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Anförande vid presidiets nedläggande
rå högtidselagen den l6 no v. 1936 av Kungl. örlogsmannasällsk apets
ordförande, Hedersledamoten G. BjU?·n er.

Genom riksdagens av Kungl. Maj:t godkända beslut innenevamnde år angående försvarsväsendets ordnande hava huvuddragen 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 försvarsdiskussionen ofta gått höga, numera åtminstone för tillfället något lagt
sig, synes det vara av intresse att kasta en återblick på de uppnådda resultaten och organisationens fel och förtjänster, särskilt 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 genomförande.
Orsaken härtill är väl närmast att söka i det orostillstånd,
som är rådande i världen och i misslyckandet av de strävanden, 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.

-614 -

.Men det är icke m indre vik tigt, a tt persona len inom de ol ika
försvar sgrenar na har tillit till vederbö rande försvar sgr ens lll Öjlighet att i krig lösa de uppgift er , som kunna komma att stii llas
på densam ma. Därest man skall döm.a av gjorda uttaland en.
synes detta i stort sett få anses vara falle t beträffa nde armen
och flygvap net samt vad marine n angår kustarti lleri et.
För flottans vidkom mande är förhålla ndet tyvärr de t mo tsatta. Visserli gen innebär försvars bes-lute t i flera avseend en
betydan de förbättr ingar järm fört med försvar skomm i ssionen s
förslag , och i den situatio n, som inträtt gcnoon dett a för slag:;
avgivan de, torde väl ej mycket mer slått att vinna m ed kä nne dom om den då rådand e uppfatt ningen i försvar sspör smi\.l inom dc riksdag skretsa r, som voro utslagsg ivande i försYa rsfrågan.
Det är emeller tid utan vidare uppenb art, att den ko stnadsram, som tillmätt s flottan inom försvar sorgani sationen , icke är
hållbar m ed de uppgift er, soon avsetts för flottan, och i.innu
mycket mindre med de uppgift er, som bm·de tillkom m a densanuna. Om man endast räknar med det antal och den sa mmansät tning av i kustflo ttan ingåend e fartyg, som departe mentsc hefen angiver i Kungl. Maj:ts proposi tion till ri ksdagen, d. v. s. 3 pansars kepp, 2 kryssar-e (varav en flygpla nkryssare och en minkry ssare J, 8 jagnre, 10 u-båtar , 8 vedettb<\ ta r
samt 2 depåfar tyg, komme r man efter enkel matema tisk beräkning och Ined använd ande av de största livsläng der i kus tflottan, som över huvud taget kunna ifrågak omma, nämlige n
24 år för pansars kepp och kryssar e, 20 år för jagare och vedettbåt ar samt 14 år för u-båtar , till ett årligt nybygg nadsanslag av mnkrin g 11 million er kr., under förutsä ttning all de
nuvara nde typerna i stort sett bibehål las. Även om, såso rn
departe mentsc hefen ifrågasä tter, en Ö•v ergång till billigar e m en
därigen om även mindre effektiv a fartygs typer i vissa fall skulle
visa sig försvar bar, kan man ej förutsä tta större ntinskn ing av
ersättni ngsbyg gnadsan slaget än till omkrin g 9% mill. kr. år·
ligen och detta för en kvantit ativt fullkom ligt -otillräc klig
kustflot ta.
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I kosinad sberäkn ingen för den b1ivand c marino rganisa tio-

nen säger sig emeller tid departe mentsc hefen böra räkna med
slag, dock
t) m ill. kronor som ett normal t ersättni ngsbyg gnadsan
t, att anuteslute
vara
torde
ej
det
att
tionen,
J11Cd den reserva
dningtyp-utre
av
n
inverka
röna
att
slagets storlek kan komma
naturoch
kr.
milJ.
6
en . Att elt genoms nittligt årsansl ag om
den
för
erna
ligtvis ännu mer det av riksdag en. bland kostnad
nya försvar sordnin gen ang ivna beloppe t om c:a 5,3 milJ. är alldeles otillräckli~t, framgå r av det nyss sagda, men det måste
under strykas , att innan typutre dningen föreligg er nybygg nadsanslage ts storlek ej med bestäm dhet kan överblic kas. Som
utgångs punkt vid denna utredni ng måste givetvis tagas sjöför .
svarets uppgift er och ställnin g inom. riksförs varet, vilka noga
böra klarlägg as och preciser as.
Först sedan frågan angåen de fartygs typer och antalet i
kustflot tan ingåend e enheter vunnit sin lösning , vilket i själva
verk et är nyckeln till hela sjöförsv arsprob lemet även i ekono miskt h äns-eende, kan en någorlu nda tillförli tlig beräkni ng rö .
rande de verklig a kostnad erna för sjöförsv aret i dess helhet
uppgöra s.
Det torde ej råda minsta tvivel därom , att utredni ngen
klart konune r att ådagalä gga behove t av artilleri fartyg och ett
tillräckl igt antal sådana fartyg för att flottan skall bliva operati onsdug lig och i stånd att fylla sina uppgift er. Detta är i
f-1\...
b
sin tur även villkore t för att vårt land m ed utsikt till fram«ån
sen
överläg
en
mot
et
i län gden skall kunna upptaga försvar
fi en de.
Utan stöd av artilleri fartyg riskora r vår flotta att i händelse av krig bliva satt ur funktio n. En målmed veten fiende
konnne r då i det förmån liga läget att kunna anordn a en effektiv h andelsb lockad och därigen om stoppa vår sjöhand el. Han
kom mer därvid helt säkert icke, såsom vissa optimis ter tro,
att n öja sig med blockad av enbart vår ost- och sydkust , nej ,
blockad en komane r med visshet, därest krigsläg et i övrigt det
lll-edgiv er, även att utsträck as till vår västkus t.
Verkan härav blir en så gott som fullstän dig strypni ng a,·
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såväl vår tillförsel som vår expo·r t, vilket har till följ d att Yi
inom längre eller kortare tid äro b etvingade, utan att annen
m åhända fått tillfälle att lossa ett enda skott. Möjlighe[erna
att endast me d flygvapn et verksamt förhindra eller för svåra
en sådan blockad äTo även synnerligen b egränsade.
En effektiv flotta är sålunda d et enda säkra m edl et för
förhindrande av handelsblockad, den är vidare det fö rniim sta
m edle t för tillinte tgörande eller allvarligt skadande av en transportflotta vid försök till invasion Ö·v er havet och den är slutligen ett mäktigt instrument i regeringen s hand till fred ens bevarand e och n eutraliteten s upprätthåll ande vid konflikter, som
heröra de oss omgivande haven.
Jag tvek a r därför e j a tt uttala den uppfattningen att trols
den väsentligt ökade kostnadsramen för försvaret i dess h elh et och de avsevärda förbättringar , som konnnit armen och f lyget till del genom den ny a försvarsmdningen , riksförsvaret som
sådant är förfelat, såvida ej flottan gives den ställ ning ino m
detsamma, som omsorgen om rikets väl ovillkorligen k rän r.
Jag skall endast i k o·r het beröra n ågra av de n ackdelar
~o m den n ya marinorganisa tionen i övrigt medfört eller som
d en ej rått bot för.
1) Bristen p å 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. Svårigheter med avseende på rekryteringen av sjömanskåren komrna säk erlig·en även att visa sig.
3) För knappt beräknad personal såväl för far tygens bemanning som för tjänstgöring i land.
Bland de förbättringar, som de n nya försvar.so·r dn ingen
medfört för marinen, äro att anteckna dels kusta rtilleriets fö rstärkande, dels organiserandet av marindistrikten redan i fredstid med befälsutövande och ej endast planläggande chefer.
Man vinner genom sistnämnda å tgärd flera beaktansvårdu
fördelar , nämligen överensstämmelse i avseende på b efälsfö-
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ringen i fred och i krig , enklare och k larare såväl militär- som
för valtningsorganisation , bättre m öjligheter a tt ordna kri gsförber edelsearbetet och gemensamma övningar fö·r de olika slag
av strid skrafter , som tillhöra m arindistriktet.
Men under d et att å ·ena s idan marindistrikten givits en
fasLar·e organisation , varigen om vedel'bÖrand e m arindistriktschefs möjligheter att kunna ansvara för sk ydd och bevaknin"t>
av den kuststräcka , som lyder under honom , ök ats , har man
å an dra sidan , vad Sydkustens m arindistrikt b eträffar , begått
det stora misstaget att i hög grad b eskära möjl igheterna a tt
effektivt försvara dess fö·r näms ta replipunkt, Karlskrona fäst nin g.
Jag syftar här i första hand på indra-gning av infanteridetachementet i Karlskrona.
De t m ås te b etraktas såsom synnerligen inkonsekvent att,
då m an förringar flottans bety d~l<> e inom riksförsvaret och vid
anfall över havet huvudsakligen baserar försvaret på fiendens
tillbakakastande vid eller efter en la ndstigning, Karlskrona fästning fullständigt b lottas på linjeinfanteri.
Det synes vara skäl alt i de tta sammanhang erinra om
rie dir ektiv chefen för lantförsvarsdepartemente t statsrådet Crusebjörn å r 1900 m od delade d å varande chefen för generalstaben
gen eralen frih. Axel Rappe i samband med utarbetandet av
förslag till n y härordning. I dessa direktiv underströks alldcles särsk ilt, att alla fästningarna skulle erhålla erforderliga b esättningslrupper, som i rege'l bord e vara förlagd a därstädes r edan under fred.
I sil t samma år insända fö rslag 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 infanteribesättning och bör m od hänsyn till detta krav utbildningen av d e till infanteriet å sjöfästningarna delade värnpliktiga så fördelas och ordnas, att det året runt finnes infanteri
å ifrågava·r andc fästningar».
Rik sdagen fattade år 1901 beslut ang. d en nya härordningen, genom vilken bl. a . bestämdes, att till Karlskrona sk ulle
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förläggas Karlskrona
grenad •järre1.zemente,
som bi~dat •s t">"'l'Il OJl)
•
"
:-.ammanslagnmg
av Smålands grenadjärkår och Bleki n t">''l' 1l a.
ta l .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 grenadj ärrcge .
m ente ett av de fyra infanteriregementen som sattes på kri~··s
fot , vilket ju bevisar, att man då klart insåg vikten av fästni 1~nens 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 Kron obergs
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 genom motoriserade förband vid behov komma fästningen till
undsättning kan ej godkännas, då ingen garanti finnes , att dc
iiro disponibla, när d e som bäst behövas, DärJ'ämte
är dC't b" i•
vetvis av stor betydelse, att trupperna redan i fredstid blivit
väl förtrogna med de säregna förhåUandena inom en kustfä st ·
ning och med terrängens b eskaffenhet, så att densamm a kan
utnyttjas till egen fördel.
Denna fråga synes böra bliva föremål för vidare ulrE>dnin g,
innan indragningen är ett fullbordat faktum.
\fan har emellertid ej nöjt sig med att draga in infan terid etachemente t i Karlskrona. För att göra utrymningen så grundlig som möjligt , har man även b eslutat indraga ingenjörskompaniet och 2 :a flygkårens detachement. Alla dessa indra gningar kontrastera bjärt mot uttalandet i försvarskommi ssionens betänkande, att Karlskrona alltjämt skall utgöra en primär örlogsbas, vilken givetvis måste försvaras på alla fr onte r.
En av de åtgärder beträffande marinen , som hälsats med
allmän tillfredsställelse, är tillsättandet av en chef för marinen. Genom tillkomsten av denna befattning har man anledning förvänta dels att en med kraft bedriven, enhetlig och följ d·
riktig behandling av marinens angelägenheter skall åstadko!ll-

as, varigenom statsmakternas ståndpunktstagande till marinen berörande spörsmål konnner att underlättas , dels ock att
ett lämpligt samordnande av flottans och kustartilleriets organisation 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 bidraga till skapandet av ett gott samarbete m-ellan de olika fö,r ·
svarsgrenarna samt till bättre förståelse och pespekt för varandras synpunkter och därigenom öppna vägen till större ömsesidigt förtroende.
Detta förtroende är en nödvändig förutsättning för aU
bögsta krigsledningen, om det skulle gälla allvar , skall av försvaret kunna uttaga dess högsta effekt.
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ten Jägar en förnyade provturer i november 193:) på T}irnödistansen. Medeldeplacemente t under proven var c:a 318 lon .
Provturer med V äktaren utfördes i mars 1936 och med
Snapphan en i april 1936 båda med propeller 'l. V den n ya lypen och med ungefär lika goda r esultat som vid Jägaren s prov
i n ovember 1935.

Årsberättelse i skeppsbyggeri och
maskinväsen de.
Avgiven den 7 oktober 1936 av ledamoten Zethelitcs.

Jämlikt Sällskapets stadgar ~ 29 har föredraganden i denna årsberättelse avhandlat endast översikt av krigsfartygs ll yoch ombyggnader i Sverige och utlandet, de nya tyska 26,000
tons slagskeppen , moderna fartygsångpannor och modern a hcpansrin gssystem.
A.

Oversikt av krigsfartygs ny- och om byggnader
Sverig e och utlandet.
l.

Sverig e.

Sedan föregående årsberättelse avgavs , har flottan tillför!
vedettbåtarna Snapphanen och V.äktaren samt undervattensbåtarna Delfinen och Nordkaparen. I olika stadier av färdig.,!iillande äro jagarna Göteborg och Stockholm , unJdervattensb,ttcn
Sjölejonet samt minsveparue Arholma, Landsort, n:r 1 och' n:r '2 ,
varjämte å underva ttensbåten Springaren vissa komplettering sa rbeten pågå. Större ombyggnadsarbe ten hava avslutats fö r
pansarskeppet Drottning Victoria samt pågå för pansarskeppe t
Gustaf V och minkryssan!n Clas Fleming . Anbud hava in·
fordrats för av årets riksdag b eviljade jagare och ubå•ar.
Efter tillverkning av ny propeller utförd es m ed yedc tlha -

Jagarne Göteborg och StocJ..:h olm hava sjösa tts, Göteborg
vid Götaverk en den 14 oktober 1935 och Stockhohn vid Karlskrona örlogsvarv den 24 mars 1936. Göteborgs förb eredande
provturer hava nyligen p åbörjats, Stockholm väntas kunna göra sina provturer und er vår en 193 i.
Torpedundervatten sbåten Sjölejon et 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 varand e minsveparue Arholma och Landsort komma att H följande huvuddata: 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. , standarddeplacement c :a 367 ton . Propellermaskineri e t* ) utgöres av
2 st. 4-cylindriga kompoundångmask iner av de Lavals tillverkning enligt licens från Fredriksstads Me kaniska Verkstad.
Angan lämn as 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 . luftvärnskulspruta samt sjunkbombkastare och -fäNare. Ett relativt stort antal sjunkbomher m edföra s. Minbanor anordnas.
För svepändamål finnas akterparavaner och röj svep 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. , standarddeplaceme nt 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 åoljem otorer. Bc·väpningen skall utgöras a v 2 st. 8 mm. kulsprutor i ett du hhe llaYe ttagc samt sjunkbombfällarc. För svepä ndamå l fi nna-; silksvep och röjsvep.
Ombyggna den av pansarsk eppet Drottning V ictoria, so 1n
ingående avhandl ades i för egående å rsberättelse, var a vsl utad
omkring l nov. 1935. Förväntningen a tt de n y insatta had a
uljepannorna skull e lämna mera å nga än d e utta gn a 6 k ol pannorna h a r m yck e t väl infriats.
Ombyggnaden av pa nsarskepp et Gusta f V , vilk en p[tbiirjades i februari 1936, omfa ttar allt som i föregående å rsberä ttelse
angavs vid be skrivningen a v Drottning Vict01·ia s om byggnad.

2.

Utländska mariner .

Puru
Oversikt ( IV ny- och ombyggnadsv erksamh eten
grannländers samt i stormakternas flottor.
I Donmark ha,r p an sarsk eppet N i els .J u el unde rk astats omby ggnad, som vä ntades klar den l juli 1936. Ombyggn adl'n,
som b eräknas k os ta l Vz a l % milj. kronor omfattar hl a .
utbyte a v den förutvarand e tripodmasten mot en p ålm as t samt
uppställning av luftvärnsartilleri bestående av 20 mm. o. 8 mm.
kulsprutor. De tre und er byggnad vara nde ubå ta rna av E klassen angiva s få ett deplacem ent av 300 ton i övei·vattenslägc
samt en b eväpning av 5- 45 cm . torp edtuber och 2- 20 m m.
lv. kul sprutor . Ytterliga r e 3 ub å 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 omn äm n des i f ö,r egående å rsberättelse. Den
ena a v dem Sl eipn er sjösa ttes i Horten d en 7 m a j 1936 . ])en
andras namn blir A egir.
F inska /l oti on h ar inköpt d en för eU pa r å r sedan av
Crichton -Vulcan i Åb o på sp ekulation b ygg da ubå ten , b yggn a dsnummer 707. Den har m~h ållit namn et Ves ik],·o. Deplacem ent 250 ton , 5- 45 mus. tuber.
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Dc för es tniska fl ottan ho s Armstrongs under b ygg nad va rand e 5 70 tons ub å tarna sjösa ttes d en 7 jun i i å r oc h h a er hållit namn en Lembit och [( aley.
För ryska flottan tord e n ybyggnadsverk samh eten huvud sakligen h a k oncentrerats p å u -båtar. Revu e Ma ritim e an ger ,
att ryska flottan num era skull e dispon era 40 ub . i Östersjön ,
G i Norra Ish a ve t, min st 20 i Svarta H a vet och minst 30 i Ostasien. Antalet är troligen m yck e t över skatta t , ehuru säk er ligen ett stort a ntal ub. b yggts. ·M arine Runrdschau uppger , att
de båda för s ta krys sa rna nu närma sig färdig ställand e, m en
an tag er samtidigt, a lt de t i själva verk e t skull e vara e lt par
fl ottiljl edare på c :a 2,000 t on .
P olska fl ottans b åda i Cow cs under byggnad varand e jagare ha fått n amn en Gram och Blyslw wica, den förstn ämnd a
sjösatt d en 20 juli i å r . Dc skola få ett standa r-ddeplacem en t
av l ,97 5 ton , en fa rt av 37 a 39 knop samt en beväpning a v
7- 12 c:m:s kanon er och 6 torpeclbtuber. Minkryssare n Gryf
under byggnad i Le Havre är nära f ä rdigställande. 2 st. ub.
äro beställda i Holland , en vid Hotterdamsch c Droo gdok M :i j
Dch en vid Dc Scheldevarv et i Vlissingen .
Tyska flottuns n yb yggnad er -e nli gt för e 1935 gälla nd e program hava numera avslutats m -ed a tt kryssaren N iirnberg
trädd e i tjän st de n 2 no vember l B35 och p a nsa rskeppe t ilelmiroi Gmf Sp ee den 6 januari 1936. Niirnb erg har i likh et
med Leipzig tre propelle:ra xla.r , sidoaxla rna dri vna m ed var sin
30,000 ARK turbin och mittela xeln m ed 4 utväxlade dieselmoto rer på tillsammans 12,000 AHK. Akti onsradien upp går vid 14,5
kn op m ed enela st di eseldrift till 2,300' sa m.t m ed endas t ttu·biner till 7,000' med n orm alt oljcfön·åcl och till 12,000' m ed även
sidocellern a fyllda m ed brän no lja. L ik a stor a kt ionsradi e torde
{'nda st för0komma å ja pan sk a och am el"ikan sk a kryssar e a v
största typ. Admiral Graf Spce torde i allt var a lika m ed Admiral Schccr , utom a tt luftvärnsb estyckningen utökats till 510,5 cm k a non er i s t. f . 6- 8,8 cm :s.
A v tysk a flott an s f a rtyg p å 1935-[t rs och sen are progra m
äro uneler b yggnad tv å slagsk epp, J~ rsa tz E lsass och E rsat::
Hess en på 20,000 ton s tand a rddeplacem en t, vi lk a b es krivas i
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en senare del av årsberättelsen (det första av dem SJ osattes i
\Vilhelmshaven den 3 oktober 1936 och erhöll namnet Scho rnhorst)_, 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 tvgens fart och bepansring torde ej vara sämre än fran ska kry·ssaren 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. Av dessa hava minst 2 st. sjösatts våren 1936. Av undervattensbåtar torde minst 12 st . 250
tons båtar och två 7 50 tons båtar (U 25, U 26) vara färcli g~t
samt under byggnad c :a 8 st. 250 tons båtar och 6 st. 500 lons
båtar av det ursprungliga programmet. Dessutom ha nl påbörjats ytterligare 8 st. båtar av de båda största kla·s serna, va rför hela antalet tyska u-båtar, som under närmaste tiden kunna vara klara, uppgår till 36. De nya 250- 300 tons u b~11arn a
uppgivas få en fart av 13 knop i övervattens- och 7 i u n derYattensläge, en beväpning av 3 st. 53 cm:s torpedtuber och konstrueras 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 ytterligar e 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 min or ubåtar 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 flotille '> 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 by gvna d
varande.
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Avison Grille, som kom i tjänst i maj 1935, är det första
fa r tyget i tyska flottan med högtryckspannor (av Benson-typ).
F artyget, som har ett standarddeplacement av 2,600 ton , har
följ ande huvuddata: Längd i vl. 115,0 m., bredd 13,5 m. , djupaående 3,43 m . Farten är 20 knop och bestyckningen 3--10,5
" :s 4- 37 mm. k. samt 2 maskingevär. Slagskeppet Schleswigcm
Holstein är nu under ombyggnad till radiomanövrerat målfartyg 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 undervattensbåtar, 6 sloops samt diverse mindre fartyg, varibland 6 m:o tor torpedbåtar. Dessutom tillkomma enligt tilläggsprogrammet 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.
kan oner. Enligt andra uppgifter, skola de bli på 33,000 tons
eller mera samt få 28 a 30 knops brt. I fråga om slagskeppsbygget har i England liksom i vissa andra länder en livlig agitation mot slagskeppsbygge satts in från visst flygintresses sitia. 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 experience and experiment, and they remain convinced that there is no
answer to the big ships exept the big ships. I do not anticipate 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 nations are building battleships. - - - Although many questions 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 å d 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 sloop s h!i
3 st. minsvepare av Speedwelltyp, 2 k onvojkanonb åtar a\" Londonderrytyp samt en coastalsloop av Kingsfisher-typ .
Till utökning av 1935 ärs progmm, som. omnämnd es i förr a
årsberä ttels en h ava vid privata varv b es tällts ytterligare i st.
jagare av ny typ, el en 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 exempel, 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 engel sk ~l
flottan planeras byggandet av små hangarfartyg på c:a 3,000
tons deplacell1lent, för vilka projekt uppgjorts av firman T hornycroft. Fartygens dimensioner skulle bli 109,7 X l8 ,55 n1.
De sku lle utrustas med 2 katapulter på backen och m ed 7
flygplan. Bestyckningen skulle bli 3 a 4 st. 13 cm:s-k an oncr
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. Flottiljledaren Jnglefield och de 8 jagarne av I-klass en 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 Gklassen, l ,350 tons mot l ,37 5 och 34,000 AHK mot 36,000. r-
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båtarn a å detta program hava erhållit namnen Caclwlot (min ubå t) , Triton (sjögåen d e hat) och St erlet (kustubåt). 193-'t.
års 9 ,000 tons kryssare Glasg ow och S h 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. Ubåtarn a Sp earfish, Sunfiglz och Rorquol bli färdiga omkdng årsskiftet 1936--37. Samtliga sloops av detta program skola va ra färdi ga i höst. 1933 år s stor a kryssare Soutlwmpton och
Newcastle sjösaltes i början av år 1936 och bli klara i m.ar s
1937 . Den lill a kryssaren Penelope skulle vara färdig redan
nu i sept ember. 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 om byggnader av .större fartyg pågå i allt
mer ökad omfattning. slagkryssaren Repulse's ombyggnad avslutades i maj 1936. Fartyget erhöJil därvid bl. a. 4 lv. kanoner
i dub beltMn. Slagkryssaren Renowns ombyggnad skall påbörjas i början av 1937. För detta fartyg har helt nytt maskineri och nya pannor beställts. Ombyggnaderna av slagskeppen 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 Reueng e
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 borttagande av översta däcket akter. Suffolks ombyggnad skall vara 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 kryssarn e Coventry och Curlew , som förändrats till flytande luftvärnsba tt erier, i det deras hittillsvarande b estyckning av 5- 15 cm . kanoner 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 anone r
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 Bklass-kryssare. Den fjärde kryssaren av denna klass , Vi wli ctiue, kommer att förändras till sjögående skolfartyg, och inräknas därvid ej i kryssarbeståndet
Av franska flottans nybyggna.deT har slagskeppet Du nl; er(jLLe påbörjat sina provturer i juni och väntades komma i tjiins t
i september. Vid de prelim:inära prov·en i augusti har fa rlen
överskridit 29 ,5 knop. Systerfartyget Strassbourg, som är nnder byggnad hos Penhoets i St. Nazaire, var avsett att sjö sätta ~
elen 29 oktober 1936. Sjö,sättn.ingen kan säkerligen ej sk ~:' i
avsedd tid utan fö.r st på nyåret med hänsyn till strejker u nd er
sommart>n och avkortad arbetstid för arbetare. Fartyget skulle
l:'nl. plan vara klart i december 1937. De nya 35,000 tons slagskeppen ha fått sina namn ändrade, det första från Fran ce till
Richelieu, det andra från V erdun till Jean Bart. Det för sta har
påbörjats i november 1935 i Brest i samma docka, där Dunk erque byggts, det andra skall stapelsättas i januari 1937 vid
Chantier de la Loir·e i St. Nazaire där det skall byggas i samarbete med Penhoet. Fartygens maskinstyrka angives ti ll
151 ,000 AHK och farten till 30 knop . Kryssarne Mars eillai~e,
Jean de Vienne och Gloire äro i provtursstadiet. Mon tealm
sjösattes den 26 oktober 1935 och George Leygu es 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 program samt 1,400 tons jagarue Hardi av 1932 års program och
Epee och Ffcuret av 1935 års program. 1936 års program u pp .
. 11~f am
· e {~
tager av samma typ Jagarne
Casqu e, Lansquenet och
Il ·

..;amt 3 sl. 1,000 lons jagare av ny lyp . I övrigt p åg[tr byggandet av y tterligare >> Escorteus dc flotill e » samt u-båtar. 19:1()
.iirs program upptager endast 2 st. ubåtar. Slagskeppet L orroi11es ombyggnad är avslutad.
Nybyggnaden av de b åda 35,000-Lons slagskoppen för itr l.liensJ.:a flotta n p ågår i mycket lång:;am takt. Enligt ~Iarin 1~
Rundsch au i maj 1936 angives färdigställningsgraden till 6,2 %
för Littorio och till enelast 4 ;t~ för Vittario Ven eto . Bestyck11ingen uppgiv es bli 9 st. 38 cm. kanoner och farten :1-1 knop.
Av förra höslen und er byggnad varande kryssare hava Slo rza
och Eugenio di Souoia färdigställt s, den senare i januari i år.
Kryssarn a Luigi di .Sauoia DLZca clegli Abmzzi samt Guisepp ..:
Garibaldi hava sjösalts den 21 april 1936. Dessa båda fart yg
uppvi sa en y tt erligare utveckling av Colleon i-,t ypen , i ~et der~l s
standarddeplacement höjts till 7,87 5 ton och bestycknmgcn till
JO st. 15 cm. och 16- 10 cn1. luftvärnskanoner mot de tidigar e
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. Sannolikt har pansarskyddet förbättrats. Under första halvåret
1936 hava stapelsatts 4 jagare av Maes tral e-typ (1,500 ton). Av
Spica-typens »torpedb åtar » hava under 1935 stapelsatts lO n ya
-enheter. Ytterligare 4 st. »Eskortavisos » av Orsa-typen p å 900
ton torde hava påbörjats likson"l även e tt tiotal ubåtar på 91 5
tons. Ombyggnaden av slagskeppen Conte di Cavour och
Guil io Cesare, som utförligare omnämndes i förra årsberättelsen tord e åtn~instone i början av 1936 ej h ava avslutats. Kost11aderna 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 värde 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.
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föregående höst det under byggnad varande slagskcppsto nna .
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 tj än st oc h
J(umano sjösatts. Chilwma och Tone äro på stapel. l 0,000
tons hangarfaryg-e n Soryu och Chitose ä ro under by ggna 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 . Deplacementet uppgives till endast 595 Lons standard , ett r ätt litet värde. Japanska Hottan Lyckes ha svårt att från gå sin
vurm för i förhållande till d eplacem entet överbestyckad e fa rtyg. Ombyggnad av slagskeppen pågår. Dc sista, som ömw
ej ombyggts, Jse och Hiuga, väntas färdiga till sommaren 1\J:ri.
Dc för 1937 planerade slagskeppen antagas få 40,6 cm. kanoner.
För Förenta Statenws floUa torde 20,000 tons han garla rtygen 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 de n
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'rligare 2 st. St. Louis och Helena äro beviljade och väntas klara
1939. Av l ,850 tons flottiljl-edarn c blev en färdig i m a j, en
vänlades klar i augusti och en i scpt em.ber. Ytterligare 9 st.
äro under byggnad. Av dc 40 .st. den l juli 1936 under byggnad 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. Ombyggnadsverksamheten inom Fö·r enta 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 kolvmaskineri , kommer att få helt ny pann- och maskinanläggning. N ew
York och Texa s 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 hangardäck en samt luftvärnsartilleriet.

l3.

De nya ty sl.: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
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~--o--@:Fig. l.

Hoffman , M. Jnst. N. A. förcko·m mer i The Shipbuilder and
Marine Engine Builder för juli 1936.
Från dem1a artikel, som huvudsakligen baserar sig p å jämförelser med dc tidigare tyska slagkryssame av Derfflingcrtypen, 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-läng d 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 arsb c.
rättelse angavs av 9 st. 28 cm. och 12 st. 15 cm. kanoner sa 1nt
luftvärnsartill eri. Som av ritningen (fig. l) framgår up psliillas
28 cm. kanonerna i 3 st. trippeltorn , ett för och två akter sa mt
15 cm. kanon erna i 4 trippeltorn, 2 på vardera sidan. Torpcdutrustningen angives till 2 st. kvadruppeltuber p å däck samt
llygplansutrustning en till 2 katapulter med 4 plan. Beviipningsvikten utan pansar angives till 2, 764 ton, varav 28 cm.
artilleriet l ,839 ton, 15 cm. artilleriet 600 och luftvärnsar till eriet 225 ton allt med ammunition och eldledning. Skrovvi kten
beräknas till 7,038 ton , en kanske väl låg siffra, och utr us tningsviklen till 681 ton. skrovvikten skull e således uppgå till
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 standarddeplaceme ntet mot 37 ,8 % å Derffl ing·Cr, bedömes bestå av 300 mm. gördelpansar midskepps avtu unande till 100 för och 7 5 akter samt kompletterat med toqwdskyddsskott 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. torne n.
Maskinvikten beräknas till 20 kg. pr AHK vilket ger en
totalvikt av 3,000 ton eller 11,5 % av standarddeplaceme nt 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 marin ernas
capita! ships.
C.

Moderna fartygsångpannor.

Några moderna specialhögtryckspa nnor beskrevos av ledamoten Lindberg i hans årsberättelse 1931. Där b eskrintJ
pannor, Schmiclts, Löfflers och Bensons, som alla tre b ascnl
t,ig på tvångscirkulation av vattnet och i Löfflerpannan även
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uv ångnn genom tubsalserna , ha emellertid, enligt vad jag kunuat finna , ej kommit till användning på krigsfartyg. Ett undan tag härifdm är tyska flottans nya aviso Grillc, som har
Bensonpannor. Engelska fiollan har försökt tvenne andra typer med tvångscirkulation nämligen -sutzerpannan och Yeloxpannan , den förstnämnda användbar för 60 a 100 atö , el en senare intill 60 atö.
Av nya pannt~r per 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 beskrivits i förut nämnd årsberättelse.
Velo.rponnun, som bland pannorna med tvångscirkulation
erbj uder det största intresset, karaktäriseras av att förbrännin gen av oljan sker i en förbränningskamm ar e uneler ett över tryck av c :a 1,5 atö på förbränningsluften . Av fig. 2 framgår
pannans verkningssätt. Här beteckna grova svarta linjer luftens och förbränning sgasernas 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 .
Häri från går den med en hastighet av c:a 60 m ./sek. till eldstaelen B, där den inströmmar o~nkring brännaren, genom vilken oljan inkommer under högt tryck. Genom den höga kompressionen sker förbränningen så hastigt, att en eldstadsbelastning av upp till 750 kg. olja pr m " och timme uppnås , en siffra
som för högt belastade vattenrörpannor för jaga re kan uppgå
till c :a 200. Från eldstaden , som omgives av d c cirkulärt upp ·
stälida ångbildarerören V. R. , ingå förbränningsgasern a i dessa
inre tuber, vilka d e genomgå med en hastighet av c:a 200
m ./sek. I ångbildarerören sk er 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 förbränningsgas erna
genom diffusorerna , D , lämna t ångbildarerö-ren ingå de i överh ettaren 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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oaserna till en gasturbin , T , som driver dels den på sanuna
n:x:el kopplade kompressorn dels cirkulationspumpen, U. Pit
grund aY gasernas höga temperatur i avgasturbinen räcker
dera s återstående energi till att driva kompressorn. Från turbinen gå gaserna vidare genom förvärmaren till rökupptaget.
Den fristående matarepumpen, SP, pumpar matarevattnet genom förvärmaren VvV, till c irkulationspumpen , som å sin sida
r>

o.

V,,.,

Fig. 3. hlindre Veloc;;-panna för brännolja. 1) Brännare. 2) Brännkammare. 3) Angbildarrör. 4) Ove·rhettare. 5) Gas turbin. 6) Förvärmare. 7) Kom pressar. 8) Kuggväxc• l. 9) Start- och regleringsmotor. lO) Cirkulationspump. 11) Bdinnolje•pump. 12) CPntrifugalångavskiljare. 13) SamlingskärL 14) :Matarpump. 15) Tillopp för
ci rkulationsvatten. 16) Vattent.illopp för ångbildarrör. 17) Vattenkamm are 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) Matarva Hentillopp Jr ån fö1rvti r m are till cirkulationspump.
1

Fig. 2.

pumpar vattnet till ångbildarerören. Den från dessa avgående 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:g ivna beteckningarn a.
Verkningsgrad en av denna parina m ed tillhörande ko _
111
pressor och cirkulationspu m'p angives till 90 ·% fr ån c :a 1 ;
3
upp till högsta belastning, en siffra som för vanl iga lätta krig ~
farlygspannor .e xklusive 'f läktarhctc ej torde överstiga 78 o;;
Yid full b elastning. Den ytterst ringa vattenmängde n i pan nan i förhållande till ä ngproduktione n 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 till stånd. Molsvarande tid för vanlig:;t lätta . krigsfartygspa nnor
är ~om bekant % a l timme. Rökgastempei· aturen uppgår endast till c :a 100° mot c :a 400 vid_vanliga p'a nnor, vilk et d t' ls
medför väsentligt mindre skorstensareo'r del$ även gör rökgaserna 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 pannrumsvoly men blb: avsevärt mi ndrt·.
lm· dc dessa pannor ha va stor framtid för &
o· s,, i<>·
.b''i S})eCicllt å Ju· i;:-,
fartyg .
.
.
Dc nackdelar, som ännu så länge äro att räkna m ed . iiro
deras m era komplicerade tekniska utförande samt högre a nskaffningskost nad .
.Johnsonpanno n, son1 kommit till användning på ::uncrikanska krigsfartyg, har även av engelska flottan ägnats stor t
intres se. En försökspanna för engelska flottan visas i fi g . .J..
Eldytan iir 1,006 m 2 varav 168 övcrhettarcyta . Pann an ]wstår av en å ngdom och en lodrätt under denna placerad va ttenbehållare förenade medelst två nedtagsrör, ett vid fram - oc h
e tt vid bakgaveln , samt en tubsats på vard era 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 !wlastning kunna väl utnyttja tubsatsen finn es spjäll i rök u pp·
taget, genom vilka rökupptagets delar närmast ångdomcn k unna a v stängas. Dc utförda proven visa följande data:
'
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638Normal full·

0 .-('l'belastilling helasttling.

Augtryck utö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,4
20.1
Augtemperatur . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 330°
33 7°
Matarvattentemper atur . . . . . . . . . . . . . .
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 ann a
är dock ganska låg. Andra Johnson-pannor, som sedan l H:{-l
äro i bruk å linjeångaren Alcantara , visa en verkningsgrad a v
87 %, varvid dock matarevattentempe raturen 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 ursprungligen 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 turbinma sk ine ri
rned tre Johnson-pannor, allt ino•m samma utrynune som de t
gamla dieselmaskineriet Det nya maskineriet gav fartyg el 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 0 0
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·

"vn till det lägre priset på pann.brännolja samt dieselmotorer:; as stora konsumtion av smörjolja blir driftkostnaden för sam·
a maskinstyrka icke högre med ångturbindrift än m ed mo111
torer, men möjlighet förefinnes alt uttaga ett b etydligt högre
hästkrafttaL

vVogner-pwuwn, av vilken de å tyska linjeångarna Scharnh orst 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 förena s medelst 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·r e ut åt rökupptagssidan .
Mell an dessa båda tubsatser äro överb ettareelementen insatta.
1 de båda intill eldstaden belägna tubsatserna sker ångbildningen, under det att i den breda yttre tubsatsen vatten strömmar ned från ängdomen till vattenbehållaren. Sedan rökgaserna lämnat den sista tubsatsen , passera dc den i rökupptaget
ano·r dnade luftvärmaren. Från denna går den förvärmda luften
slutna luftkanaler direkt till de två oljebrännarna.
Från dc utförda proven kunna fö.Jjande data anföras:
Scharnhorsts
pannor.
Normal
be lastnin g.

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. . ........ .

650
208
36
98
48,7
452
195
210
29 ,5
1 ,9f>

Gneiso,n aus pannor.
Maximal.
Normal
be lastning.

607
260
28
104
49
450
147
240
36
2,62

50
466
167
320
55,8
4,12

-
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Normal
belastning.

Normal
bela stning.

Maximal.

13,0
13,7
15,1
Avk okning av ånga/kg . olja
2
92
59,5
45,5
k g. ånga pr m e y utan överh.
6.8
4,32
3,02
k g. olja pr m " c y utan övcrh.
Ui
94
54,5
l.; g. olja m " eldstadsvoly m . .
1,86
2,9
3,32
ångprod.
.
kg
pr
k g. pannvikt
80,2
88,8
90,3
.
.
.
.
.
.
.
Ver kningsgrad . . . . .
Som des~a pannor äro byggda för handelsfart yg och för
h ögt panntryck , är pamwikten ganska hög , men även verkningsgraden blir därigenom mycket hög.
I framst~illningarna här ovan anförda siffror rörande pannvikt per kg . ångprodukt ion per timme giva ej fullt jämförbara
siffror , enär de hänföra sig till ånga av helt olika tryck och
t emperatur. En n ågot bättre jämförelse ger n edanstående tab ell.

Fig. 5.

Wagnerpann or
handelsf. typ
Jolmson Al canVelox provpanna
tars
för kr. fart
Scharn-1 Gneisenau
horst

P anntyp

Ångprod.jtim . i milj.
kal. ................... .. 90
;' erkningsgrad .........
60
~ngtry ck atö ........
Angtemperat ur ... ... 470
Värmeinnehå ll ......... 800
Pannvikt/kg. ånga ... ca J,O
Pannvikt/1000 cal.
ånga ········· ········· ca 1,25

D.

Fig. 6.

55,8
73,4
20,4
330
740
0,76

64,7
70
20,4
337
743
065

23.3
87
29,5
384
765
2,38

23,4
90,3
48,7
452
794
3,52

28,5
88,8
49
450
793
2,9

44,7
86,2
50
466
801
1,86

1,03

0,88

3,12

4,18

3,66

2,32

M oderna bepansrings s ystem.

Under de båda senaste åren ha en del nya synpunkter rör ande pansarets anordnande med hänsyn till artilleri- och flygb ombträffar i utförligare behandling publicerats av flera för -fattare. Bland dessa må nämnas G. C. Manning och T. L.
Seb umaeher i )) Principles of Warship Constructio n 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 ivista \[
·,u. 1-·1·t'<1·111:1
1935.

I fig. 7 framställas i ett förslag av Spineili fyr a ol ika tncLoder 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 uppd ela ls i ett
borelvarts liggande GO mm. skikt och c:a 2 m . därinnanför ett
grövre 250 mm. pansar. Det yttre pansarskiktet avses att ava)
- 10
JOO

,?80 ____

IfO

c)

i

250

- 2~0

100

-60

20

JO

-

Fig. 7.

kappa projektilerna under det att den inre gördeln sk all fö rhindra den avkappade projektilens inträngande i fartyg et. 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. , anslag shastighet 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 flygbomber utg år 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 använder en reduktionsfaktor på 0,4 med hänsyn till bombens mindre genomslagsförmåga relativt artilleriprojektilen. Erforderlig
pansartjocklek e-rhåller han på så sätt = 110 mm.
På dessa grunder kommer Spinelli till nödvändigheten av
att frång å den hittills traditionella anordningen av dubbla pansardäck 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 pausardäcket i sådant skick, att krevad uneler detta däck kan åstadkommas.
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 möjlighet 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. pansarets 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 tord e emellertid ej uppnå

-

644 -

-

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
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Ifråga om fiygbmnbers 1ninverkan mot en fartygssida föreligger i stort sett icke annat konstruktionsproblem , än då det
4 äller att utforma undervattensskyddet mot minor och torpe:ler. Olikhe terna 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 . torp eds sprängladdning, m en att explosionerna av tor peden alltid kommer att ske i omedelbar kontakt med fartygssidan, under det att flygbomb ens explosion så gott som aldrig
kan inträffa omedelbart vid fartygssidan.
Ifråga om kryssares hepansring ingår Spinelli på möjlig11elen att anordna pansaret såsom effektivt skydd även mot
"r---8~20,0m

1'10

Fig. 8.

~
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l
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l

l
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Fig. 10.

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) .

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 samm 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.l utas till gördelpansarets överkant. 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 vattenlinjepansaret 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.
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INLED NING.

Atergin'r uppdraget (se ovan).
2. En st ri kt tolknin g av uppdra get skull e hava begräns at undersökningen till frågans re'llt t ekniska och m ate riella sida. Yi
tunno emeUerticl , att man bo rde gå något längre-, och hava därför
gransk at och disk utera t även a n dra sp örs må l, sont uppstått ur
upp dra get, och som tydligt haft sammanhang med uppd r agets alln1änna syfte. Så t. ex. skulle det va rit oti llJrcdsställ andu att
behan dla slagEartygs sårbarhet vid anfall från luften utan att
taga hänsyn t il l den utsträ cknin g, i vi lken de kunna beräknas bliva
utsatta för denna :[orm av anf all ; samt id igt h ava vi fö rsökt att inom
önskvärd a gränser inskränka undersökningen av dess a vi dlyftigare
fr ågor, vi lka heröra flottans funkt ioner under krig, möjliga k rigssk ådepl a1ser och f lygst ridskrafternas strateg iska användnin g. D essa
problem ligga utanför uppdragets ram och skuU e :[ör til lfredsstä llande
gransknin g tarva en u ndersökning av annan a r t.
l.

RAPPORT
AV IMPERIELLA FORSVARSKOMMISSION EN S
UNDERKOMMITTE
OM

slagfartygs sårbarhet vid anfall
från luften
(Anm. Det har befunnits
i cke publi cera ett avsevärt
detaljer, vilka åte rfinnas i
unclerkommittcn. D ennas

nödvändigt att i det allmänn as in1 r"'"'c
material av konfidentiell natur ang. ,·i,;s ft
el en .f ullständi ga h emliga rappo rten lrn 't
allm änn a slutsatser åte rgivas 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, beståend e av förs varskoordinatorn Si r
Thom as Jnskip, the Lord Privy Seal L ord Halifax, ministern fiir
Dominions Mr Malcolm MacDonald och h andelsministern \l r
'Walter Runcim an med förste sjölorden och ch efen för m nri nstab en, storamiraien, Sir Earnle Chatfield och chefen för fl~ gstaben, lufln1arskalk en Sir Edward E llington som sakkunnig n
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 luft en.
På grund av aktstyckets stora sjö- och Hygmilitära intresse
åt ergives detsamma i svensk översättning in extenso här n eda n
m ed undantag av pkt. l samt bil. A. , vilk en inom parantes in nrbetats i texten under mom. 4.

Undersökning ens uedrit·ande.

:3. Vi hava vid unde r sökningarnas bedrivande h aft stor hjälp
av vå ra sak ku nniga r ådgivare, chefen Jör marinshben och elwfen för flygstaben, vilka h ava fritt framlagt a ll a f ör dem tillgiingliga u pplysningar, många av mycket hemlig natur, och hava alltigenom samarbetet med oss och med varandra vid f ramläggandet a v
alla behövliga data och , niir så varit möj ligt, med s amstämmande
synpu nkte.r.
4. Vi hava e melJ Prtid anse1t riktigt att också inhämta åsikter
fr ån andra personer och hava därför inbjudit ett antal he rr ar att
delgiva oss s ina synp unkter antingen genom att närvara vid något
sammanträd e eller geno m 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 lllmodo r c L. E. O. Charlton, Air Commodore P . F. vV.
Fellowes, amiralen Si r vVilliam Fi sher (högste befälhavare över Medelhavsflottan till den 20 mars 19:36), brigadgeneralen P. R. C. Groves, k apten Norman :Macmillan, amiralen oir H erbert Richnwnd (den
förste presidenten för Imperial D efencc College), Marshal of the Roy a l
Air F orce Sir John Salmoncl, Lord SLrabolgi (tidigare kapt.e nlö jtnant
R enworthy), konteramiralen Sir Uurr ay Sueter, Sir Eustace T ennysonD'Eyn court (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 ytterli gheter gående flygpropaganclan, t. ex. Chamicr, Charlton, Groves,

-

-648också 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 hö gkln~s i
ga skeppsbygg nadsfirmor hade några synpunkter av värde. Vi Irn ms tällde dädör till representante r för Camrncl Laird, Vickers oc h .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 tenwntp 11
särs kilt huruvid a brittiska slagskeppskonstruktioner äro f ull t ticlst'll:
liga ocll på inkt s ätt umlerläg.sna främmande länders. 1\lla i]('S:;a
firmor hava svarat, att cle på grund av att de icke ägcle någo n Lirs k
n·farcnl1et från byggandet av slagskepp, icke hava några S]JL'CiL'i la
egna uppl ys ningar, so m 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
ning av de frågor, som til.lhöra vårt uppdrag.

II.

Vl

till en gr ansk-

INVERKAN AV BOMBER PA FAETYGS KONSTllUlCLI UX .

Arten av 1tlfönla j'ö1·sök .

7. Under kriget utfördes bombanfall mot fartyg med små lJOIIll•er, som voro jämförelsevis ineffektiva. Det skydd, som nödväw ligt
fanns i krigsfartyg för att motstä vm·kan av granater, var mer än til lräckligt för att motstå bomber. Omedelbart efte r kriget för utså g
amiralitetet, att ständiga fran'lst e g 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 beslöts att angripa problemet på s<tmma sätt, som användes för att utröna pansars motståndskraft mot a rtilleriprojektiler. Preliminär a c-,:J'eriment påbörjades 1\)20.
8. Nästa steg var att pröva olika bombers ge,nomträngningsl'örmåga och tjockleken av det däckspansar, som behöves för att rnotsH1
dem. D essa försök börjades 1921 och hava fortgått till när var anek
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 företrätt s endast av personer, som mer eller mindre nyligen lämnat synnerligen
ansvarsfulla chefsställningar. R epresentanter fö~· marina ytterlighct ~ riktningar återfinnas icke bland cle a.ngivna namnen.
Red.
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varit i stånd att utföra cletaljerade lwr iikningar över lwhövliga däckstioeldekar för att ut estänga olika slags bomber av olika vi kt, fä lleld
J~· ån olika höjder.
9. D enn a serie Jörsök l1ar förts vidar e genom praktiska prov i
full skala. Allt.efte rsom tartyg komma i tur att mocle rni sc' ras, hava
lärdomar hån f öreg åf' Dde fö rsö k tillgodogjorts och behövliga ändringar vidtagits.

10. l\'Ien problemet slutar icke m ecl bcstäHtman ckt av elen sanno·iika pans artjoekl ek, som en bom b kan genomtränga. Andra J::ddon-r
rn åste också beaktas, såsom t. ex. den s kacia en bomb kan åstadkomma efter att hava genomträngt sitt Jnaximum. av pansa t·s kyclcl. Amiralitetet 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 begräns a dess verkan, och amiralitetet och luftministeriet äro
över ens om. de cl ofe·nsiva P1gcnskaperna i ];onstruktivt avseende hm cle
nya slag:farty gen mot bomber av olika vikt.
Verkan av bomb er 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 utplaeera ts i olika lägen på cHick och sprängts. D en skada på överbyggnader , s om 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 hänsy n t i Il fartygens striclscl ug1 igh e,t , och försöke·n komma att Jortsättas. Vi ssa Jörsök, s om skola komrna till utför:mck, hava 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 experim ent även av de t ta sl ag för att pröva verkan av >> nä.ra bommar>>.
De am eri kanska f'örsölc en.

12.. lVIyckl'n puLlieitet har givits i'tt amC'rikan ska försök, som
Utfördes :1922 till 1923 mot t.re utl'angPracl e krigsfarty g: några publicister, okunniga om llcn se rie 'försök, s om utförts här, hava i myckc't
sto r utsträekni11g litat till dessa amPrikanska försök för att motivera
sitt påståemle, att slagfartygens tid är förbi. Vi hava inhämtat up plysningar om clPssa amerikanska Jörsök och deras r esultat ur den

-
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berättelse, som utariJetats av amerikanska flottan och sedc 1 m 1,1
,t o[.
Jentliggjorts, och vi äro på det klara med att dessa 11rov 1'0]1\
l
.
manga avseenaen voro ennstaende, J eke på något sätt ut oo-öra ., ·J.st
n
.
.
..
T
J" o
.
]
va rtom har anural1tctet ' som tag·it i hctral \.·t·(tth 1(l
orcc t 1 .. ragan.
a rtc_n och resultaten av dess a ticliga experiment, därefte r tr iin gt Ytt erhgare oclt mycket grundligare in i problemen. De am eri.k an~ka
expenmenten voro en värdefull början och en nyttig ledning och hava utnyttjats som sådan. Som bilaga B. närslutes den rapport 0111
cles3a. :[örsöl.;:, som Jörclagts oss. Det må i förb igående anmär kn ~, n ~t
am.enkanska reg enngen, ehuru den natu rligtvi är i besittni nu: ay
alla upplysnin ga r om sin egna fö-r sök, icke därav har föranl <'U .-, att
upphöra bygga slagfa rtyg, såso m n ågra härvarande kritiker på grunLlvalen av minch·o fullständiga upplysningar ö-ns ka, att vi skol a ~iira .
o

,

o

•

'

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 jligt försäk ra sig om den skada, som kan åstadkommas genom lu fta 11.
fflll, och vi anse, att alla edord erli ga åtgärder i detta sy[tP hliY i~
vidtagna. Vi äro säkra på att de v unna lärdomarna komma att tillLimpas, speciellt vid hvgganclet av dc två nya slagfartygen, och att
l ärdomar, som vinnas vid :f.ramticla försök, vilka självfallet k on11ua
ntt forts ättns, 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 synp unkter.

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 liirsök i dess a 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[ull ning ti r anfall. från stor höjd med hjälp av nogo-ranna lJombsikten. Denna metod kan naturligtvis enelast användas,
~är molnens u nele rkante r ligga tillräckligt hög-t för att tillåta flygp lanen att rikta mot m å le-t från elen erforderliga höjden. För att
uppn å genomkiingnings-förm åga hos bomberna är det nödvändigt att
:flyga J1å bo,t y dande höjd.
Dykande bom bfäll ning iir en anJ:allsmetocl, som kan användas,
när nwlncns undm-k ants höjd är :för li ten fö r horisontalfällning. Bomberna fällas p ?t låg l1öjcl Jrån brant dykand e fLygplan . Denna metod
k an användas i komb in at ion med andra anJallsmetoder för att giva
dem be täckning.

Tor]Jedanfall best ~1r i Jällning av torpeder från fl ygp lan p:'t
mycket låg höjd och ganska nära tvärs ut från ett fartyg. Dess nackdel är, att elen triiffnr fa rtygets starl;ast skyeldade delar.

H orison t alfältning.
17. Staberna äro övere-ns om det antal träffar, som under f redsfö rhållandrn kan pår~. kna s m ed medelgod personal från 3,000 meters
höjd vid 100 knops (l8ö km. /tim.) fart. Emellertid finnas ett antal
omstti ndigh cter och yttre faktorer, som kunna inverka på slutsatser,
d ragna ur nu tillgängliga upplysningar.
1.8. Utom ve rkan a1r luftvä rnseld, som behandlas senare, finnas
a ndr a fa ktor er, t. ex. verks.n av und vikande manö ve r av målet, förlust av noggrannhet vid stö rr e hujd, verkan av användning av snabbare fl_1'gplan och fel, som kunn a uppstå ge,n om trötthet hos porsonalen efter lång flygning. I vilken grad dessa faktorer kunna påver ka sa nnolika träHprocc,n ten ä r f. n. en omdömesfråga, men vi tro
i cke, att det :framdeles behöver vara så. Vi fö,rorcla, att försök, gemensamt ÖYere ns komna i fö n ·äg och ge m ensamt granskade, utföras för
att bestämma fakta. staberna hava vidtagit åtgärder iö,r förbättring
av metoderna att utföra och graD ska övningar och för framtida utförand e av övningar icke enbart i utbildningssyfte utan för att så
när a som möjligt åt er giva elen taktik, so m i verkligheten skulle
komma till användning. Granskningen kommer då att visa dc variat ioner i träffsäkerhetE' n, som kunna fö,r v>intas.

Dyl.,;ancle uomufällning (stör tbo mvfiillning) .
Hl. Båda departementen äro ÖYeren s om resultaten vicl. dykande
homb:fällni ng uneler frccl3.tödli\ lla n elen nwd u t hil d ad persona l, n1.en
fortsatta försök erfordras för att bestämma, om dessa r es ulta t komma
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möjliga fel efter lång flygning.
ZO. Dessa frågor synas kunna lösas efte r fortsatta försö k, Yicl
vilka staberna överenskommit att samarbeta.
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de fl y gplans 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 fa ktor er komma säkerligen att p averka den statistik, so m er hållits umlcr fredsförhåll anden.

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
förl uster, som må uppstå av sådan elcl, synes det oss som om n i\gon
kanske avscvä r el minskning i noggrannhe ten vid bombfällningrn ;;k u 1~
le uppst å 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'<·rsrlna.l, som är utsatt för häftig eld, kan väl. dära v påverka s i si( t beslut att genomföra e,tt eHel,tivt anfall.
22. Vi tro, att dc. två åsiktsriktningar i detta SllÖrsm ål , ~o m
representera meningar icke endast inom de mest berörcia förSI'>Hs<lcpartementen utan även hos andra, böra återgivas.

23. A ena sidan anse r l uftministe,riet, att den osäkc'rlwi vi r!
riktningen, som orsakas av störningar genom närbeliigna Jll'O jc·ld ilkrevader, sannolikt icke äro avsevärda. De'n psykologiska verka n a lluftvärnselden IJ iir utan tvivel varie·r ande vid olika ske.dPn av ett l;rigoeh hos olika typer av tillgänglig personal, nwn det enda säk ra antagande, som kan göras, ~ir att fienden kmnmer att använda sin a l>~i st
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 föd ill llanclen. 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, vilke n
ick.c kan kvantitativt uppskattas, sannolikt att leda till en ök n ing i
Lombfällningshöjden, som kommer att resultera i ytterlig ar e fö rlust.
av noggrannhet.
25. D Pt 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 trä HcllHk
luftvärnseld. Den psykologiska verkan lwmmer att förbliva en mndömesJ'råga, tills elen blir prövad i krig. Hur väl utbildade an Jn lLJ n-

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 J reclsförhållandon giva endast ledning, av vilken falska slutsatsN l iitt kunna dragas.
27. Amiralitetet har förscH oss med träUsannoEkhetsberäl.;ningar för luftvärn3s kjutning mot anfaJlancl c flygplan vid horisontalfällning, 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 likställas med dem som sannolikt k unna erhållas mot verkliga anfallande 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 omöjligen kunna elterliknas i J'recl, kan man erhålla fuLlt tilHreclsstäl.lancle prov. M.cn vi t ro, att skil lnaden nlcellan de båda ~1sikterna kan b<·tydl igt trängas i hop gPnom att, såsom vi förorda , göra fredsövningarna nwra lika krigsfö rllållanclP"n. l detta sy:ft.e anse vi, att amiralitetet och luitministeriet måste myckPt mera sa marbe-ta till båda."
bästa. StalJerna k1va planlagt utförande av framtida övningar, avsedda att giva data rörande luftvärn se lden s ve,rkningsförmåga, och
beslutat att samråda om utförandet av dessa övningar, av vilka många
äro av höggradigt te];n isk natur.
2\l. Luftvärnse·lc.l mot dykande bombplan och torpedflygplan erfordrar 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 er hållas av luftvärnsvapn en m ot anfall på korta håll av detta slag. Medan marin- och flygstabem a tl tf' r
iiro överens om att granskningsmetoden för bedömandet av l' öri u8 ter
~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 ttningar 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,r kliga anfall av detta slag.
Svårigheterna äro t. o. rn. större än vid mål, som r epresentera ho risontalfällande flygplan. :Medan vi uppmana dc' båda departem enten att
samarbeta så långt som möjligt, önska vi anteckna det intryck, som
undorsökningen lämnat hos oss, n ämligen att de av amiralitc tc·t vidtagna åtgärderna för mötande av luftuniall på korta avstånd k omlil a
att resultera i en mycket kraftig eldkoncentration, som måste inw rka på angriparens träi:fsäke·r hct och moral, ehuru det är omöjl ig t att
säga i vilken grad.
31. Eme ll ertid finnas olika medel genom vilka anfallande il,· gplan kunna :försöka att uppnå en viss grad av överraskning och (Ur igenom minska sannoJika förluster. Dessa taktiska me,t odcr är o Iullt
bekanta fö1· båda fö.rsvarsgrenarna, och vi betvivla icke, a t t dc ko mma 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 åtcrgiv amll' a\'
l nitvärnseldens träffsann olikhet, Jinns intet tvivel om den stora volym av luftvärnseld, som numera kan utv eckl as av ett antal fa riy g.
Antalet kanon er kan ytterligare ökas, om så befinnes nödvändi gt. 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 flygp l anen, bor tsett
iri:m ökad fart och manövedörmåga, förbliva lika sårbar a som förr,
och det mål de erbjuda ökas med de ras storlek , hava stora fra msteg
gjorts i håga om kanonernas antal och kaliber, projektilvikt, trii[i ·
srikcrhct och eldhastighet.

~

V.
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AVVAGNING AV l'llOBLEMET.

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

33. D et är naturl igtvis ingenting nytt för amiralitetet att behöva begrunda fartygs sårharhet i be.lysning av tillkomsten av ett
11 ytt vapen och att vidtaga nya åtgärder för clmas försvar och skydd.
De senaste 40 å r en l1ava sett tillkomsten av undervattensbåten, torpeden och minan. Var och en av dessa hava haft stort inflytande
på sjökrig:[öringen, men nya anfallsformer hava alltid förr eller senare framkallat nya försvarsmctoder. Frågan är om anfall från
Juften i olikhet mot andra ich) kunna mötas. Kommittens för undersökning 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 vattnet Jrån kanon er, 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 omständigh eter mot varje slag av anfalL :Nicn
man hyser den uppfattningen, att framtidens sl agfartyg kan så konstrueras 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 stupande artilleri eld 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 vedersakare, som göra gällanclP, att ett ko·n centrerat anfall mot fartyg till
sjöss eller i hamn kommer att vara så verks amt, att fartygen icke
kunna överleva det. Denna åsikt mäs tc ännu bevisas.
;-}6. Vad framtiden 1in llar i beredskap ligg·or sanningen förmo dligen mellan dessa b å cla åsikter. Om fartygens konstruktion giver det starkaste mö j liga skyeld mot anfall hån luften, kommer n aiurli gtvis mycl;:et att bero på storleksordningen av de1 anfall, som
kun na insättas. l detta sammanhang komma s torleken av en potentiell
Lendes f lygvapen och avståndet m e ll an hans :fl ygbase 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 r ågo r, som, l'h \li'n 1
si r.iingt .tagrt ligga u tantör vå r t up pdr ag, utö,·a infl ytande p å d 1·t
Pll· fic· 11 l ] V \·'OI}lHuruvida
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38. Eh uru vå r t lot.ta kan komma ait :\'å opPr era i n·l ati\'1. t 1·1111 g. 1
farvath·n , kontllH"r clPn också att brl1öva gö r a det på clc störr 1· 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 l Il
• •'l,
,J
detta är Pndast rn s ida av sakPn, t y oceaner, inom vi l ka :fri ]"\><.'ilg,.
ä r v~sr'ntlig för vå r nationc•lla til l varo, kunna iekP Jör nän·ar;lllll<'
\,c•h >i rs kn s av vå ra Pg n a JanclbasP radP :l' l,vgst riclskrafter. Dd .<ku\J,.
icke va ra on1öjligt för en h y p ot<>tisk fie nc\ps s lagfartyg att i r•n ntiiktig brittisk :flottas Jrånvaro utan motstå nd 1dacp·ra sig på vå r a !tan1\ ltl
att g·öra 11 åo·ontino·
t· på såda nt s ätt, at.t v i hif'V(' ut· s t å nd
cle• •lsväga.
~·
b
'
Yl Jck" kunde uts ända övPrHigs n a s jös lricls kr aftP r , s toelda av sla!.da r.
tyg, att driva bort fiemlPn.

a slagskPPJl ä ro behövliga som lwtäekning för ckssa Litia str.irls 1
j,raiter, eftersom fiendPns slagskepp, om sådana f innas, komma att
bliYa tö rstö rd a av våra egna f lygst rids krafte r , som i fö rväg böra Yara
l;impligt el ispone ra de för att behärsk a P ll så dan sit u at io n.

41. \'i tro icke att. Jör närvaranclP råda nde dl Pr i en n är a ·framtid sa nnoli ka Jö r\J å ll anclen Jw rä i.tiga tilL sålla n a ås i ktr r , Pj hd!Pr anSL'
vi att til lräckligt vittnesbönl föreligg e r, som. bPstyrker, a t t flygplan
k un na u tfö r a Yå r a c·•g ua s lagfartygs uppgift att h å ll a i schack och
om möjligt förstö ra f ientliga slagfar tyg. Vi behöva fartyg i slagkr aft likvärdiga nwd dem, mot vilka do kunna bliva stä !Jcl a, ty det
f i nnes sto ra y tor p:'t oceanerna , som ligga utanJör räckvidden av flygstridsk raftP r, basprade i no m brittiskt tPr r ito rium . Av våra hanclclsfart~·g, som :1 914-- :1 8 sänk tes av övervattensfartyg, bef unno si g över
hälften m e r än 500 s jömil från brittiskt tP t'l'ito rium. Ehuru flygplans aktions r adio i framtidPn kommer att ökas, sk ulle uppsättandet
öve r hela väddPn av tillräckliga flygstridsk r afte r för att banelska s
med a ll a sannolika up pgifter vi d försvaret av sjö handel och ter ritoriu m nödvändiggöra någonting liknande r n tv å m a ktsstnnclard i luften
med om ät liga k.ra v på anstalter av alla sla g.
Jlföjliglt eten av anj'all mot hamnar och vaser.

3(). Drlta ä r t illiimpli gt på 1'11 ])l'i'.yclanclP del av vä rl dens 0(' <';1A ven där havsområckn Jig ga i nom räckl1 å l L för flygstrid skr a !'t<'r
llPl'.
är eld icke självklart, att fa r tyg därinom nödvändi gt bliva f ön•nJ<l i
iö r anfa ll. De PxtrP m a fö rk ämpa rna Jör luHås k åclninge n p lacl'ra •·na
benet av Pn passa rP på 1'11 flygbas oc h mö rk a nwd fl ygplanc•n s n11·
tagna aktionsrndie u t Pit område, i n om v il kPt de påstå, att ett fnr·
tyg icke kan uppt rii 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 lland ena. l'roble:11Pt är <Liid<··
les icke så <•nki'Jt. D yg nC>ts mörk a timmar, vä cl e r leJ.;:sförhål lanclcn . <1<'11
spccil'l la ltth ilclni 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 Jakto rer, som i p rakt ik en 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 unktione r åtmin sto nP
lika väl kunna utföras av Jlygplan. Nat urli gtvis är försva r" t av
vå r t te rr itorium och av vi\ra hanclplsv;iga r två av Jlo ttans vikti?·nsk
l:unktionC'I'. Det h a r 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 t Pr, at l y;J·

42. Vi hava diskutPrat möjliglwtrn av svåra anfall från luften
mot en flotta i hamn inom räckh å ll :f'rån en fie ndes landbaserade
fl ygstridskrafter. Flottan ä r unde r 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 uppmä r ksamhet. 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 uppmärksamheten på nödvändigh eten av att :föwse dP b aser, på vilka slagfar t yg i :framtida krig kunna behöva stödja sig, med ett f ul lständigt
luftf örsvar.
l . uftsh·icl.~ kmft er

och higsfartyg av andm slag än slagfarty,q.

43. Ett intressant drag i deras bevisföring, som anse, att slagfartygens t i d ä r fö-rb i på g rund av deras så r barhet vid anfall från
luften, är att dc icke s lu tfö r a sin argumentering t ill dess logiska sl utMts. SJ agfart;yget ä r mycket sta rkare byggt och mycket bättre u tr ustat med l u-ftvä rnsartilleri än några andra fartyg. Kryssare och
lätt a fartyg ä ro nödvändigtvis långt mer sår bara. D et kan för visso
sägas, att slagfartyget är de,t r>nda öve·rvatt.ens[art.;yg, som om det blir
sv å rt träffat av fl ygbo mb er, icke är dömt att sjtmka. Lik väl har
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ingen förespråkare för flygvapnet :framställt påståendet, att alla h in· ·
fa rtyg äro dömda till förstörelse och att flottornas, tid är fö rbi .sa~~
att flygstridskrafter kunna och måste övertaga de uppgiftor ' tiir
,.\ 1.· 1t
ka flottan nu är ansvarig. Denna sl utsats 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 beräkni nga r,
som ibland omfatta enelast kapitalkostnader , ibland endast underhallskostnader och ibland båda, hava var ierat mellan 1.00 och 1.,000. sa
dana jämförc•l ser hava, hur de än u tföras, enligt vår mening Ya rke n
värde e.Jlcr gi Ltighet, men vi hava funnit önslcvärt, att få fra m sanningen genom under tjänstcansvar utförda beräkningar. Am iralitPtet och luHministcriet hava samarbetat i en sådan unelersökning oc h
hava gonl8nsamt uppgivit siffran 43 tvåmotoriga medeltung a h nnllplan såsom den närmaste möjliga approximationen av kostna clsdcv ivalentcn för ett slagfartyg, med inräknande av de administra t;on"-,
underhålls-, crsättningsbyggnads- och liknande kostnader, som lwl tiin
m edtagas 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•i n egen uppskattni n g av
kostnaderna för anskaffning av det antal f lygdivisioner , som cnlig· t
hans åsikt skull e kunna ersätta våra slagfartyg vid fullgöranel d 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 slagskep p och
Dy gplan icke i och för sig hava någon betydelse för probl em et. Om
slagfartyg äro väsentliga :[ör vår säkcrbet, måste vi hava så,la na .
Vi äro såsom ingen annan nation beroende av up prätthållaneJet 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 gör a s' ~
Stikcrligen icke, såvida icke frågan kan avgöras utan allra m insl<1

tvekan. Vi kunna icke finna, att frågan kan så avgöras. Den kanske aldrig bl ir avgjord utan krig, men cle upplysningar, som för närvar ande 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 u pph6ra att bygga dern skulle leda till stor risk för katasteot.
Det är möjligt att besvara frågan i enklas't möjliga form. Förkäm parna för den extrema luftåsl.;ådningen skulle önska, att de tta
land icke bygger några slagfartyg (medan a ndra 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
föreliggand e 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 emellertid av betydelse. Vi äro för visso av elen uppfattningen, att
eftersom flygstridskrafterna sty rka och räckvidd utvecklas något uppehåll icke får göras i ut.föranclct av försök, vilka böra så nära som
möjli gt iHcrgiva krigsförhållanclen. I dotta syfto edordras det intimaste samaroete mellan amiralitetet och luftministcrict. Vi vilja
icke antyda, att någonting brustit i uppfinningsrikedom. och ihärdighet 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 utf örda c::-:perim ent, och det är tydligt iör oss,
att sl agfartyg icke kunna s å 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 fart yg kunde bortse från
fordra n på fart, bes tyckning och vikt, så att tjockleken av bepansrin 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 slagskeppsbyggnaclspolitiken. Kritikerna hava skrivit och talat, som om tvisten skulle föreligga mellan dem som förneka och dem som hävda ett slagfarty gs
sårbarhet Yid anfall från luften. Dett a är ickc cl et verkliga proble-

-

met. Under gynnsa mma förhållanden, då anfall från luften kun de
JramJöras av stora och mäktiga Hygstyrkor, skulle utan t vi vd det
s tarkast bc-'panl3racle slagfar tyg kunna förstö ras eller åtminstmw J,liY a
allvarligt skadat. Det är omöjli gt att gö r a mN· än spekuler a öve r
sannolikl1eten :lör en .sådan kombination av omständigheter Pll Pr öv 0 r
elen grad av framgång, som kunde uppnås av den anfallandt> ·'ty r kan. Det verkliga problem, som uppstår genom antagand et 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 amiralitetet, om Hans .Majestäts Flottas slagfartyg äro så konstruera dl', och
vi äro övertygade, att a ll ting göres, som kan tillrådas genom erl"arP nltet eller åstadkom mas genom slöeldighet och pengar.
Vi hava gjort amiralitetet och luftministeriet ett a ntal förslag ,
av vilka några åt ergivas i olika avdelningar av denna rappo r t.
(Uncl er skrivet)

(U nclerskrivet)
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T. W. H. INSKIP (Onlfö mnde).
HALIFAX.
MALCOLM MacDONALD.
vV ALTER RUNCIMAN.

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
p ersone r , den andra är ett utdrs_.g ur den amerikanska rapporten om bombförsöken 1922- 25 och lyd eT som följer:
Bilaga B .
BO:MBFOI-tSOK I F öRE NTA.. STATER NA.

Mäl[artug New J er sey. Satt p å stapeln 1901.
Inga sär skild a i'örberedelser vidtagna. Inga vattentäta dörrar
på plats.
La anJallet - 20 st. 270 k g :s bomber. 15 st. exploderade. Skaclorna icke sto ra - inga undervatten sskador.
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 exploderade 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 (förmodligen "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 v ar 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 vidto gos för att täta läckorna.
Andra dagen fälldes 11 st. 450 kg: s bomber och 3 direkta träffar
.erhöllos. R esultatet blev inga vitala skador, men en läcka uppstod,
som ökad e 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
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*) R apporten är tvivelaktig. huruvida 69 eller 52 bomber fälldes
första dagen ; 52 förefa ller mer ~annolikt.
Tidskrift i Sjöväsendet.
47

- 662minuter eHer att h ava under en tidrymd av något mer än 2-± tinnnarLlivit uh:lt.t för l 6 direkta t räffar av 69 bomber.
Utom det faktum att :flygpla nen icke blevo beskjubla är det, 0111
besättningen funnits om bord, högst tvive l aktigt, huruvida den sam la d,:
effekten av all denna bombardering skulle hava sänkt fartyg et. Q111
fartyget va rit rustat, skull.e bombardemanget icke hava hindra t besättningen från att täta läckorna och pumpa läns.
Vid en senare tidpunkt utförd es 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 vatt 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 har a
utsatts för dessa fem. explosione•r , förb lev 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 undervattensexplosion er av bomber mo t krigsfartyg. Dessa försök hava visat, att fartyge•t s överbyggnad lider ö\·erraskr.ncle små ~.kador genom ofördämda explosioner. Resultatet :w
försök med unclerv'attensexplosioner sammanfaller med erfarenhotem a
från fö r söken 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 :wgörande faktorn i sjökriget.

268. Tid efter annan hava uppstått skenbara hot mot sl ugs ke ppets supre m at i. Varje sådant ho t har för orsakat någon mo elifik a ti o n

663i slagskeppets byggnadssätt och i dess användning i krig, men dess
suprem at i kvarstår.
269. På upp finningar 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 in r e
uppdelning utgör enelast en upprepning av elen process, genom vilken
anfnll alltid framkallar försvar.
270. Flygväsendet har infört en n y och mycket bety delseful i
bktor i krigföringen både till Janel s och till sjöss. Det utnyttjades i
enorm skala och med stor effekt i landoperationerna uneler världskri ge t_, men övade intet allvarligt inflytande på sjöoperationerna_
Dess ~nflytande på sjökrigföringen komm er otvivelaktigt att ökas i
framtid en, 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 h erra 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
eff ektJVt skydd, såsom visats av experimenten med Washington .
Fram:1dens sl2.gskepp kan med avseende på fördelningen av cläeksoch 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. pan sar 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 fr ån fl ygbomber. Det kan
därf ör 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 Iö r
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 åter håll samhet f. n. ge r
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 esultatet 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. fu nn it,
att det är praktiskt taget omöjligt att, byggande uteslutande på fr edsförsök, komma till en slutgiltig l ösning av problemet om bombplan
kontra fa rtyg. Flygplanens anfall och verkan av deras bomber p1L
fartyg har genom försök, som bedrivits seelan l920, kunnat g anska
noga utrönas och fartygens skrovkonstruktion och luftvärnsbestyckHing 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,t jas mot anfallande flygplan, och vilka med åren nått en allt högre grad av ful ländni~g. Ej heller kan därvid åstadkom mas elen starka psykiska påfrestnmg på flygpersonalen, som i verkligheten blir för handen. :Man
vet att ogynnsamma väderleksförhållanden kan verka sta rkt nedsättand e på f lygplanens presta tioner; sannolikheten tal ar för a t t elen
störtsjö av cxp locleramle projektiler, som vid anfall mot fart yg kom·
mer att möta ett i'Jygplansförbancl, i ofantligt m yc ket högre g ra d
komm er att verka psykiskt deprimerr•Jlclc på flygarna och, oavsett
elen ern å dela 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 flygp l anE'n enelast hava
en vis·s anfallskraft och dessutom på grund av sin växande storlek
erbju da 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 sannolikt, 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 samve rkan äger rum mellan amiralitetet och f lyg vapnets ledning.
Det är självklart, anser kommitten, att sådana fa ll kunna inträffa då ett pans.rat artille ri faryg kan allvarligt skadas el ler t. o. 11 1.
förstöras av anfall f r ån luften . Men d~t är mera sa nnolikt, 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·r r e utsikter till framgång än rrLot do pansrade artillcrHadygcn, vilka h a\'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 rligtgaencle talPslllän. Det är eU av :l'lygen tusiastenu 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 mellan lOO och 1,000 st. Kommitt~n har därfö r 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. hål11otoriga, medelstora bombpl an. (Ko t1naden för de båda beställda
britti ska slagfartyg, som l~omma att stapels~ittas på nyåret 1937 beräknas ti ll 7 milj . pund sterling vartdera = l35,8 milj. svenska 'kronor, i vilken s un1n1a dock icke ammunition för :fartygen m. m. torde
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Missnöje med brittis ka marina flygyap net.
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Sjön1akteu i världsk riget.
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1918 skulle kunna komm a att avgö r as genont ubåtskriget. Marskalk
Foch har också i sit t tack för den brittiska v apenhjälpen ut0slutit
v arj e hänsy itning på sjömaktens inflytande>> .
Sir Herbert Rusell gör följande kommentar: >> Det kan ha vnr it
ett förbi seende, men det finn es förbiseenden, för vilka inge n urs>ih
f innes>>.
(Marine Rundschau , november 1937.)
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Som en liDgervisning i fråga om slagfarty gens f r antticla ulwckling göres nedan i tabellform återgivna jämförelse ang. vikt.Cö rdf' lningcn mellan det tyska elen 3 oktober 1936 sjösatta slagf ari ygd
>>Scharnhorst ,, och elen franska >> Dunkerqu e» , s·o m f . n. håll er på nwd
sina pro vturer.
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Konyojfartyg för handelsfartyg.

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 lärdom arna t ill anclra medföljande por .son er.
(Dail y Telegraph den 29 o·ktober 1\136.)

Dc i fö regåen de st yc k e berörda fa rt ygen äro i likhet med t. <'X.
dc tyska » 1~lott o nbegl ei t er» (600 ton, 2~10 ,5 cm. kan., 4-37 mm. lvkan.
och 2 lvklspr.) avseelda för t j ~in st i samband med den sjögåeJlllc .flottans oper ationer .
Den i mitten på november f ärdigstäl iLla engelska >> convoyslon 11 ,,
Fl c·etwood som enl. am ir alitdets 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 a ndelsfar t~·g .
Erfarenheterna f rån det oin skr änkta ub åtskriget 1917 visade svå rigJ,cierna att fråH huYuclsiri tlskr afic rn a anlcl a erforderliga kr ys~arp
och jagare för konvojändamål - som bekant orsaken till elen bittra
Jo jd mellan Ll oyd Geo rge oclt amiralitetet, som ledde till att dåvarande :förste ~. jölord e n, J"cllicoe, avskedades. För att ickt' i JramtiLlc n
råka i s amma bc·l ägenhet planerar man nu byggandet av dessa särskilda konvojfartyg. Det förh ål lanrlet at t LIC'n ursp run g li ga hestyck·
nio gen p å dessa fa rtyg på 1,100 tons deplacement av 2 st. 12 cm.
Juftviirnska n on or - även an vä ndbara 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 r amticlen räkn a r med fl ygantall som ett a ll va rligt lwt mot s jöfa dt' n
cclt dädö r genom l ån gskjut.andC' luftvärnspjäse r vill tvinga an.f:all antlc
f lygplan att h å ll a sig pa sto r höjd, varvid träffsannolikh eten nPd g:l!r.
(l\.iC'·l rr Keu03tc Nach ric hte n den 6 no vPmber :1 936.)
:Motsvarand e 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. lv kanom·r
sn mt pansarskyeld för t urbin oc lt eldrum. Ett s paningsf lygplan kan
m edfö ras.
(RPv ue :MaritimP, oktobe r 1936.)

Yachtseglare som resenpersonaL
Det har i StorbritanniPn heslutats att tillgodogöra sig dC't intresse fö r ntt i. händelse av krig kunna gagna landet, som fin nos blam!
yachtseglare oclt motorbåtsfolk, ge nom att inrätta en n y eld av flot tans friv illi ga ro erv (The Royal Naval Voluntcm· R eserv e) . Intrade
ltiirti ll k a n 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 tillsky ndare. De a lJ å:nkn
dylika övningar icke endast, för att omedelbart vid nwbilisering kui!-

Kuttersegling i brittiska flottan.
EHn modell av dPn tyska >>J\1m·ine Regatta Verein>> bildades för eg-ående år i En gl a nd >> The Royal Naval Sailing As30ciati.on >> i aYs ikt att bland flottan s office,rarc och vede rlikar stimulC'ra in tresset
för k u ttersegling, vilket anses välbe hö vligt so·m C'n kompensation för
{len sedan många nr Lorttagna scgcHarty gsutbildningen. Förcn in;;·c 'l
!tar gjoril sna bb a :Eramste g och omfattar nu 700 medlemmar.
Genom före ni ng<'ns initiativ rPp rE'se nteradcs b ri tti ska flottan virl
de Ki el fö r sjöofficP ra rc anordnade starb åtsseglingarna i all~·u sti
detta år, Yilka segli ngrt r avses att i framticlen årligen åte rkomma.
E ör att möjliggöra t1· än ing i st arbåtsseglingens svå r a konst l1ar genom
:föreni ngC'ns försor g f r ån Ki e l ink öp t ~ tYå sta rbåtar till ett 111·is aY
omkring 100 pund va r dera.
(The Obse r vc r elen 11 oldober l\l36.)

»E:aiserlicher Yacht Club>> UPI>löst.
DL' n 21 oktober u pplöstes i Ki el den å r 1891 instiftade >> Kaisorl icher \"acltt Clu iJ, . Anledningen t ill upplösnin gen h ar varit elen,
att .fö reningen s namn och exklusiva k araktär icke gi lla ts av Lle makthavande, vilke>t bl. a. h aft till följd , att de tyska sjöol'f icerarna, Yi lkrt
tidigare utgjorde l't.t st.o rt procenttal av fö r Pni 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 Cltr on.iclc elen 30 oktobC'r 1936.)

Fria tjiiustlediglJetsresor :l:ör Yisst manskap Tyskland.
I t.n::k a krigsmaktPn tjänstgörande värnpli kt iga och sådant manskap, 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 antalmilitärvete nskapl iga tillskriHor såso m t. ex. »1[ ilitä rw issenscha fliclw Runclscha u >>, »:Jb rinc•
Runclschaw> m. :[l.
_
I hörJan av november har :från sam ma källa pilbörjats ui.gi Y<ll l·
det även av en popu lärt b ållen 14-clagars-ticlskr ift, >> Di e• \ Vehrm acltt» .
med uppgi:ft att hål la krigs mald(•ns l äg re personal och elen stora allmänheten i hittfattlig och rikt illustr erad fonn underr ättad om krf:,nmaktens utveckling, tippgifter m. m . och är så lunda ägnad att i hr<··
da lager ve rka :för krigsmaktens pop ul arisering.
(Kieler Naueste Nach ri chten den 21 oktober 1!l:36.)

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifte·r angåend e
personal och mater-iel.
Storbritannie n.
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 . . . ............ . . · · · · · 67,000 tons
3 hangarfartyg .. .... ...... . .... . G2,000
17 kryssa rE' .... . .............. .. .. . 125,000 ))
66,100
'i2 jagare
15 u b!\ b r .. . . . ... . .... ... . ... . .. . . . 15,480
))

))

S :a 79 fart yg.

325,630 tons.
(Marine Rundscl1au , november 1936.)

D c 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 er hålla nanmen »KingGeorge V>> oc!.
»Prince of '\Vales>>.
(Dai ly Telegraph den 28 oldober 1936.)

Slagskeppct »}lalaya >>, som på sin tid skiinktes a v en del mal 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 T elegraph den 31 oktobe.r 1936.)

Ned kryssaren >> Pene,lopeS>> färdigställande :[ör provturer har årets
tillkomst av nya kryssare UJlphört. Tv a 9,000-to ns kryssare komma
att Yara klara för p ro v i mars 1937. Förutom dessa äro 14 kryssare
under byggnad eller skol a snarast påbörjas. Då emellertid 14 kryssare uneler det närmaste året fal la ±ör åldersgränsen, inträder ingen
effektiv ökning av kryssarbestånde t Det antal av 70 kryssa re, som
angiYits erforderligt, torde· kunna vara uppn ått 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 framtvin gat en del åtgärde r för att säkra office·rsbehove,t.
D et sedan en del åt· gällande m edgivandet för lieui.enants och
lieutenant-comm ande rs att avgå ur tjänst redan vid 40 års ålder h ar
sålund a upphävts och denna åld er höjts till 45 år. Efter särskild
prövning kan dock avsked beviljas tidigare.
:Man har dessutom fö rkortat utbildningen av officerare och vederlikar, i vissa fall till halva tiden. Reduktåonerna omfatta såväl'
utbildnin gen i land som ombord och resultera i att utnämning till
acting sublieutenant kommer att inträffa tidigare. Ticlen för kvarstående i denna grad kommer emellertid i stället att ökas, si't att befordr an till lieutenant kommer att intriifJa vid motsvarande tidpunkt
som f. n. är fallet.
(Morning Post den 23 oktober och Marine Rundscha u, novembe r 1936.)

H . ~t S. Caleclonia - den f örutvarande linjeångaren Majestic som inköpti:; av amiralitetet och nu unclorgår ombyggnad i Southamp,·
ton, kommer att vara färdig i april 1937. Den komme r då att [örläggas till Rosyth och tjäna som logementsfartyg för 1,500 skeppsgossar 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 t yska marina handboken nwcl,J<'!us
de nybyggn ad er, som igångsatts. seelan kungö•r ande·t av det tYska
lo\,..,.
..,
. t--onaclsprggrammet omedelbart el.te r de t ys k-engolska flottför ltan rllino·_
arn~ i juni 1935.
"'
Det nya nybyggnadsprogrammet omfattar:
på 36,000 ton s
l slagskepp
))
1 h r,ngsTfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
?
l k r yssare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 10,000
6 jagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1,811 ))
j2 tor11edbåtar ..... ... . .... . ...... >>
600
4ubåtar ..... . ... . ... . .. . ...... . >>
500
4 u hå tar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >>
250
D0ssa fartyg torde samtliga r edan vara stapels atta eller bliY a 1le t
under 1936.
))

))

))

1.935 å rs program omfattad e:
2 slagfartyg
~

kryssare

... ... ........... .. .. .

1 hangarfartyg ...... . ...... . ... .
16 jagare . .. . . . ..... . . ... .... ... .

2 ubåtar
6 ullåtar
20 ubåtar

......... . ............ ..
. .. . . .... .... .. . ....... .

på 26,500 tons
))
10,000
20,000
1,625
750
500
230 ))

fartyget kommer att få mindre svår a kanon or 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 p r ogramm et Tyskland fo rtf ar ande har rätt att lwcro-a sla ~f artyg 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 »Art ill eriv cr suchskommandm>, som handhaver s kol- och försöksve.r ksamhd
föt' skepps-, kust- .o eh luftvä rnsar tilleri, har den 18 oktober förflvttai s
f r ån Wilhelmshafcn, där den haft sin förläggning seelan 1919, till
Kiel för aLt komma i närmare förbind else m ed därvarande myndi gheter och fö r att kunna utn yttja det goda skjutområde, som bilda.;;
av Kieler -bukten.
(.Marine RundBc hau , no ve mber 1936.)

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

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. kanon er.
Kryssarna bestyckas med 20 cm. kano n er.
Jagmna p å 1,625 tons bestyckas med 5- 12,7 cm. kanoner o(·h P
torpedt ub er.
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 oe h 3 torpedtuber. D c sistnämndas fart ä r i öven-a twn~
läge 1.3 knop i uvlägo 7 knop.
10 eskortfarty g (Flottcnbcgleitcr) äro fä rdig a, och under iJy!l·gn:.lll
befinna si g 12 minsvepare på 600 tons samt ott antal motortorpedbåtar
(Schnellbootc).
I si na kommentarer iill ovannämnda pro.g ram anser tidningen att
dets amm 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. kanon er , samt uttalas en förmod an, att clct nya tyska 35,000 tons

Sovjet unionen.
Scdan elen första oeh andra femårsplanen fö r uppbyggandet av
arm P.n ,o ch :ll y gva11not 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 sl agskep pen - va r av ett f . n.
i Svarta Hav(•. t - uppgiva japanska källor att även 36,000 tons slags~epp sko l a bygg as. P å de äldre kryssa rna är den gam.la bestyckmugen a v :1.5 st. 13 cm. kanoner nu ersatt med 4 st. 20,3 cm. kanon er,
4 st. 10,2 cm. lvlmnoncr och 12 s t. 53 cm. torpedtuber, varjämte cl r
erhållit kaLapult oeh ett flygplan. Sju n ya kr yss are på 7,000-8,000
tons mod 18 cm. kanoner skola stapelsättas. Sovjetunionen har med
127 ub åtar r edan världens störst~ ub åtsflotta och 20 ubåtar ä ro vtterligare uneler byggn act 4o moderna ubåta r äro stationerade i vvladiwostok.
. Denn a f emårsplan och Sovj etunionens k r av på full handlingsfnh et i F j ärra n ö st ern har hi t tills förhind ra t a vs l u tand et a v ett engelsk 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 sk ulle bes·tällas i utlandet. De i Holland under byggnad Yarande 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 utrikeshandel passerar, är ä ven bas fö,r po·l ska 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 örlogsfartyg i utlandet.
(K ieler N eueste N achrich ten den lO november 1936.)

Den polska flottan bar många svårigheter, vilka med berömvärd
e nergi bekämpas.
Dess bas i Gclynia, som med oerhört arbote och kolossala kostnader byggts upp på grunden av ett litet fiskläge, ligger vid öppen
Lust och Lan från s jön utsättas fö r dirokt beskjutning.
Polen har hittills icke varit en sjöEarande nation och måste därför nedlägga b etydligt större kostnader än de fl esta 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 unde r oktober användes som målfartyg vid en del bombfällningsförsök från
flygplan (v arvid enl. dagspressen 10 bomber av 260 träffade. Press-
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det:s anm.) har nu utrangerats och kommer, sedan det kvarva rande
artilleriet, 2 st. 24 cm. och 4 st. 15 cm. kanoner, borttagits, att säljas
för nedskrotning.
(B erli.ngske' Tidende den 2 november 1936.)

Norge.
Vid ett sammanträde den 2S oktober 1936 med Oslo båda r ederiföreningar Jattadcs eHer ett sjö,n tilitiirt föredrag enhälligt följande
resolution:
»Oslo rederiförening och Oslo n ya rederiförening h emställa 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 inblandas i en väpnad konflikt - skydela sjöfarten i norska farvatten
och trygga landets tillförsel över sjön >>.
Ilesolutionen föreslår därjämte att söka anslutning till liknande
hän vändelser 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 »S urabaja »
och användas som skoHartyg för i kolonierna infött manskap.
(Kielcr Neueste .Nachrichtcn den 24 oktobm 1936.)

Fr an kr i ke.
Det franska bygg·nadsprogrammet för 1937 meddelades den 10
Tiovember i kammaren.
DctsaJTtma drar en kostnad av c:a 1,293 millioner franc s (= 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
2
4
7

kryss are . . . ... . .. ..... . ... . . ....
j agare (typ Harcli) . . . . . . . . . . . . . .
jagare (ny typ) . ... . . . . . . . . . . . . . . .
ub åtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

på 7,600 tons
» 1,700 ,
>> 1,000 »
» 1,500-3,000 tons.

-679-678Dessutom omfattar programmet 26 andra fartyg, varibland »ch asseurs» (ubåtsjagare), minsvepare, fö'lTåds- och verkstaclsfartyg, ta nkfartyg 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 sistnä 1-u'nda surrunan avser flygfält för marinens flygväsen eller för flygvapnet i övrigt. Pressde·t:s anm.).
(Daily Telegraph den H november 1.936.)

De omfattande strejkerna vid de fransklL varven under de senaste åren, som bl. a. orsakat att sjösättningen av »Strassbour g>> måst
framsk jutas 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 f örmån finna det högst nödvändigt att snabbt stärka den franska kri gsmakten.
(Naval Chronicle den 1.6 oktober 1.936.)

Slagfartyget »Richelieu», vars byggande i Brest hittills gått ganlångsamt, beräknas, sedan strejkerna nu upphört, kunna sjösättas
!Dom de närmaste 1.2 månaderna.
Systerfartyget »Jean Bart» kommer att stapelsättas den J januari 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 lån gt
tidigare beslutade , J e an Bart>>. Pressdets an m.). Det äldre slagskeppet >>J e an Bart», som tjänstgör som s·k olskepp 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 lnin g är stö rre än vid trippeltorn.
Slagskrppet »Lorraine» har efter avslutad modernisering för enat
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.)
~ka

Vissa omflyttningar på högre befälsposter ha ägt rum.
Amiral Durand-Viel har vid 62 års ålder avgått som marinstabschef och efterträtts av amiral Darlan, 55 år gammal, vilken senast

under 20 månader tjänstgjort som chef för den härunder ökade Nordeskadern i Brest och uppbringat densamma till en hög grad av effektivitet.
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 utnämnts amiral Abrial.
(Naval and Military Rccord den 5 november 1.936.)

Förenta staterna.
Enligt uppgift av amerikanske marinstabschefen, amiral Standley, komma de två uya slagskeppen att påbörjas nyåret 19·37. Då Japan 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 samm a antal för·sedda amerikanska Brooklynklassen är 1.,500
tons större. Då >>Kumano>> beräknas gö ra 33 knop, kan man heller
icke påstå, att bestyckningen ernåtts på fartens bekostnad.
(Kieler Neueste Nachrichten den 6 november 1936.)
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-681för bit an taganistemas konstruerade argumentering mot >> det enda
öjliga>>, den svenska örl ogsflottan som vår t säkraste värn.
De framförda argumenten borde icke vara n åg ra nyheter fö r
denna tidskrifts läsm-e; vi nöja oss med att peka på författarens påvisande av elen öve rdrivna flygskräck en, att vå ra möjligheter a tt
tävla med stormaktsgrannarna äro minst lika stora till sjöss som de
äro till lands eller i luften; försvarskommissionens ofattliga optimism rörande Sveriges :försörjnings möjlighete•r under k rig och dess
rin gaktnin 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 m yndigheternas eller
skribenternas åsikter. Och det är kanske just i de eldar, som diskussionen b:ir rör s.ig, som boken är av särskilt intresse för tidskriftens
läsare. Man tving as att skärskåda dc sj ömilitär a 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 uppfattningen, fängs la s man Pm ell ertid av generalens kraftspråk, och m an
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 samtidigt uppmanu denna tidskrifts läsare att tillse, att boken icke
tiges i h j ä l.
B.
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Litteratur.
H. WRANGEL: »Riket i fara>>.
»Så länge vi sakna en dugande svensk örlogsflotta, så l änge iir
riket i sannin g i fa r a! >>
Med dessa slutord sammanfattar genorallöjtnant H. IVr angel sin
i dagarna utkomna bok, »Riket i fara >> . För den, som följt förfatb rens outtröttli g a 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 stri den
om vår örlogsilottas vara eller icke vara.
Men denna kamp förefall er tyvärr, av r esultatet att döma, att
ha gått större dekn av vå r t folk förbi, utan att detta kommit till
insikt om att riket verkligen är i fara.
Därför utgör förfa ttaren s stm·ka och i skarp ton hftllna argumentsamling ett välbehövligt allvars- och varningsord till det svenska folket, väl värt att läsas, bE'sinnas och l äg gas till grund för ett
sn abbt handlande, medan tid änn u är att r eparera de skador, som
do senaste årens försummelser - kompletterade med å rets försva rsbeslut - 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 y putredning, som nu tagit sir~
Lörj an. De siff ror författa ren f ramlägger be tr äffande vårt artill erifartygstonnages 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 rakr yggade h ållning 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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Utdrag ur kungjorda patentansökningar
meddelade genom Th. Wawl'inskys Patentbyt·å, Stockholm.
Datum

Diarie- l
l nummer

Uppfinningen s art

------~------~~---------------------------------------12/3- 63

2310/35
760j35
4876j33

19/3 36

1769/31

4400/32

~3366/34

2386/85

3413/34

26/3 -36

2710j35

3537/35

!3ränsleinspr utningsanläg gning för förbrä nningsmotorer. Robert Bosch A. G., Stuttgart.
Liktryckstur binanläggnin g. AB. Milo, Stock
hol m.
Anordning vid grovkalibrig a pjäser för att oberoende av slutstyckets' manö,v e ror gan ver kställa cmbyte av tändpatrone r. Schncider &
Cie, Paris.
L ågf rekv ensförs tärkare med a utomatisk klangf ärgsregle,rin g. Radio Corp. of Aml'riea,
New York.
Anordning f ör automatisk vo lymkontroll viLl radiomotte.gnin gsapparater med tyst avstämning. Radio Corp. of America, New Y ork.
Eöd'aringssä tt och kokill för framställ ning av
ihåliga ämnen g enom gjutning. A/B. Bofors, Bofors.
R egle ringsanordni ng föt· varvtalet vid förbränningsmotore r med bränslcinspru tning. (Till·
lägg till patentet n:r 84958). Robert Bosch
A. G., Stuttgart.
Frarrd'örings anordning för patr onmagasin vid
automatvape n. S. A. des Anciens E tahlissements Hotchkiss & Cie., L evallois-Pcnc t,
Frankrike.
Urladdningsr ör med föränderlig genomverkan .
Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie
m. b. H., Berlin.
Glöclkatodurl addningsapp arat. (Tillägg till patentet n:r 84340) . A. G. Brown, Boveri P &
Cie, Baden, Schweiz.

