försök, s om utförts här, hava i myckc't 
stor utsträekni11g litat till dessa amPrikanska försök för att motivera 
sitt påståemle, att slagfartygens tid är förbi. Vi hava inhämtat upp
lysningar om clPssa amerikanska Jörsök och deras r esultat ur den 
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berättelse, som utariJetats av amerikanska flottan och sedc1 m1,1 
Jentliggjorts, och vi äro på det klara med att dessa 11rov ,t o[. 

o , o • ' 1'0]1\ l 
manga avseenaen voro ennstaende, J eke på något sätt ut o-öra , · . 

] t . J" o T .. . . o . J.stn 
orcc 1 .. ragan. vartom har anural1tctet som tag·it i hctral ·t· 1 ' \. (tth (l 

a rtc_n och resultaten av dessa ticliga experiment, därefte r tr iin gt Yt-

t erhgare oclt mycket grundligare in i problemen. De ameri.k an~ka 
expenmenten voro en värdefull början och en nyttig ledning och ha

va utnyttjats som sådan. Som bilaga B. närslutes den rapport 
0111 

cles3a. :[örsöl.;:, som Jörclagts oss. Det må i förb igående anmärkn ~, n ~t 

am.enkanska regenngen, ehuru den naturligtvi är i besittni nu: ay 

alla upplysninga r om sin egna fö-rsök, icke därav har föranl <'U .-, att 

upphöra bygga slagfa rtyg, såso m några härvarande kritiker på grunLl

valen av minch·o fullständiga upplysningar ö-nska, att vi skol a ~iira . 

Samman fatt ni n ff. 

14. Vi l! ava blivit uDclerrättaclc• om alla utförda :försök. D1•ssa 

försök hava utförts av ami ralitetet och luftministerirt i nära sa 111 • 

verkan. Vi äro ÖVE'rlygaclc om att ami ralitetet inse·r, hur vikti gt 1ll't 

är, om också e-ndast i dess eget intresse, att så noggrant, som mö j

ligt försäk ra sig om den skada, som kan åstadkommas genom lu fta 11. 

fflll, och vi anse, att alla edord erliga åtgärder i detta sy[tP hliY i~ 

vidtagna. Vi äro säkra på att de vunna lärdomarna komma att till

Limpas, speciellt vid hvgganclet av dc två nya slagfartygen, och att 
l ärdomar, som vinnas vid :f.ramticla försök, vilka självfallet k on11ua 

ntt fortsättns, skola tillämpas i behövl ig grad. Samverkan nwl h111 ck 

Jyå depa rtementen kan kanske utvecklas ytterligare, och vi li ta ~,i\ 

ait inga ansträngningar härför sparas. Det är tydligt, att fr:q.ra n 

Lar två si dor , elen dr:fen siva, som berör amiralitetet, och elen oH1·n· 

siva , s0m berör både amiralitetet och luftmin.is tE'riet , och att fra n 

Yar jc förs0 k kunna hämtas lärdomar av vä rde för vart och PH a,· 

de båda clepartenwnten ur båda clC'ssa olil.;:a synpunkter. 

l.:J. Yi.ssn experimen t l1ava n ' dan bestämt skola ii.ga rum u: ,[,• r 

]: östen, berörande Yis"a s idor av problemet. Vi Jörorda :fortsatt a liir

sök i dessa och andra avse<'nclen och vi ans0, att brist på me t11 •l ,c h 
material ick.e bör stå hin clr a ncle i vägen. 

III NOGGRAN:NHETEN VID BO.MDFAT,LNING. 

• .lnjulls[0Trne1·. 

113. De olika mctocl ema för anfall från luften mo t fart yg 'iro 
:följande: 
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Ho1·isanlal[ullning ti r anfall. från stor höjd med hjälp av nog

o-ranna lJombsikten. Denna metod kan naturligtvis enelast användas, 

~är molnens u nelerkante r ligga tillräckligt hög-t för att tillåta flyg

p lanen att rikta mot m åle-t från elen erforderliga höjden. För att 

uppn å genomkiingnings-förmåga hos bomberna är det nödvändigt att 

:f lyga J1å bo,tydande höjd. 

Dykande bombfällning iir en anJ:allsmetocl, som kan användas, 

när nwlncns undm-kants höjd är :för li ten fö r horisontalfällning. Bom

berna fällas p ?t låg l1öjcl Jrån brant dykand e fLygplan . Denna metod 

kan användas i kombin at ion med andra anJallsmetoder för att giva 

dem be täckning. 

Tor]Jedanfall best ~1r i Jällning av torpeder från fl ygplan p:'t 

mycket låg höjd och ganska nära tvärs ut från ett fartyg. Dess nack

del är, att elen triiffnr fa rtygets starl;ast skyeldade delar. 

H o risont alfältning. 

17. Staberna äro övere-ns om det antal träffar, som under f reds

fö rhållandrn kan pår~.knas med medelgod personal från 3,000 meters 

höjd vid 100 knops (l8ö km. /tim.) fart. Emellertid finnas ett antal 

omst ti ndighcter och yttre faktorer, som kunna inverka på slutsatser, 

d ragna ur nu tillgängliga upplysningar. 

1.8. Utom verkan a1r luftvä rnseld, som behandlas senare, finnas 

andr a faktorer, t. ex. verks.n av und vikande manöve r av målet, för

lust av noggrannhet vid stö rre hujd, verkan av användning av snab

bare fl_1'gplan och fel, som kunn a uppstå ge,nom trötthet hos porso

nalen efter lång flygning. I vilken grad dessa faktorer kunna på

verka sannolika träHprocc,nten ä r f. n. en omdömesfråga, men vi tro 

i cke, att det :framdeles behöver vara så. Vi fö,rorcla, att försök, gemen

samt ÖYere ns komna i fö n ·äg och gemensamt granskade, utföras för 

att bestämma fakta. staberna hava vidtagit åtgärder iö,r förbättring 

av metoderna att utföra och graDska övningar och för framtida ut

förande av övningar icke enbart i utbildningssyfte utan för att så 

nära som möjligt åt er giva elen taktik, so m i verkligheten skulle 

komma till användning. Granskningen kommer då att visa dc varia

t ioner i träffsäkerhetE' n , som kunna fö,rv>intas. 

Dyl.,;ancle uomufällning (stör tbomvfiillning) . 

Hl. Båda departementen äro ÖYeren s om resultaten vicl. dykande 

homb:fällni ng uneler frccl3.tödli\ lla n elen nwd u t h il d ad persona l, n1.en 

fortsatta försök erfordras för att bestämma, om dessa r es ulta t komma 
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aH röna inverkan av fällningsböjden , variationer i dykvinkc·l oe\) 
möjliga fel efter lång flygning. 

ZO. Dessa frågor synas kunna lösas efte r fortsatta försö k, Yicl 
vilka staberna överenskommit att samarbeta. 

Verkan av lull värnseld Jl'l noggrannheten v id bomb/ällning. 

21. I n~ista avdelning av clenna rapport behandlas den s:m 110 _ 

lika verkan av luftvärnseld mot anfallande :[]ygplan. lVfen uto m cle 
förluster, som må uppstå av sådan elcl, synes det oss som om n i\gon 
kanske avscvä r el minskning i noggrannheten vid bombfällningrn ;;k u 1~ 
le uppstå även i Jlygplan, som undgått matet· iella skador. En f.1·s isk 
verkan kan tänkas uppstå genom stö rningar på f lygplanen g<·n o111 

närbelägna projektilkrevadc'r, som kunna stö ra riktningen. L' <·rsrl
na.l, som är utsatt för häftig eld, kan väl. därav påverka s i si( t be
slut att genomföra e,tt eHel,tivt anfall. 

22. Vi tro, att dc. två åsiktsriktningar i detta SllÖrsm ål , ~om 

representera meningar icke endast inom de mest berörcia förSI'>Hs<lc
partementen utan även hos andra, böra återgivas. 

23. A ena sidan anser l uftministe,riet, att den osäkc'rlwi vi r! 
riktningen, som orsakas av störningar genom närbeliigna Jll'O jc·ld il
krevader, sannolikt icke äro avsevärda. De'n psykologiska verka n a l
luftvärnselden IJ iir utan tvivel varie·rande vid olika ske.dPn av ett l;rig
oeh hos olika typer av tillgänglig personal, nwn det enda säkra an
tagande, som kan göras, ~ir att fienden kmnmer att använda sin a l>~ist 

utbildade och nwst oförskräckta flygare. 

24. Den andra åsikten, som l1yses av amiralit etet, är att [in'n 81' 

tillerielcl, som ieke direkt tr~iffar, kommer att hava en Jysisk yc•rk a11. 
icke mindre allvarlig än de mest >>gropiga >> och svåra väde-rl eks födill l
lanclen. Erfarenlwten visar, att denna verkan är mycket bet.ycl an\I C' . 
Det iir därför att Jörvänt,a, att effddiv artillerield kommer at t avsc •
värt öka :felen. Dessutom kommer cle'n psykologiska vNkan, vilken 
ick.c kan kvantitativt uppskattas, sannolikt att leda till en ök n ing i 
Lombfällningshöjden, som kommer att resultera i ytterligare fö rlust. 
av noggrannhet. 

25. DPt är oss omöjligt att bedöma vilken av dessa två ås iktr r. 
som är den sannolikt riktiga. Det finns intet material till lcdnin p; 
fö r att bedöma den möjliga fysiska verkan av icke direkt träHcllHk 
luftvärnseld. Den psykologiska verkan lwmmer att förbliva en mn
dömesJ'råga, tills elen blir prövad i krig. Hur väl utbildade anJn lLJ n-

- 653-

de fl ygplans förar<" än äro, och clPt vore oklokt att antaga annat än 
en hög standard, komme-1· spänningen i striden, den avskräckande 
verkan av närbcliigna projektilkrevacler, faktum att flygaren utför 
anfall mot kanonen själv och icke fö. rsöker att undvika densannna 
tör att anfalla ett mål clärbakom, alla dess'a faktorer komma säkerli
gen att p a verka den statistik, so m erhållits umlcr fredsförhåll anden. 

IV. LUFTVAHNSELD. 

26. Vi hava icke i någon clel av vår undNsökning funnit större 
svårighPt.er än vid uppsknttande av Lle sannolika resultaten av den 
luftvärnse ld, med vilken fartyg försvara sig mot bombanfall. Det är 
naturligtvis omöj ligt att i hedstid efterlikna alla f örhällanelen unclet· 
krig, och försök utförda uneler Jreclsförhållandon giva endast led
ning, av vilken falska slutsatsN l iitt kunna dragas. 

27. Amiralitetet har förscH oss med träUsannoEkhetsberäl.;ning
ar för luftvärn3skjutning mot anfaJlancl c flygplan vid horisontalfäll
ning, grunclade på l1it1ills U[lpnåclcla resultat. 

28. Luftministeriet gillar elen a1wäncla metollen fö.r beräkning 
av förluster , men anser det icke v&ra sunt. att uppnåeliga resultat lik
ställas med dem som sannolikt k unna erhållas mot verkliga anfallan
de bombflygplan. Vi äro benägna instämrna i att verkliga förhållan
den, uneler vilka övningar i luftvärnsskjutning hittills och ncestaclels 
oundvi kligt ägt rum, göra det svårt om icke omöjligt att godtaga 
några siffror, innan mycket stöne material finnes tillgängligt. Man 
mås te ins(', att alla sifJror, son1 erhål.las m· fredsövninga r , alltidmåste 
bliva mycket teoretiska. Endast undn krigsföwhållanclen, som omöj
ligen kunna elterliknas i J'recl, kan man erhålla fuLlt tilHreclsstäl.lan
cle prov. M.cn vi t ro , att skil lnaden nlcellan de båda ~1sikterna kan b<·
tydligt trängas i hop gPnom att, såsom vi förorda , göra fredsövning
arna nwra lika krigsfö rllållanclP"n. l detta sy:ft.e anse vi, att amirali
tetet och luitministeriet måste myckPt mera samarbe-ta till båda." 
bästa. StalJerna k1va planlagt utförande av framtida övningar, av
sedda att giva data rörande luftvärnse ldens ve,rkningsförmåga, och 
beslutat att samråda om utförandet av dessa övningar, av vilka många 
äro av höggradigt te];nisk natur. 

2\l. Luftvärnse·lc.l mot dykande bombplan och torpedflygplan er
fordrar sä rskil d behandling. A Ini ra l i tetet har utveckla. t speciella va-
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ven nwt dessa anfallsformer, och fö rsök hava bedrivits under <'n ay. 
sevärd tid. 

30. Vi hava av amiralitetet försetts med beräkningar a \· ,., 311 _ 

nolika antalet träffar, som kan erhållas av luftvärnsvapn en m ot an
fall på korta håll av detta slag. Medan marin- och flygstabema tltf' r 
iiro överens om att granskningsmetoden för bedömandet av l' öri u8ter 
~ir godtagbar, äro de icke överens om att resultaten äro tilhim pli ga 
på de förhållanden, som i verklighekn kunna förväntas vid flo tta n. 
Här finnes åter svihighetc•n att såsom fasta siffror godtaga ll p]lska tt
ningar från försö,k under omständighete r, som nödvändigt vis Ya rit 
mycket skiljaktiga från krigsförhållanden. Det blir sannolikt all tid 
~-tterst svårt att i fredstid efterlikna ve,rkliga anfall av detta slag. 
Svårigheterna äro t. o. rn. större än vid mål, som r epresentera hori
sontalfällande flygplan. :Medan vi uppmana dc' båda departementen att 
samarbeta så långt som möjligt, önska vi anteckna det intryck, som 
undorsökningen lämnat hos oss, n ämligen att de av amiralitc tc·t vid
tagna åtgärderna för mötande av luftuniall på korta avstånd komlil a 
att resultera i en mycket kraftig eldkoncentration, som måste inwr
ka på angriparens träi:fsäke·rhct och moral, ehuru det är omöjl ig t att 
säga i vilken grad. 

31. Eme ll ertid finnas olika medel genom vilka anfallande il,· g
plan kunna :försöka att uppnå en viss grad av överraskning och (Ur i
genom minska sannoJika förluster. Dessa taktiska me,todcr äro Iullt 
bekanta fö1· båda fö.rsvarsgrenarna, och vi betvivla icke, a t t dc ko m
ma att fortsätta att experimentera och att samverka vid ÖY anclc~ 

av dem. 

Okningen i lvfi'värnsartillcTiets eldvolym. 

32. Vi.lkm1 siffra som än må vara den rätta för åtcrgivamll' a\' 
l nitvärnseldens träffsann olikhet, Jinns intet tvivel om den stora vo
lym av luftvärnseld, som numera kan utveckl as av ett antal fa riy g. 
Antalet kanoner kan ytterligare ökas, om så befinnes nödvändigt. De 
som vid sin kritik av luHvärnselclen lita e·ndast på edarenlwtl'l'n a 
från sista kriget (vi inräkna icke luftministeriet i denna kategori) 
arbeta på en alldeles otillJörlitli g bas. Medan flygplanen, bor tsett 
iri:m ökad fart och manövedörmåga, förbliva lika sårbara som förr, 
och det mål de erbjuda ökas med deras storlek , hava stora fra msteg 
gjorts i håga om kanonernas antal och kaliber, projektilvikt, trii[i · 
srikcrhct och eldhastighet. 
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V. AVVAGNING AV l'llOBLEMET. 

Nya faror mälas a.v nya /örsva.rsm etoder. 

33. Det är naturl igtvis ingenting nytt för amiralitetet att be
höva begrunda fartygs sårharhet i be.lysning av tillkomsten av ett 

11ytt vapen och att vidtaga nya åtgärder för clmas försvar och skydd. 
De senaste 40 åren l1ava sett tillkomsten av undervattensbåten, tor
peden och minan. Var och en av dessa hava haft stort inflytande 
på sjökrig:[öringen, men nya anfallsformer hava alltid förr eller se
nare framkallat nya försvarsmctoder. Frågan är om anfall från 
Juften i olikhet mot andra ich) kunna mötas. Kommittens för under
sökning av luftförsvaret arbete visar de ansträngningar, som på ett 
annat område göras för att skapa nya försvarsformer mot hot et 
från luften. 

:34. En av slagskeppets viktigaste kar aldäristiska egensimper är, 
at:t fa rtyget lir byggt fö r att motstå anfall både över och uneler vatt
net Jrån kanoner, torpeder och minor. :Mot anfall f r ån luften fordras 
omdisponering och förbättring av skyddet, men amiralitetet gör icke 
gällanclt•, att ett fartyg, hur det än må vara konstruerat, kan vara 
Dsårhart unclPr alJa omständigheter mot varje slag av anfalL :Nicn 
man hyser den uppfattningen, att framtidens slagfartyg kan så kon
strueras ifråga om fördelning av pansar på däck och sidor samt inre 
up]1del ning i smårum, att cle1t icke kan åsamkas vitala skador frå1'i. 
luftccn. Verkan av träffar från flygbomber är analog med stupan
de artillerield på lå.nga stridsavståncl. Amiralitetets å'3ikt är, att 
intet skäl finnes, varför icke fartyg skulle kunna konstrueras att tåla 
anfall :från luftPn, .liksom (le hittills konst,ru erats för att möta andra 
risker. 

c13. Dessa åsiktt-r dc•las naturligtvis icke av slagfartygets veder
sakare, som göra gällanclP, att ett ko·ncentrerat anfall mot fartyg till 
sjöss eller i hamn kommer att vara så verksamt, att fartygen icke 
kunna överleva det. Denna åsikt mästc ännu bevisas. 

;-}6. Vad framtiden 1in llar i beredskap ligg·or sanningen för
mo dligen mellan dessa bå cla åsikter. Om fartygens konstruktion gi
ver det starkaste mö j liga skyeld mot anfall hån luften, kommer n a
iurligtvis mycl;:et att bero på storleksordningen av de1 anfall, som 
kunna insättas. l detta sammanhang komma storleken av en potentiell 
Lendes f lygvapen och avståndet me ll an hans :flygbase r och vår flotta s 
operation sområden att bl i Ya lletydt'lscfulla faktorer. 
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StraiP[!is/;ct fnlgm·. 

37. H är stö ter man på dr s tr ait'g iska f rågo r, som, l'h \li'n 1 
si r.iingt .tagrt ligga utantör vår t up pdrag, utö,·a infl ytande på d1·t n'\ ;: 
manna andam ålet med vå r und r rsökninn· Huruvida Pll fic· 11 ] \· 

.. . o· · · l V 'OI}l-

IH(' r stt. anvancla s i tt J lygvapen ll!Ot vå ra s jöstriclskraltPr Pller r; \·· 
. j l ] " . ,J \dll 
Je 'e wc on Jas 1 förväg nwn c\ et fakt.um att vi mer än nå o·011 . 

.. ... . ' ' o dll na 11 
makt a ro :lor vår exlS'te ns lwrOPlld e av vå ra s jökommu nikal•ion 1•1· 1 · 
. .. . . , <.JU· 

uer os~ att rakna nwcl denna fo rm av an[all. 

38. Eh uru vå r t lot.ta kan komma ait :\'å opPrera i n·l ati\'1. t 1·1111 g.
1 

farvath·n , kontllH"r clPn också att brl1öva gö ra det på clc störr1· 0,.,.;1. 
nerna, Atlantt·n och Stil la Havl'r, vilkas v icldPr till s tor dr•\ >iro ]11 •. 

!ägna på stora rovstånd [rån al la potPntil' ll a Jiendrr s flvg·basN 'l, ,J •• l l Il 

detta är Pndast rn s ida av sakPn, t y oceaner, inom vi lka :fri ]"\><.'ilg,. 

ä r v~sr'ntlig för vå r nationc•lla til lvaro, kunna iekP Jör nän·ar;lllll<' 
\,c•h >i rs kn s av vå ra Pgn a JanclbasP radP :l' l,vgst riclskrafter. Dd .<ku\J,. 
icke va ra on1öjligt för en hypot<>tisk fie nc\ps s lagfartyg att i r•n ntiik
tig brittisk :flottas Jrånvaro utan motstå nd 1dacp·ra sig på vå ra !tan
cle lsväga. t· på sådant sätt, at.t v i hif'V(' ut· s t ånd att g·öra 11 åo·ontino· 1\ ltl 
•• - ' b ~· 

Yl Jck" kunde uts ända övPrHigs n a s jös lricls kr aftPr , s toelda av sla!.da r-
tyg, att driva bort fiemlPn. . 

3(). Drlta ä r t illiimpli gt på 1'11 ])l'i'.yclanclP del av vä rl dens 0(' <';1-
llPl'. A ven där havsområckn Jigga i nom räckl1 å l L för flygstrid s kr a !'t<'r 
är eld icke självklart, att fa r tyg därinom nödvändi gt bliva fön•nJ<l i 
iö r anfa l l. De PxtrPm a fö rk ämpa rna Jör luHåsk åclningen p lacl'ra •·na 
benet av Pn passarP på 1'11 flygbas oc h mörk a nwd fl ygplanc•ns n11· 
tagna aktionsrndie ut Pit område, in om vil kPt de påstå, att ett fnr· 
tyg icke kan uppt r ii da utan att b li va upp tädt och för stö r t. ])pttG 
är l'n ('ns idi g Jram s·tällning av fö rh å llandena. l'roble:11Pt är <Liid<· · 
les icke så <•nki'Jt. Dyg nC>ts mörk a timmar, väcl e r leJ.;:sförhål lanclcn . <1<'11 
spccil'l la ltth i lclni ng, som lJPhövs Jör f lygnin g till sjös.s, och d1• slorn 
områden, som flygstridskrafter skull e få genomsöka fö,r att finn a -;in 

l'icnck, iiro a ll a Jaktorer , som i p raktiken komma a tt öva stort i11 
fly tamk. 

fi'fu.IJ slridsknt/i eT i stiille t för sla,qfariyg. 

40. Dl't h ar på.->tåtts, att. slagfartygens f unktioner åtminsto nP 
lika väl kunna utföras av Jlygplan. Naturligtvis är försva r" t av 
vå r t te rr itorium och av vi\ra hanclplsv;iga r två av Jlottans vikti?·nsk 
l:unktionC'I' . Det h ar frams tällts till oss, dock ic ke av f.ly gstabl'n . atl 
Llcs.sa :[unktio n<'l' k unna utJöras av våra lätta s jöst riLlskral tPr, at l y;J· 
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1a slagskPPJl ä ro behövliga som lwtäekning för ckssa Litia str.irls
j,raiter, eftersom fiendPns slagskepp, om sådana f innas, komma att 
bliYa tö rstö rda av våra egna f lygst rids krafte r , som i fö rväg böra Yara 
l;impligt el ispone rade för att behärsk a P ll sådan situat ion. 

41. \'i tro icke att. Jör närvaranclP råda nde dl Pr i en n är a ·fram
tid sannoli ka Jö r\J å ll anclen Jw räi.tiga tilL sålla n a ås iktr r , Pj hd!Pr anSL' 
vi att til lräckligt vittnesbönl föreligge r, som. bPstyrker, a t t flygplan 
k unna utfö ra Yå ra c·•g ua s lagfartygs uppgift att h å ll a i schack och 
om möjligt förstö ra f ientliga slagfartyg. Vi behöva fartyg i slag
kraft likvärdiga nwd dem, mot vilka do kunna bliva stä !Jcl a, ty det 
f innes sto ra y tor p:'t oceanerna , som ligga utanJör räckvidden av flyg
stridsk raftP r, basprade ino m brittiskt tPr r ito rium . Av våra hanclcls
fart~·g, som :1 914-- :1 8 sänktes av övervattensfartyg, befunno si g över 
hälften m er än 500 s jömil från brittiskt tP t'l'ito rium. Ehuru flyg
plans aktions radio i framtidPn kommer att ökas, skulle uppsättandet 
över hela väddPn av tillräckliga flygstridsk rafte r för att banelskas 
med a ll a sannolika uppgifter vi d försvaret av sjöhandel och ter rito
rium nödvändiggöra någonting liknande r n tv å ma ktsstnnclard i luften 
med omät liga k.rav på anstalter av alla sla g. 

Jlföjliglt eten av anj'all mot hamnar och vaser. 

42. Vi hava diskutPrat möjliglwtrn av svåra anfall från luften 
mot en flotta i hamn inom räckh åll :f'rån en fie ndes landbaserade 
fl ygstridskrafter. Flottan ä r under sådan a om ständigheter i stå n d att 
bringa s it t max im um av koncentrer ad luftvämse,Jd i verksamhet. Icke 
desto mindre kr ä VE' r utsikten till svår !l an fall från luften uneler des~ a 
förhåll ande n uppmärksamhet. Ehuru v å r u n dersökning rö t· s ig om 
fartygens si\ rbarhM i och fö t· sig, anse vi riktigt att fästa uppmärk
samheten på nödvändigheten av att :föwse dP baser, på vilka slag
far tyg i :framtida krig kunna behöva stödja sig, med ett f ul lständigt 
luftf örsvar. 

l .uftsh·icl.~kmfter och higsfartyg av andm slag än slagfarty,q. 

43. Ett intressant drag i deras bevisföring, som anse, att slag
fartygens t i d ä r fö-rb i på g rund av deras sårbarhet vid anfall från 
luften, är att dc icke s lutföra sin argumentering t ill dess logiska slut
Mts. SJ agfart;yget ä r mycket sta rkare byggt och mycket bättre ut
r ustat med l u-ftvä rnsartilleri än några andra fartyg. Kryssare och 
lätt a fartyg ä ro nödvändigtvis långt mer sårbara. Det kan för visso 
sägas, att slagfartyget är de,t r>nda öve·rvatt.ens[art.;yg, som om det blir 
svårt träffat av fl ygbomber, icke är dömt att sjtmka. Likväl har 
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ingen förespråkare för flygvapnet :framställt påståendet, att alla h in· · 
fartyg äro dömda till förstörelse och att flottornas, tid är fö rbi .sa~~
att flygstridskrafter kunna och måste övertaga de uppgiftor tiir ,. ·1t ' - \ 1.-
ka flottan nu är ansvarig. Denna slutsats framgår dock r äi tl'liD,'t 'n 
ur dc argument, som använts mot slagfartygen. 

Frågan om relativa kostnader. 

44. De höga anskaffningskostnaderna äro utan tvivel f'\j ~k;i l 

som lett till att slagskeppen valts till för emål för kritik. l ekt a n~ 
svariga personer hava beräknat, att man för kostnaden för <· H s>L 

clant fartyg lwn anskaffa ett stort antal flygplan. Dessa beräkninga r, 
som ibland omfatta enelast kapitalkostnader , ibland endast underhalls
kostnader och ibland båda, hava var ierat mellan 1.00 och 1.,000. sa 
dana jämförc•lser hava, hur de än u tföras, enligt vår mening Ya rken 
värde e.Jlcr gi Ltighet, men vi hava funnit önslcvärt, att få fra m san
ningen genom under tjänstcansvar utförda beräkningar. Am iralitP
tet och luHministcriet hava samarbetat i en sådan unelersökning och 
hava gonl8nsamt uppgivit siffran 43 tvåmotoriga medeltunga h nnll
plan såsom den närmaste möjliga approximationen av kostna clsdcvi
valentcn för ett slagfartyg, med inräknande av de administra t;on"-, 
underhålls-, crsättningsbyggnads- och liknande kostnader, som lwl tiin 
medtagas för att giva en riktig jämför else under ett slagfartygs lin;
längcl. 

45. Vi kunna i förbigåe·ndo nämna, att en av dc av oss lt ör<la 
personerna, som använde denna finansiella jäm.l'örelsc som Llel av sin 
argumentering, av oss ombads att räkna ut s•in egen uppskattni ng av 
kostnaderna för anskaffning av det antal f lygdivisioner , som cnlig· t 
hans åsikt skull e kunna ersätta våra slagfartyg vid fullgöraneld a v 
deras uppgift vid försvaret av sjöhandel och territorium. De•n sifJra, 
till vilken han kom efter en åtskilligt komplicerad kalkyl och m<'t l 
uteslutning av kostnaderna för ett större antal nya flygbaser övt•r lit•
la imperiet, var elensamma som kapitalkostnaderna för 1.5 slagfa riY!-!' · 

46. Faktum äe, att cle rPlativa kostnaderna :[ör slagskepp och 
Dygplan icke i och för sig hava någon betydelse för probl emet. Om 
slagfartyg äro väsentliga :[ör vår säkcrbet, måste vi hava så,la na . 
Vi äro såsom ingen annan nation beroende av upprätthållaneJet av 
vår sjöhandel. Vi hava mer att förlora genom ett fehldigt besl ut i 
en så vi ta l f rå g a än någon annan makt. Likväl har ingen a nnmt 
stor sjömakt, som dock löper mindre risk än vi själva, ifrågasatt uH 
göra sig av med slagfartygen. Skulle vi vara dc första att göra s' ~ 
Stikcrligen icke, såvida icke frågan kan avgöras utan allra m insl<1 
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tvekan. Vi kunna icke finna, att frågan kan så avgöras. Den kan
ske aldrig bl ir avgjord utan krig, men cle upplysningar, som för när
varande finnas t illgängliga, leda oss ti ll att tro, att slagfartygens tid 
icke är förbi, varl; en nu eller framdeles. Att antaga något sådant 
och upph6ra att bygga dern skulle leda till stor risk för katasteot. 

Det är möjligt att besvara frågan i enklas't möjliga form. För
käm parna för den extrema luftåsl.;ådningen skulle önska, att de tta 
land icke bygger några slagfartyg (medan andra makter fortsätta at t 
[,ygga sådana). Om deras teorier visa sig vara välgrundade, hava 
vi slösat med pengar! Om de äro illa grundade, skull e vi genom att 
låt a dem bliva prövade hava förlorat imperiet. 

VI. ST~UTSATSER OCH FORSLAG. 

47. Vi angiva nu de allmänna slutsatser, till vilka vi kommit 
föreliggande spörsmål. 

De försök, som utförts, hava varit omfattande och långvariga , 
och elen kunskap, som genon1 dem vunnits, har satt amiralitetet i 
stånd att anpassa konstruktionen av si agfartyg så, att de erbjuda 
större motstånd mot anfall från luH.en. :Fortsatta försök äro emel
lertid av betydelse. Vi äro för visso av elen uppfattningen, att 
eftersom flygstridskrafterna sty rka och räckvidd utvecklas något up
pehåll icke får göras i ut.föranclct av försök, vilka böra så nära som 
möjli gt iHcrgiva krigsförhållanclen. I dotta syfto edordras det in
timaste samaroete mellan amiralitetet och luftministcrict. Vi vilja 
icke antyda, att någonting brustit i uppfinningsrikedom. och ihär
dighet vid utförda försök, men clet är möjligt, att närmare samarlJetc 
mell an dc båda försvarsgrenarna vid strävandena att göra Jörsöke~1 

så verklighetstrogna som möjligt kan bliva fruktbärande•. 

48. Vi hava noggt·ant begrundat det material , som funnits 
tillgängligt från redan utförda c::-:perim ent, och det är tydligt iör oss, 
att slagfartyg icke kunna så konstru eras, att de bliva oförstörbara 
vid bombanfall från lufte11. Dctt.a skulle förmodligen vara riktigt, 
även om m an vid kon struktion en av ctt fartyg kunde bortse från 
fordra n på fart, bes tyckning och vikt, så att tjockleken av bepans
rin gen hmdc obegränsat ökas. Om detta av oss såsom otvivelaktigt 
betraktade faktum hålles för ögonen, belyser det några av de mera 
t>Xtravaganta kritiska anmärkningarna mot slagskeppsbyggnaclspoliti
ken. Kritikerna hava skrivit och talat, som om tvisten skulle före
ligga mellan dem som förneka och dem som hävda ett slagfartygs 
sårbarhet Yid anfall från luften. Detta är ickc cl et verkliga proble-
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met. Under gynnsamma förhållanden, då anfall från luften kunde 
JramJöras av stora och mäktiga Hygstyrkor, skulle utan t vivd det 
s tarkast bc-'panl3racle slagfar tyg kunna förstö ras eller åtminstmw J,liY a 
allvarligt skadat. Det är omöjligt att gör a mN· än spekulera öve r 
sannolikl1eten :lör en .sådan kombination av omständigheter Pll Pr öv0 r 

elen grad av framgång, som kunde uppnås av den anfallandt> ·'ty r 
kan. Det verkliga problem, som uppstår genom antagandet att slag. 
·J'm·tyg ä ro oumbärliga, är om deras konstruktion i1r sådan, _ att dt> n 
medför siörl3ta n1öjliga osårbarhet, vid anf all från luften. Vi haY a, 
såsom. ovan angivits, gjort förfrågningar IJå andra håll än i amirali
tetet, om Hans .Majestäts Flottas slagfartyg äro så konstrueradl', och 
vi äro övertygade, att a ll ting göres, som kan tillrådas genom erl"arP n
ltet eller åstadkom mas genom slöeldighet och pengar. 

Vi hava gjort amiralitetet och luftministeriet ett antal förslag , 
av vilka några åt ergivas i olika avdelningar av denna rappor t. 

(Unclerskrivet) T. W. H. INSKIP (Onlfömnde). 
HALIFAX. 
MALCOLM MacDONALD. 
vV ALTER RUNCIMAN. 

(U nclerskrivet) H. R. POWNAJ.,L, 
Se k?'e,tcrare. 

2 Whitehall Gardens, S. W. 1, 
den 30 juli 1936. 
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Till rapporten finnas två bilagor. Den första innehåller 
de under mom. 4 ovan å tergivna namnen på hörda enskilda 
personer , den andra är ett utdrs_.g ur den amerikanska rappor
ten om bombförsöken 1922- 25 och lyd eT som följer: 

Bilaga B . 

BO:MBFOI-tSOK I F öRENTA .. STATERNA. 

Mäl[artug New J ersey. Satt på stapeln 1901. 

Inga särskilda i'örberedelser vidtagna. Inga vattentäta dörrar 
på plats. 

La anJallet - 20 st. 270 k g :s bomber. 15 st. exploderade. Ska
clorna icke sto ra - inga undervattensskador. 

2:a anfallet - 10 st. 910 kg: s bomber. Inga direkta träffar men 
fl era n ära bommar (en mycket nära). R esultatet var 5c 
slagsida efter två timmar. 

3: e anfallet - 7 st. 910 kg:s bomber. >>Fötllo vid bogen >> . Inga 
skador. 

4: e anfallet - 3 s t. 910 kg:s bomber. En föill på 30 meters av 
stånd. En träffade eller föll alldeles intill sidan. (En ex
ploderade icke). Fartyget sjönk på 5 minuter. 

N ålfartyg Virginia. Systerfartyg till N ew Jersey. 
1:a anfa llet - 14 st. 500 kg: s bomber. »Tio voro effektiva (för

modligen "nära bommar>>) på olika avstånd, huvudsakligen på 
s tyrbords sida>>. En direkt träff. Fartyget krängde 10° och 
sj önk efter 20 minuter. 

Ostj'Tieslancl. - Ett tyskt slagskepp byggt 1911. Skrovet var icke 
vattentätt och h ade 2° slagsida, innan bombfällningen började, samt 
låg sex decimeter djupare än normalt. Bombfällningen pågick under 
två dagar. Under första dagen fälleles 69*) bomber av mellan 105 och 
'\110 kg: s vikt och 13 träffar erhöllos. l<'öga skada åstadkoms. Farty
-gets slagsida ökades något, och djupgåendet ökade 0,9 meter. I n ga 
åtgärder vidtogos för att täta läckorna. 

Andra dagen fälldes 11 st. 450 kg: s bomber och 3 direkta träffar 
.erhöllos. Resultatet blev inga vitala skador, men en läcka uppstod, 
som ökade skeppets djupgående 0,9 meter för och 0,3 meter akter på 
4 timmar. 

Efter dessa 4 timmar fälleles 6 st. 910 kg: s bomber. Inga träffar, 
l!len 3 »nära bommar», därav en mycket nära. Farty-get sjönk på 10 - -*) R apporten är tvivelaktig. huruvida 69 eller 52 bomber fälldes 
första dagen ; 52 förefaller mer ~annolikt. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 47 
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minuter eHer att h ava under en tidrymd av något mer än 2-± tinnnar
Llivit uh:lt.t för l 6 direkta t räffar av 69 bomber. 

Utom det faktum att :flygplanen icke blevo beskjubla är det, 0111 
besättningen funnits om bord, högst tvivelaktigt, huruvida den sam la d,: 
effekten av all denna bombardering skulle hava sänkt fartyg et. Q111 
fartyget varit rustat, skull.e bombardemanget icke hava hindra t be
sättningen från att täta läckorna och pumpa läns. 

Vid en senare tidpunkt utfördes i l<örenta Staterna en n.1· tiO rio 
prov med verkan av undervattensexplosioner mot det icke fänlig bygg. 
da slagskeppet Washington. 

3 st. 810 kg:s bomber och 2 st. 182. kg:s torpedstridskoner sprä ngclPs 
intill eller nära intill fartygssiclan på mest effektiva djup uneler vat
t enlinjen . Därefter besiktigades fartyget och red ut en storm undec 
tre dygn. Det hade 5° slagsida. · Huvudkondensorerna voro oc;ka•latie. 
Om fartyget varit rustat, kunde besättningt:m med lätthet hava t~itat 

läckorna utan användande av pumpar samt hållit fartyget p?l ni (t 
köl ]Och stridsdugligt i slaglinjen. 

Skakningen av explosionema åstadkom icke ens släckning· av 
vaxljus, som utställts på däck vid fartygets stävar. Efter att hara 
utsatts för dessa fem. explosione•r, förblev fartyget flytande under :1\ r:~ 

dygn utan reparationer eller pumpning. Det sänktes s lutligen gP11o m 
H träffar från 3'3,6 cm. kanoner. 

Aven brittiska amiralitetet har utfört omfattande förs ök me:l 
både övervattens- och undervattensexplosioner av bomber mo t krigs
fartyg. Dessa försök hava visat, att fartyge•t s överbyggnad lider ö\·er
raskr.ncle små ~.kador genom ofördämda explosioner. Resultatet :w 
försök med unclerv'attensexplosioner sammanfaller med erfarenhotem a 
från fö rsöken i Förenta Staternn och med uppskattningar grumlade 
på tidigare erhrer..heter från sprängningar av minor och torpedPr. 

Utdrag ur slutsatser rappoTten från den speciella kommissionc F 
i Förenta Staterna 1925. 

266. slagskoppet är en flottas yttersta styrkeelement, och all a 
andra element bidraga till fyllan det av dess funktion såsom el en :w
görande faktorn i sjökriget. 

268. Tid efter annan hava uppstått skenbara hot mot slugs ke p
pets suprem at i. Varje sådant ho t har för orsakat någon mo elifik a tio n 
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i slagskeppets byggnadssätt och i dess användning i krig, men dess 
suprem at i kvarstår. 

269. På uppfinningar och förbättri ngar av offensiva vapen ha 
va alltid följt motuppfinningar och förbättring av försvarsmedel oeh 
för~varsmetoder, så att till slut jämvikten mellan dem återställts. 
Historien om kanonen och pansaret, om torpeden och fartygens inre 
uppdelning utgör enelast en upprepning av elen process, genom vilken 
anfnll alltid framkallar försvar. 

270. Flygväsendet har infört en ny och mycket betydelseful i 
bktor i krigföringen både till Janel s och till sjöss. Det utnyttjades i 
enorm skala och med stor effekt i landoperationerna uneler världs
kriget_, men övade intet allvarligt inflytande på sjöoperationerna_ 
Dess ~nflytande på sjökrigföringen kommer otvivelaktigt att ökas i 
framtiden, men spådomar att det kommer att bliva av överväo-ande 
betydelse i sjökriget komma icke att infrias. "' 

2711. .Flygplan kunna ic-.ke oclmpera landemråden oc;h kunna i rke 
hell er utöva herra välde till sjöss. 

279. Nutidens slagskepp är visserligen icke osårbart vid anfall 
fr ån l_uften men be,;itter ännu genom sin konstruktion ett mycket 
effektJVt skydd, såsom visats av experimenten med Washington . 
Fram:1dens sl2.gskepp kan med avseende på fördelningen av cläeks
och Sldopansar och f artygets inre uppdelning konstrueras så att det 
ick~ k~n tillfogas vitala skador från luften. Verkan av ~tup::ta lle 
Pr.OJ ektrlträffar från långa avstånd mot ett fartygs däck har nu blivit 
nara analog med verkan av tunga flygbomber. Genom bepansring av 
slagskoppets däck med 150 till 180 mm. pansar kunna vi på en o·åuo· 
effektivt möta varje utförbart anfall från luften och neclslage~ a~ 
artillerip rojektiler från de största sannolika striclsavstånd. Den inre 
uppdelningen kan motstå all minverkan från flygbomber. Det kan 
därför icke sägas, att an fallen fr:'m luften hava gjort slagskeppet 
föråldra t. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 11/36) 

hiimtadc ur fack- och dagspress av Marinstabens p-P.ssdetalj 
uJHler ticlen l6 oktober-j 6 november l!l86. 

Meddelande. 

På förekommen anledning fästes uppmärksamheten där å 
a t t sakinnehållet i här återgivna uppgifter helt får stå Iör 

de som källa angivna pressorganens räkning; 
a t t i ett flertal länder censut· i olika former eller pressens a y 

allmän politisk oro föran ledda, självpåtagna återhåll samhet f. n. ger 
en ofullständig och i vissa fall avsiktligt vanställd bild av de flc~l<t 

militära spörsmål. 

Aktuella spörsmål. 

Bombplan kau icke ersätta. slagfartyg. 

I ett tal i Edinburgh elen l8 oktober meddelade elen britti.,;kc 
förste amiralitetslorclen, Sir Samuel Hoarc, att en unclerkommitte nv 
»The Impcrial Defencc Committce•» kommit till det enhälliga r esul
tatet att bombplan icke kunna ersätta pansrade artillcrifartyg. Hd't 
gavarande kommittebetänkancle har elen 5 november publicerats i dc 
delar, som icke äro av hemlig natur. Detta sistnämnda förh ållande 
medför, att det offentliggjorda aktstycket i många hänscenelen iir 
stympat och i stor utsträckning innehåller ett antal slutsatser u(n n 
häremot svarande bevisning. 

Kommitten, som bestått av fyra civila, opartisk~ ministra r Jlll'd 
sakkunniga biträden från flottan och flygvapnet, har bl. a. funnit, 
att det är praktiskt taget omöjligt att, byggande uteslutande på freds
försök, komma till en slutgiltig lösning av problemet om bombplan 
kontra fa rtyg. Flygplanens anfall och verkan av deras bomber p1L 
fartyg har genom försök, som bedrivits seelan l920, kunnat ganska 
noga utrönas och fartygens skrovkonstruktion och luftvärnsbestyck
Hing har också kontinuerligt anpassats härefter. Däremot stijter 
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det av naturliga skäl på oöverstigliga hinder att vid sådana försök 
tillämpa dc motåtgärder, som av fartyg komma att nyt,tjas mot an
fallande flygplan, och vilka med åren nått en allt högre grad av ful l
ändni~g. Ej heller kan därvid åstadkommas elen starka psykiska på
frestnmg på flygpersonalen, som i verkligheten blir för handen. :Man 
vet att ogynnsamma väderleksförhållanden kan verka sta rkt ned
sättande på f lygplanens presta tioner; sannolikheten tal ar för a t t elen 
störtsjö av cxp locleramle projektiler, som vid anfall mot fartyg kom· 
mer att möta ett i'Jygplansförbancl, i ofantligt mycket högre g ra d 
komm er att verka psykiskt deprimerr•Jlclc på flygarna och, oavsett 
elen ern ådela träffver-kan, starkt reduce-ra anfallsresultatet :Man har 
i cliskussioJJen vanligen glömt, att :fartyg äro i besittning av såvä l 
anfallskraft som fö rsvarskraf t, uneler dr,t att flygpl anE'n enelast hava 
en vis·s anfallskraft och dessutom på grund av sin växande storlek 
erbjuda allt större mål för det allt träffsäkrare luftvärnsartill erirt. 
Det :får he ller icke glömmas, att man inom flottan förmått att skaffa 
sig skyeld mot osyn li ga minor och torpeder - tir det elå icke sanno
likt, att Inan också skall vara i stlåncl att 01nintotgö.ra anfall Jrån 
synliga flygplan? Det är emel lertid ett viktigt önskemål, att försök 
med bombfällning mot fartyg i'ortsättas även i fra mtiden, och att 
därför intim samverkan äger rum mellan amiralitetet och f lygvap
nets ledning. 

Det är självklart, anser kommitten, att sådana fall kunna in
träffa då ett pans.rat artilleri faryg kan allvarligt skadas el ler t. o. 11 1. 
förstöras av anfall f r ån luften . Men d~t är mera sannolikt, att man 
lättare når detta resultatet genom anfall med s jöstridskrafter. I 
varje fall kräver logiken, att anfall med Jlygplan mot t. ex. l.;:n·ssaro 
och jagare skola hava stö·rre utsikter till framgång än rrLot do pans
rade artillcrHadygcn, vilka ha\'a det sta rkasto luftvärnsartillcri~t 
och de mot al Ja sla gs anfall s l·arkast skyeldade skro ven. Men denna 
å~ikt har anmärkningsvärt nog icke födä.ktats av flygets ytte rligt
gaencle talPslllän. Det är eU av :l'lygentusiastenu omtyckt och olta 
använt argument mot de pansrade artiJleriJartygen- och däri ligger, 
trots alla förmen ta sakskäl, förvisso kärnpunkten i agitationen mot 
desamma - att för kostnaden av ett modernt slagfartyg kan man 
bygga flygplan i ett antal, som enligt olika sagesmän varierar mel
lan lOO och 1,000 st. Kommitt~n har därför unde·rsökt denna fråga 
och funnit, aH cm hänsyn tages t ill dc olika livslängelerna samt till 
underhålls- m. f l. kostnader motsvaras ett slagfartyg av 48 st. hå
l11otoriga, medelstora bombplan. (Ko t1naden för de båda beställda 
brittiska slagfartyg, som l~omma att stapels~ittas på nyåret 1937 be
räknas ti ll 7 milj . pund sterling vartdera = l35,8 milj. svenska 'kro
nor, i vilken s un1n1a dock icke ammunition för :fartygen m. m. torde 
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vara inräknad. EHL dessa be räkningsgrunder skulle ett pansarsk.·pp 

till en kostnad av 30 milj. kr. motsvara 9 st. medeltun ga bombplan. 

Pressdet :s a11 m.) 
KommittE-n konstaterar att, '"Jtersom slagslwpp i varj e fall iiro 

nödvändiga i dc s jöstyrkor, som skola. skydela sjövägarn a, är det iek0 

fråga om bombplan eller slagfar tyg utan om anskaffning av h[td:t 

dela rna. Företr~idarna för de extrem a fl ygåsikterna förf ä k ta , att 

vi skola upphöra att bygga slagfar tyg, ehurur andra makter fortsiitta 

att göra det. Om deras teori e1· skull e visa sig var a riktiga , sknllr 

Jöljclen bliva att vi givit ut penga r i onödan, men om dc, seelan \]p 

satts i ve rket, visade sig oriktiga, skul le vi förlora ImpPriet. 

(Daily Tcleg raph cle·n 6 november 1936.) 

Ubåtskrigets humanisering. 

Den 6 november undertecknades i London av r epresentanter Jiir 

Storbritannien och dess >> Dominions,, Förenta Staterna, Japan , Frauk 

rike .och Italien en konvc·ntion om fortsatt gilti ghet tillsvidare av dP I 

lV av 1930 å rs Londontraktat angående humanisoring av ubåtskrig<"t, 

·dlken trakta t som bPl-;:ant upphör att gälla me.cl innevarande års ut

gång. Frankrike och Itali en Lava tidigare icke anslutit sig till d• · 

ifrågavarande lwstämmel$erna, und<'•r det att Tyskland i det tysk-en g,•l 

ska flottfördraget av juni 1935 godkände desamma. Storbritann il'n 

kommer att eftr•rsträva att fä alla s jö111ak te·r anslutna till dessa p rin 

cipe r. 

13estämJ.u e· lse mas huvudinneh å ll ~r i sammandrag följande: 

I förhållamle till ha ndels fa rtyg s'I\Oia ubåtar iakttaga sam1. n::t 

reg ler som öve rvattensfartyg. 

Utom vid underl åtPnltet att på anmodan stoppa eller i hänrl, ,l,, 

av aktivt motständ mot v.isitation få r ett örlogsfartyg, vare sig ck1ta 

ä r övervatt<'ns- Pller uncl erva1.tensfartnr, icke sii nka ett handelsfart.n!· 

l·Jlt•r göra ddsamma manöverodugligt ut an att fö rst l1 ava satt tl••ss 

passf,gcrare, besättning och skeppspapper i säkerhet. S kpppshåta m a 

anses icke var a i säkerhet annat än om p assage rare och besätl ninP: 

uneler förhan den varande väderleksförhå ll anclE>n genom närhet lill 

land e ll er annat :fartyg, som är i stå n d att taga clt>m ombord, ];an 

l >ringus i full s~korhei. 

Tidnin!!·en tillfogar, att konventionen till fu llo uppskattas i sjii

militära k retsar, men att man samtidi gt påpeka r , att dess lo gi~ka 

motsva ri ghet är Ptt liknande förbud för anfall med f lygplan på ]Jnn

delsfart~'g. Tni.ct nu existerande, eller inom el en närmaste h am ti<kn 
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sannolikt fl~·gpl&n kan naniligcn stopp a och Yisi1ct·a tt 1 l l [ t 
. .. . · e ta n c e s a r .. ,~g, 

.än mm d re SOl'J a J ör att dc ?mb~rdvarand" bring~s i saker hd. · 

(Daily 1 cleg raph den 7 llO\t' Jnhrr 1936_) 

Missnöje med brittiska marina flygyapnet. 

Sedan länge har en sturk opposition varit råclandc inom brittiska 

f lottan mot dc allva rli ga brister, som äro r ådande i f r åga om dc för 

di rekt samve rkan med flottan edorcle·rli ga fl ygstridskrafte rn a (j{r 

1JF :M 10/36). 
Dc-t ä r iekp eml5st briste n på mateTicl som. påtalas utan fram

för allt dc ohå llbara organisations- och befälsförhållanclena, som ut

sättas fö r häftig kriti k. Det r åda nde t illståndet bottnar g ivetvis 

<läri, att flygvapnf'ts ledning anser dc fr ån de båda övriga försvars 

g renar n a f ristå0nde, helt s jälvständiga f lygoperationerna av sådan 

vikt, att all t änklJar kraft bör insättas; därpå. Emot denna åsikt, 

som ju byggc·r på t Porier utan stöd av k ri gserfarenhet, h~ivclar amira

litetet JllPcl största skärpa, att al l a f lygopPrationer, som avse skyddet 

2v kusterna elle r s jöfö rbinde lserna måste direkt underställ as amirali

tetet, som ensamt iir an yarigt härJör. För den skull bör också per

sonalens rekryteri ng och utbildning ske genom flottans försorg. 

J~iknande synpunkter hava uneler elen sis t a tiden hävdats även 

:f rån den brittiska armens sida. Liksom fallet är med flottan, har 

även armen lwhov av fln;·Jö rband tö-r clire·kt samverkan, och det k.an 

fö t· framticlen icke få Jo;·tgå nwd ett sys t0m, clär de lantmilitära nwn

dighetern a vid planhiggning av övninga r och än mindrP i krig sk~l a 

va ra heroende av :flygvapnets nåd. 
(Morning P ost den 4 nove m.ber 1936.) 

Sjön1akteu i världskriget. 

Lloyd G0orgc skrin•r i G. bDncll•t av sina minnen: 

»Det mindre framtriiclande, men i högsta grad avgörande för

hållandet, att hcrravii lclet till sjöss efte r det tyska ubåtsh otet unele r 

1917 av entPDtoJs ödogsflottor uncl<• r 1918 återupprätt ades, observe

l'acles vi Ll denna tid enelast i ringa utsträckning och förbisågs av en

tentens milit>ira r :'t.Llgiva re. Dc visste endast, att livS>ID e.dcl och am

munition regelbundPt och i vä:-;anclc mängeler nådde dc i land str i

<htJJclc s tyrkorna. I cke en enda antydning förPkommer i dl' bri ttiska 

och f ra nska general s tabe-rn as r edogöre lser om dc viktiga händelserna 
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t ill sj öss år 1917 eller möjlighetmna för att kriget i sin helhet tnlll<'r 

1918 skulle kunna komma att avgör as genont ubåtskriget. Marskalk 
Foch har också i sit t tack för den brittiska vapenhjälpen ut0slutit 
varj e hänsy itning på sjömaktens inflytande>> . 

Sir Herbert Rusell gör följande kommentar: >> Det kan ha vnr it 
ett förbiseende, men det finnes förbiseenden, för vilka ingen urs>ih 
f innes>>. 

(Marine Rundschau , november 1937.) 

Scha.rnhorst-Dunkerque. 

Som en liDgervisning i fråga om slagfartygens f rantticla ulwck
ling göres nedan i tabellform återgivna jämförelse ang. vikt.Cö rdf' l
ningcn mellan det tyska elen 3 oktober 1936 sjösatta slagf ari ygd 
>>Scharnhorst ,, och elen franska >> Dunkerque» , s·om f . n. håll er på nwd 

sina provturer. 

D a t a 

,- ---S_c._h_a_..,mhorst Dunkerque l 
Tons 1°/o av total- 0/o av to tal-l 

Skrov och utrustning .. ...... .. .. 
Eramclrivningsmaskineri ... ..... . 
Pansarskydd ........ ..... ..... ..... . 

Bestyckning ... .. .... ..... . .. . .... .. ... l 
D eplacement (utrustad) ........ . 
Maskinstyrka, hkr .... .. ...... .... . . 
Fart, knop ... ..... .... ... ..... .... .. . 
Panssrtjocklek, mm: l 

sidan .. . .. .. ... ... ....... .... ... ... .. . 

torpedskott .... . .... .. . .. .. .... .. . . 
däck ..... . ... .. .............. ....... . 
manövertorn 
svåra kanontorn, front .... .. ... 

)) )) sida ....... . . 
» )) tak ...... ... 

" » barbett ... 
m sv. » front .... .. 

» » t a k, sida .. . 
> " barbett ... 

vikt vik t 

7.000+ 2.400 
3.000 

12.500 

2,760 l 
27.700 

150.000 
32 

34 
11 
45 

10 

125-- 305-75 

45 
110 och 50 

356 
356 
254 
!52 
256 
152 
50 

101 

33-30 
17,2-1 5 
35,5-40, 

varav däcks-

l
pansar 17 "/o 

14,3-15 

28.500 
100.000 

29,5-30 

225 (275 !) 
max. 

88 
127 oc h 150 

-
-
-
-
-
-
- · 
-

(Dansk Tidskrift for Sovaesen , noven1.bcr 1936.) 
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Konyojfartyg för handelsfartyg. 

Dc i fö regåen de st ycke berörda fart ygen äro i likhet med t. <'X. 

dc tyska » 1~lottonbegl ei ter» (600 ton, 2~10,5 cm. kan., 4-37 mm. lvkan. 
och 2 lvklspr.) avseelda för t j ~inst i samband med den sjögåeJlllc .flot
tans oper ationer . 

Den i mitten på november f ärdigstäl iLla engelska >> convoyslon11,, 

Fl c·etwood som enl. amiralitdets meddelande kommer att håll a P>t 
;ned sina ;Jrovturer i halvtannat å r, år det fö rsta fartyget av en typ, 
som avses att i krigstid användas Jör konvoj ering av lt andelsfart~·g . 

Erfarenheterna f rån det oinskr änkta ubåtskriget 1917 visade svå rig
J,cierna att fråH huYuclsiri tlskraficrn a anlcla erforderliga krys~arp 

och jagare för konvojändamål -som bekant orsaken till elen bittra 
Jojd mellan Ll oyd George oclt amiralitetet, som ledde till att dåva
rande :förste ~. jölorden, J"cllicoe, avskedades. För att ickt' i JramtiLlcn 
råka i samma bc·lägenhet planerar man nu byggandet av dessa sär
skilda konvojfartyg. Det förh ål lanrlet at t LIC'n ursp rung li ga hestyck· 
nio gen på dessa fartyg på 1,100 tons deplacement av 2 st. 12 cm. 
J uftviirnskanonor - även an vändbara mot mål på vattenytan - till 
'1 elylika pjäst'r jcimte 4 st. 47 mm. kan. och 8 k ls pr visar, att m an i. 
J ramticlen räkna r med fl ygantall som ett a ll va rligt lwt mot s jöfadt'n 
cclt dädör genom lån gskjut.andC' luftvärnspjäse r vill tvinga an.f:all antlc 
f lygplan att hå ll a sig pa sto r höjd, varvid träffsannolikheten nPd g:l!r. 

(l\.iC'·lrr Keu03tc Nach richten den 6 novPmber :1 936.) 

:Motsvarande amer ikam.k a konvojfartyg, l~ri0, har 2,000 tons df' 
placement, 20 knops fart, 4 st. ii) cm. kan. oc lt 2 st, 75 mm. lvkanom·r 
sn mt pansarskyeld för t urbin oc lt eldrum. Ett spaningsf lygplan kan 
m edfö ras. 

(RPvue :MaritimP, oktobe r 1936.) 

Yachtseglare som resenpersonaL 

Det har i StorbritanniPn heslutats att tillgodogöra sig dC't in
tresse fö r ntt i. händelse av krig kunna gagna landet, som fin nos blam! 
yachtseglare oclt motorbåtsfolk, genom att inrätta en ny eld av flot 
tans frivilli ga ro erv (The Royal Naval Voluntcm· Reserve) . Intrade 
ltiirti ll k an bevi lj as personer mella n 18 och 39 års ålder. Avsild cH 
ä r icke utt i frctl beclriYa övnin ga r för denna personal, vilket i hö!! 
g rad beklagas av :förs la gets entusiastiska tillskyndare. De a lJ å:nkn 
dylika övningar icke endast, för att omedelbart vid nwbilisering kui!-
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Da stå ti ll födagan de utan äyen av det skäl, att frechön1ingar skulle 
möjliggö ra fö r deltagarna att i samband med sina C'gna nöjesfä rder 
kunn a sprida cle inhämtaclo lärdomarna t ill anclra medföljande por 
.soner. 

(Dail y Telegraph den 29 o·ktober 1\136.) 

Kuttersegling i brittiska flottan. 

EHn modell av dPn tyska >>J\1m·ine Regatta Verein>> bildades fö
r eg-ående år i En gland >> The Royal Naval Sailing As30ciati.on >> i aY
s ikt att bland flottans office,rarc och vederlikar stimulC'ra in tresset 
för k u ttersegling, vilket anses välbe hövligt so·m C'n kompensation för 
{len sedan många n r Lorttagna scgcHartygsutbildningen. Förcn in;;·c 'l 
!tar gjoril sna bb a :E ramsteg och omfattar nu 700 medlemmar. 

Genom föreni ng<'ns initiativ rPp rE'se nteradcs bri tti ska flottan virl 
de Ki el fö r sjöofficP ra rc anordnade starbåtsseglingarna i all~·u sti 
detta år, Yilka segli ngrt r avses att i framticlen årligen åte rkomma. 
E ör att möjliggöra t1· äning i starbåtsseglingens svå ra konst l1ar genom 
:föreningC'ns försorg f rån Ki e l inköp t ~ tYå sta rbåtar till ett 111·is aY 
omkring 100 pund vardera. 

(The Obse r vc r elen 11 oldober l\l36.) 

»E:aiserlicher Yacht Club>> UPI>löst. 

DL' n 21 oktober u p plöstes i Kiel den å r 1891 instiftade >> Kaisor
l icher \"acltt Clu iJ , . Anledningen t ill upplösnin gen har varit elen, 
att .fö reningens namn och exklusiva karaktär icke gi lla ts av Lle makt
havande, vilke>t bl. a. haft till följd , att de tyska sjöol'f icerarna, Yi lkrt 
tidigare utgjorde l't.t st.o rt procenttal av fö rPni ngons JI~e dlemrnat, se· 
dan en del år varit Jörbjudna att ti llh ö.ra densamma. Förcu:ngt' Ji o 
siste orclrö rande Ya r I. d. Yiceamira len, excell Pnsen Degas. 

(N a val Cltron.iclc elen 30 oktobC'r 1936.) 

Fria tjiiustlediglJetsresor :l:ör Yisst manskap Tyskland. 

I t.n::k a krigsmaktPn tjänstgörande värnplikt iga och sådant man
skap, som dtcr onlimu· io anställnings uppltörancl<' friYilligt tjänstgö r· 
~·tterl igarc tid, ii gn rält att en gång å rli gen crliå lla Iri tjänstledig-
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hetsresa t.il l och från hemorten ellm elen plats cl~ir föräldrar elll'r n;i ru 
,,nhöriga uppehålla s ig. 

(Ki ele r Neueste Nachrichten elen 29 oktober 1\liHl.) 

Ny tysk försvarstidskrift. 

T.1·2ka krigsministerid utgiver ett antalmilitärvetenskapl iga till
skriHor såso m t. ex. »1[ ilitärw issenschafliclw Runclscha u >>, »:Jb rinc• 
Runclschaw> m. :[l. _ 

I hörJan av november har :från samma källa pilbörjats ui.gi Y<ll l· 
det även av en popu lärt b ållen 14-clagars-ticlskrift, >> Di e• \ Vehrm acltt» . 
med uppgi:ft att hål la krigsmald(•ns l ägre personal och elen stora all
mänheten i hittfattlig och rikt illustrerad fonn underrättad om krf:,n
maktens utveckling, tippgifter m. m. och är så lunda ägnad att i hr<·· 
da lager ve rka :för krigsmaktens popul arisering. 

(Kieler Naueste Nach richten den 21 oktober 1!l:36.) 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifte·r angående 
personal och mater-iel. 

Storbritannien. 
Den 1 novcmbrr 1936 voro, Jörntom ett stort antal >> Sloops» 111 . 1'1. 

hiälpfartyg, i Storbritannien följande antal fartyg under byggna<l 
beställda eller bcYilja<le, nämJigen : 

2 sla gfartyg . . . ............ . . · · · · · 
3 hangarfartyg .. .... ...... . .... . 

17 kryssa rE' .... . .............. .. .. . 
'i2 jagare 
15 u b!\ b r .. . . . ... . .... ... . ... . .. . . . 

67,000 
G2,000 

125,000 
66,100 
15,480 

tons 

)) 

)) 

)) 

S :a 79 fartyg. 325,630 tons. 
(Marine Rundscl1au , november 1936.) 

Dc b:'lcla beställda slagfartygcn, som komma at,t stapel sättAs pi'l 
nyåret 1937 cch beräknas komma att kosta 7 milj. p un d st. pr st.yrk 
(= 135,8 milj. sv. kr.)_, skola erhålla nanmen »KingGeorge V>> oc!. 
»Prince of '\Vales>>. 

(Dai ly Telegraph den 28 oldober 1936.) 
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Slagskeppct »}lalaya >>, som på sin tid skiinktes a v en del ma
l ajiska furstar och då kostade 3 milj. pund st., har avslutat en håårig 
1uoderniscring: till en kostnad av l milj. pund st. och kommer efter 
verkställda proYtu rer att i december åter vara färdigt för tjänst. 

(Daily Telegraph den 31 oktobe.r 1936.) 

Ned kryssaren >> Pene,lopeS>> färdigställande :[ör provturer har årets 
tillkomst av nya kryssare UJlphört. Tva 9,000-tons kryssare komma 
att Yara klara för p rov i mars 1937. Förutom dessa äro 14 kryssare 
under byggnad eller skol a snarast påbörjas. Då emellertid 14 krys
sare uneler det närmaste året fal la ±ör åldersgränsen, inträder ingen 
effektiv ökning av kryssarbeståndet Det antal av 70 kryssare, som 
angiYits erforderligt, torde· kunna vara uppnått omkring HJ40. 

(Kieler Naueste Nachrichten den 21 oktober 1936.) 

Det av de pågående, omfattande nybyggnaderna betingade, högst 
'äsentligt i)kade personalbeho,•ct inom brittiska flo-ttan har fram
tvingat en del åtgärde r för att säkra office·rsbehove,t. 

Det sedan en del åt· gällande medgivandet för lieui.enants och 
l ieutenant-commanders att avgå ur tjänst redan vid 40 års ålder h ar 
sålund a upphävts och denna ålder höjts till 45 år. Efter särskild 
prövning kan dock avsked beviljas tidigare. 

:Man har dessutom fö rkortat utbildningen av officerare och ve
derlikar, i vissa fall till halva tiden. Reduktåonerna omfatta såväl' 
utbildningen i land som ombord och resultera i att utnämning till 
acting sublieutenant kommer att inträffa tidigare. Ticlen för kvar
stående i denna grad kommer emellertid i stället att ökas, si't att be
fordr an till lieutenant kommer att intriifJa vid motsvarande tidpunkt 
som f. n. är fallet. 
(Morning Post den 23 oktober och Marine Rundschau, november 1936.) 

H . ~t S. Caleclonia - den förutvarande linjeångaren Majestic -
som inköpti:; av amiralitetet och nu unclorgår ombyggnad i Southamp,· 
ton, kommer att vara färdig i april 1937. Den kommer då att [ör
läggas till Rosyth och tjäna som logementsfartyg för 1,500 skepps
gossar och 500 hantverkselever. Fartyget är m ed sitt deplacement a v 
64,000 tons det största fartyg, som hittills tillhö'l't de·n brittiska flottan. 

(Dail y Telegraph elen 23 oktober 1936.) 
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Tyskland. 

I elen nya å rgången av den tyska marina handboken nwcl,J<'!us 
de nybyggn ad er, som igångsatts seelan kungö•rande·t av det tYska lo\,..,. . .., . t--o-

naclsprggrammet omedelbart el.te r de t ysk-engolska flottför ltan rllino·_ 
arn~ i juni 1935. "' 

Det nya nybyggnadsprogrammet omfattar: 

l slagskepp på 36,000 tons 
1 h r,ngsTfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ? 
l k ryssare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 10,000 
6 jagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1,811 

j2 tor11edbåtar ..... ... . .... . ...... >> 600 
4ubåtar ..... . ... . ... . .. . ...... . >> 500 
4 u hå tar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 250 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

D0ssa fartyg torde samtliga r edan vara stapelsatta eller bliYa 1le t 
under 1936. 

1.935 å rs program omfattade: 

2 slagfartyg på 26,500 tons 
~ kryssare ... ... ........... .. .. . )) 10,000 )) 

1 hangarfartyg ...... . ...... . ... . )) 20,000 )) 

16 jagare . .. . . . ..... . . ... .... ... . )) 1,625 )) 

2 ubåtar ......... . ............ .. )) 750 )) 

6 ullåtar . .. . . .... .... .. . ....... . )) 500 )) 

20 ubåtar )) 230 )) 

Av handboken f:·amgår f. Öl. fö lj ande : 

Slag:fartygen »Scharnhorsb> och >> Gncisenau >> komma att. ulmn 
huvudbestyckningen på 9-2-8 cm. kan., föra 12-16 cm. kanoner. 

Kryssarna bestyckas med 20 cm. kanoner. 
Jagmna på 1,625 tons bestyckas med 5- 12,7 cm. kanoner o(·h P 

torpedtuber. 
Ubåtama på 750 tons föra 1- 10 cm. kan. och sex torp cd!ul•t' r, 

de på 500 tons 1-8,8 cm. kan. och 5 torpedtuber och de på 230 ton~ 
1 kul spruta o e h 3 torpedtuber. Dc sistnämndas fart ä r i öven-a twn~
läge 1.3 knop i uvlägo 7 knop. 

10 eskortfartyg (Flottcnbcgleitcr) äro fä rdiga, och under iJy!l·gn:.lll 
befinna sig 12 minsvepare på 600 tons samt ott antal motortorpedbåtar 
(Schnellbootc). 

I sina kommentarer iill ovannämnda pro.g ram anser tidningen att 
detsamm a såväl kvantitativt som kvalitativt är moderat,. Det p<t]lt'· 

kas särskilt, att tyskarna på sina 26,000 tons fartyg endast haY:t :28 
cm. kanoner , samt uttalas en förmod an, att clct nya tyska 35,000 tons 
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fartyget kommer att få mindre svår a kanonor än do 35,6 cm :s ellN 
grövre kanon e r, varm od övriga makter bestycka sina största f artyo· 

Det framhålles även, att e:ftf' r r eali3erandet av det nu offentii.:: 
gjorda programm et Tyskland fo rtf ar ande har rätt att lwcro-a sla ~-
fartyg till 50,000 tons och större kryssare till 23,000 t·ons. • "'"' '=' 

(Times elen 11 och :1.2 nove mber 1936.) 

>>Die Inspektion der Marineartille•rie)) och därtill hörande »Ar
t ill erivcrsuchskommandm>, som handhaver s kol- och försöksve.rksamhd 
föt' skepps-, kust- .oeh luftvärnsar tilleri, har den 18 oktober förflvttai s 
f rån Wilhelmshafcn, där den haft sin förläggning seelan 1919, till 
Kiel för aLt komma i närmare förbindelse med därvarande myndig
heter och fö r att kunna utn yttja det goda skjutområde, som bilda.;; 
av Kieler -bukten. 

(.Marine RundBchau , no vember 1936.) 

Sov jet unionen. 

Scdan elen första oeh andra femårsplanen för uppbyggandet av 
armP.n ,och :llygva11not blivit genomförda, påbörjar Sov jetunionen lltt 

elen tredje f cnt årsplancn, som. avsc·r att genom nybyggnader i eld 
egna landet även ay flottan skapa. ett slagkraftigt angrepps''ap~n. 

Utom do tro moclorniscrade, äldre slagskeppen - var av ett f . n. 
i Svarta Hav(•.t- uppgiva japanska källor att även 36,000 tons slag
s~epp sko l a byggas. P å de äldre kryssa rna är den gam.la bestyck
mugen av :1.5 st. 13 cm. kanoner nu ersatt med 4 st. 20,3 cm. kanoner , 
4 st. 10,2 cm. lvlmnoncr och 12 s t. 53 cm. torpedtuber, varjämte cl r 
erhållit kaLapult oeh ett flygplan. Sju nya kryssare på 7,000-8,000 
tons mod 18 cm. kanoner skola stapelsättas. Sovjetunionen har med 
127 ubåtar redan världens störst~ ubåtsflotta och 20 ubåtar ä ro vtter
ligare uneler byggnact 4o moderna ubåta r äro stationerade i vvladi
wostok. 

. Denna femårsplan och Sovjetunionens k rav på full handlings
fnhet i F j ärra n öst ern har hi t tills förhind ra t a vs l u tand et a v ett eng
elsk t-ryskt flottavtaL 

(!G eler Neuestc Naehrichton den 10 november 1936.) 
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Polen. 

Förutom dc två ubåtar, som i början av 1936 påbörjats på ett 
holländskt varv för Polens räkning samt uneler byggnad i utland•'t 
varande ett minfartyg och två flottiljledare, uppgives att ytterligare 
en ubåt skulle bes·tällas i utlandet. De i Holland under byggnad Ya
rande ubåtarna uppgivas få följande data : deplacement 1,000 tons. 
1-10 em. kanon, 1-40 mm. lvkanon, 6 torpedtuber och 40 minor. -

(Marine Runcl3chau, november 1936.) 

Gdynia, genom vars hamn icke mindre än 75 % av Polens ut
rikeshandel passerar, är ä ven bas fö,r po·lska flottan och kommer som 
sådan att avse~· ärt utbyggas uneler de närmaste fem åren. Chefen 
för polska flottan, amiral Swirsky, har meddelat, att det första ledet 
i utbyggandet blir anläggandet av ett varv för byggande av far tyg 
upp till 12,000 tons för att befria Polen från att beställa sina örlogs

fartyg i utlandet. 
(K ieler N eueste N achrich ten den lO november 1936.) 

Den polska flottan bar många svårigheter, vilka med berömvärd 
energi bekämpas. 

Dess bas i Gclynia, som med oerhört arbote och kolossala kost
nader byggts upp på grunden av ett litet fiskläge, ligger vid öppen 
Lust och Lan från s jön utsättas för dirokt beskjutning. 

Polen har hittills icke varit en sjöEarande nation och måste där
för nedlägga betydligt större kostnader än de flesta andra länder fö r 
att av personal från de't inre landet skapa dugligt sjöd'o·lk. 

Den sandiga kusten vid Gdynia tvingar till ständiga och dyr
bara muddringsarbeten för at,t hålla hamnen och dess inlopp vid 
konstant djup. Till dessa svårighetm kommer nu ytterligare en, i 
det att Helahalvön utanför Gdynia visar starka tendenser till at t 
höja sig och sträcka sig söderut, vilket i framticdn kan kom.ma utt 
medföra ytterligare komplicerade muddrings~ och skyddsarbeten. 

(N a val Chfonicle elen 23 oktobe.r HJ36.) 

Danmark. 

Pansarskeppet »Olfert :Fis.cber», färdigbyggt 1903, som under ok
tober användes som målfartyg vid en del bombfällningsförsök från 
flygplan (varvid enl. dagspressen 10 bomber av 260 träffade. Press-
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det:s anm.) har nu utrangerats och kommer, sedan det kvarvarande 
artilleriet, 2 st. 24 cm. och 4 st. 15 cm. kanoner, borttagits, att säljas 
för nedskrotning. 

(Berli.ngske' Tidende den 2 november 1936.) 

Norge. 

Vid ett sammanträde den 2S oktober 1936 med Oslo båda rederi
föreningar Jattadcs eHer ett s jö,ntilitiirt föredrag enhälligt följande 
resolution: 

»Oslo rederiförening och Oslo nya rederiförening hemställa till 
Norges redarförbund at,t till rcgm·ingcn göra en framställning om att 
snarast stärka vårt sjöförsvar, så att det med utsikt till f ramgång 
kan hävda landets förpliktelser som neutral stat och - om Norge in
blandas i en väpnad konflikt - skydela sjöfarten i norska farvatten 
och trygga landets tillförsel över sjön >> . 

Ilesolutionen föreslår därjämte att söka anslutning till liknande 
hänvändelser trån andra näringsorganisationer. 

(Tidens T(ogn elen 29 oktober 1936.) 

Holland. 

Det 1 ill ostindiska eskadern hörande pansarskeppet »De Zeven 
ProYincien», på vilket i fC'bruari 1B33 ett svårartat myteri ägde rum, 
komm er att cft.er fullständig ombyggnad erhålla namnet »Surabaja» 
och användas som skoHartyg för i kolonierna infött manskap. 

(Kielcr Neueste .Nachrichtcn den 24 oktobm 1936.) 

Fr an kr i k e. 

Det franska bygg·nadsprogrammet för 1937 meddelades den 10 
Tiovember i kammaren. 

DctsaJTtma drar en kostnad av c:a 1,293 millioner francs (= 240 
milJ. kr.) cch omfattar, Iörutom pågål~'ndc byggnade'r av bl. a. 2 st. 
35,000 tons och 1st. 26,000 tons s lagfartyg m. m., följande, nybyggnader : 

1 kryssare . . . ... . .. ..... . ... . . .... på 7,600 tons 
2 jagare (typ Harcli) . . . . . . . . . . . . . . » 1,700 , 
4 jagare (ny typ) . ... . . . . . . . . . . . . . . . >> 1,000 » 
7 ubåtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,500-3,000 tons. 
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Dessutom omfattar programmet 26 andra fartyg, varibland »chas
seurs» (ubåtsjagare), minsvepare, fö'lTåds- och verkstaclsfartyg, tank
fartyg och flygdepåfartyg åt flygstridskrafterna i kustförsvaret. 

Utöver ovannämnd summa äskas e:a 21.0 millioner francs för nya 
f lygfält. (Det kan av tidningsartikeln icke avgöras om den sistnä1-u'n
da surrunan avser flygfält för marinens flygväsen eller för flygvap
net i övrigt. Pressde·t:s anm.). 

(Daily Telegraph den H november 1.936.) 

De omfattande strejkerna vid de fransklL varven under de se
naste åren, som bl. a. orsakat att sjösättningen av »Strassbourg>> måst 
framskjutas till den 1.5 decembe•r 1.936, ha nu upphö.rt. Anledningen 
torde vara den, att de socialistiska arbetarna inför möjligheten av 
en tysk-italiensk intervention till de spanska nationalisternas för
mån finna det högst nödvändigt att snabbt stärka den franska kri gs
makten. 

(Naval Chronicle den 1.6 oktober 1.936.) 

Slagfartyget »Richelieu», vars byggande i Brest hittills gått gan
~ka långsamt, beräknas, sedan strejkerna nu upphört, kunna sjösättas 
!Dom de närmaste 1.2 månaderna. 

Systerfartyget »Jean Bart» kommer att stapelsättas den J ja
nuari 1.937 i St. Nazaire. (UppgiJter i dagspressen om st1apelsättando 
av nytt franskt 35,000 tons slagfartyg med anledning av Tysklands 
tillkännagivande av sådant bygge äro felaktiga; de avso den långt 
tidigare beslutade , J e an Bart>>. Pressdets an m.). Det äldre slagskep
pet >>J e an Bart», som tjänstgör som s·kolskepp för navigeringstjänst i 
'l'oulon, har omclövts till >>Ocean>>. 

»Dunkerque's>> provturer äro i det närmaste avslutade. Hennes 
kvadruppeltorn för 33 cm. kanoner hava visat sig mycket lyckadP. 
Eldhastigheten vid denna uppstäl lning är stö rre än vid trippeltorn. 

Slagskrppet »Lorraine» har efter avslutad modernisering förenat 
sig med >>Provence>> och >>Brc.tagne>> i Brest. Hon har numera endast 
R st. 34,1. cm. kanoner men i stä ll et 4 st.. flygplan. 

(Naval and Military ltecord den 5 november 1.936.) 

Vissa omflyttningar på högre befälsposter ha ägt rum. 
Amiral Durand-Viel har vid 62 års ålder avgått som marinstabs

chef och efterträtts av amiral Darlan, 55 år gammal, vilken senast 
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under 20 månader tjänstgjort som chef för den härunder ökade Nord
eskadern i Brest och uppbringat densamma till en hög grad av ef
fektivitet. 

Till chef för den nämnda eskadern har utnämnts amiral de 
Laborde, specialist på artille ri och flygning. 

Till chef för Medelhavseskadern efter amiral Monget har ut
nämnts amiral Abrial. 

(Naval and Military Rccord den 5 november 1.936.) 

Förenta staterna. 

Enligt uppgift av amerikanske marinstabschefen, amiral Stand
ley, komma de två uya slagskeppen att påbörjas nyåret 19·37. Då Ja
pan ännu icke anslutit sig till bestämmelsen i Lonelontraktaten J\136 
angående begränsning av kanonkalibet· till 35,6 cm. är U. S. A. även 
obundet av denna bestämmelse och kommer sannolikt att bestycka 
sina fartyg med 40,6 cm. kanoner. 

De fem äldsta slagskeppen, som 1.942 uppnå en ålder av 26 år, 
komma att ersätt,as genom successivt stapelsättande av ett ellei· två 
slagskepp under vartdera av de nämast kommande åren. 

(H.evue Maritime, oktober 1.936.) 

Japan. 

Den nyligen i Kobe sjösatta kryssaren »KumanO>> är såtillvida 
anmärkningsvärd som den på ett deplacement på 8,500 ton bär icke 
mindre än 1.5 st. 1.5 cm. kanoner i trippeltorn. Den 500 tons större 
brittiska Southamptonklassen för enelast 1.2 st. 1.5 cm. kanoner och 
den med samma antal för·sedda amerikanska Brooklynklassen är 1.,500 
tons större. Då >>Kumano>> beräknas göra 33 knop, kan man heller 
icke påstå, att bestyckningen ernåtts på fartens bekostnad. 

(Kieler Neueste Nachrichten den 6 november 1936.) 
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Litteratur. 

H. WRANGEL: »Riket i fara>> . 

»Så länge vi sakna en dugande svensk örlogsflotta, så l änge iir 
riket i sanning i fa r a! >> 

Med dessa slutord sammanfattar genorallöjtnant H. IVrangel sin 
i dagarna utkomna bok, »Riket i fara >> . För den, som följt förfatb 
rens outtröttli ga kamp för vårt sjövapen under de senaste åren, iir 
bokens innehåll icke direkt någon nyhet, då don till stor del utgör 
en sammanställuing av hans tidigare publicerade inlägg i striden 
om vår örlogsilottas vara eller icke vara. 

Men denna kamp förefall er tyvärr, av r esultatet att döma, att 
ha gått större dekn av vår t folk förbi, utan att detta kommit till 
insikt om att riket verkligen är i fara. 

Därför utgör förfa ttarens stm·ka och i skarp ton hftllna argu
mentsamling ett välbehövligt allvars- och varningsord till det sven
ska folket, väl värt att läsas, bE'sinnas och l äg gas till grund för ett 
sn abbt handlande, medan tid ännu är att r eparera de skador, som 
do senaste årens försummelser - kompletterade med å rets försva rs
beslut - vad flottan beträffar, åstadkommit. Mm1 det är far a i 

dröjsmål, såsom författaren utropar i sitt första kapitel - ett m•
mento t ill statsmakterna inför den t yputredning, som nu tagit sir~ 

Lörj an. De siff ror författa ren f ramlägger be tr äffande vårt artill eri
fartygstonnages succesiva nedgång och nedprutande äro tal ande och 
peka på behövliga krafttag för att lyfta upp vår första försvarslin je 
ur dess förfall. 

General Wrangel är sedan länge känd fö:t· sin rakryggade håll
ning och sin v~igran att t umma på den uppfattning, han ansm· som 
den rätta. Detta fö ranleder honom att särskilt skarpt, hålla r äfst 
med dem, som under de senaste årens >> fälttåg mot flottall» gått i 
täten. Med sakkunskap och klar logik söndersmular han också bit 
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för bit an taganistemas konstruerade argumentering mot >> det enda 

111öjliga>>, den svenska örlogsflottan som vår t säkraste värn. 
De framförda argumenten borde icke vara några nyheter fö r 

denna tidskrifts läsm-e; vi nöja oss med att peka på författarens på
visande av elen öve rdrivna flygskräcken, att våra möjligheter a tt 
tävla med stormaktsgrannarna äro minst lika stora till sjöss som de 
äro till lands eller i luften; försvarskommissionens ofattliga opti
mism rörande Sveriges :försörjningsmöjlighete•r under k rig och dess 
ringaktnin g för m ii nn is koli v och fö•r värt lands ödeläggande i och 
med en frivillig framfl yttning av en fiendes territorium till svensk 

kust. 
Men icke enelast sjövapnets motståndare bemötas. Författare n 

delar icke heller i alla stycken de sjömi litära myndigheternas eller 
skribenternas åsikter. Och det är kanske just i de eldar, som diskus
sionen b:ir rör s.ig, som boken är av särskilt intresse för tidskriftens 
läsare. Man tvingas att skärskåda dc sj ömilitära problemen fr ån 
olika sidor och man t,vingas att bilda sig en uppfattning för eller emot. 

Antingen man anslute r sig till den ona elle r den andra uppfatt
ningen, fängslas man Pm ell ertid av generalens kraftspråk, och man 
måste beundra den eldsjäl, från vilken de tta språk utgå r. M.an kan 
tryggt rekommende r a boken till studium av alla och envar och sam
tidigt uppmanu denna tidskrifts läsare att tillse, att boken icke 
tiges i h j ä l. 

B. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawl'inskys Patentbyt·å, Stockholm. 

Uppfinningens art Datum l Diarie- l 
nummer 

------~------~~----------------------------------------

12/3- 63 2310/35 !3ränsleinsprutningsanläggning för förbrännings

motorer. Robert Bosch A. G., Stuttgart. 

760j35 Liktrycksturbinanläggning. AB. Milo, Stock 

hol m. 
4876j33 Anordning vid grovkalibriga pjäser för att obe

roende av slutstyckets' manö,verorgan verk

ställa cmbyte av tändpatroner. Schncider & 

Cie, Paris. 

19/3 36 1769/31 L ågf rekvensförs tärkare med a utomatisk klang-

f ärgsregle,ring. Radio Corp. of Aml'riea, 

New York. 
4400/32 Anordning för automatisk volymkontroll viLl ra

diomotte.gningsapparater med tyst avstäm

ning. Radio Corp. of America, New Y ork. 

~3366/34 Eöd'aringssätt och kokill för framställ ning av 

ihåliga ämnen genom gjutning. A/B. Bo

fors, Bofors. 
2386/85 Regleringsanordning föt· varvtalet vid förbrän-

ningsmotorer med bränslcinsprutning. (Till· 

lägg till patentet n:r 84958). Robert Bosch 

A. G., Stuttgart. 

3413/34 Frarrd'öringsanordning för patronmagasin vid 

automatvapen. S. A. des Anciens E tahlisse

ments Hotchkiss & Cie., Levallois-Pcnct, 

Frankrike. 

26/3-36 2710j35 Urladdningsrör med föränderlig genomverkan. 

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie 

m. b. H., Berlin. 
3537/35 Glöclkatodurladdningsapparat. (Tillägg till pa-

tentet n:r 84340) . A. G. Brown, Boveri P & 

Cie, Baden, Schweiz. 




