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Anförande vid presidiets nedläggande 
på högtidselagen den 15 nov. 1937 av K ungl. örlogsmannasällskapets 

ordförande, Hedersledamoten G. Bjurner. 

Några synpunkter på örlogsflottans ersättningsbyggnad. 
Den för örlogsflottans hest8nd och därigenom dess möjlig

heter all fullgöra sina uppgifter viktigaste frågan, nämligen 
ersättningsbyggnaden, som genom riksdagsheslutet i försvars
frågan länmals i huvudsalZ olöst, överlämnades genom Kungl. 
Maj :ts i september 1936 fattade heslut till utredning genom 
chefens för marinen försorg. Sedan någon tid tillhaka före
ligger nu den anbefallda utredningen rörande flottans fartygs
typer m. m. Jag är övertygad därom, alt öMS till fullo upp
skattar det arbete, som här utförts och som givit en klar bild 
av de fak torer i strategiskt, takti skt och tekniskt avseende, som 
höra vara bestämmande för flottans uppgifter inom riksförsvaret 
och dess därav heroende styrka och sammansättning. 

Jag skall därför här endast framhålla några synpunkter, 
sorn synas mig vara av en viss betydelse, då det gäller att fatta 
slutlig ståndpunkt till det ingivna förslaget. 

Det torde då först höra förutskickas, att ett lämpligt av
,.~gande av ril,sförsvaret alltid är ett svårt problem och på 
l"tsst sätt SYårare för en liten stat än för en stormakt. För en 
~örsta rangens stat m~tste krigsmaktens slyrl<a i väsentlig grad 
.estäl11mas ay dc politiska mM, stalen i fråga salt sig före, 
I:IVäJ d .. ' . d d ']] f. . l d l 'l ' e nannasl 11ggan e son1 e, v1 'a en oru seen e u n {eS·· 

'I'idskrift i SjöL•iiscndet. 46}) 
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politik kan beräkna skola uppträda in?~n en öv~rskatllig hcuu, 
tid. Riksförsvaret får sålunda ~-en ~osihva uppgtftcn at t bevara 
eller stärka landets stormaldsslallnmg. 

För en andra eller tredje rangens stat åter ~li r fö rsvarets 
ulformning i väsentlig grad beroende av de mtcrnationella 
konjunldurcrna och relationerna till närbelägna sl~:ter, vartill 
konnner att de ekonomiska resurserna och befolkn mgsförhål. 
landena i många fall ej medgiva hållandet av ell försvar, sont 
ur militära och politiska synpunkter kunde anses önskvärt. 

Del torde dock få anses självfallet, att även d1 mindre 
statema i sin utrikespolitik böra sträva efter ett m:.Jmedw:tet 
och logiskt handlande, vars mening kan förstås och '11111a an
slulnincr av en upplyst folkopinion. Därigenom skap.1s en nå
crorlun;a säker utgångspunkt för riksförsvarels ordnatodc, vilket 
i sin mån bidrager till stärkande av förtroendet till dPtsamma. 

Vår utrikesminister har i dagarna lämnat en n dogörelsP 
för den utrikespolitiska kurs, Sverige anses böra hålla i händelse 
av krigiska konflikter, som i ett eller annat avseende kunn~ 
tänkas inverka på vårt ställningstagande. Det torde lramga 
av hans utlalande, att den art av neutralitet, som vi tmder och 
före världskriget hävdade, numera på grund av vårl medlem
skap i Nationernas förbund knappast kan realiseras. Yar 11eu
tralilel skall dock såvitt möjligt upprätthållas och '~.r s lra\'~lt 
bör gå ut på att under betryggande former få behitlla var fna 

Prövnincrsrätt icke blott i avseende på Lillämpandet av mtlltara 
o .. b t .. ff d )ass a 6C av och ekonomiska sanktioner utan aven e ra an e l '· o 

· · Huru-främmande länders trupper genom svenskt ternlontm L . . . 
• o • f""· t ·dc f Il l VJSS vida delta i praktiken later s1g genom oras or · · . 

o • • • 1· ;· ,·nellet -mån vara en öppen fråga. Var vilJa till neutra 1tel ,11 CJ ._ 

lid deklarerad och därefter måste vi även inrätta oss. Orga
1
11

1
1 

· · · de a ra sationen av vårt försvar utgör därvid giVetvis en a' all 
viktigaste uppgifterna. Först och främst måste iaklla~as,. n 

. .. fal . . in<JJVCl e riksförsvaret i sm helhet ulgor en makt dor, som '"'. ga 
. d ·t . a vJll ta sådan respekt, att ingendera av de stndan e pa1 em, . . .,dan 

l . l ·· l JllO ) v riskeu alt genom hot eller avsik tlig neutra 1tels uan m t1 , :gs-
0 "d 1! l'l" ],Il frön början driva oss öYer p~t molslandarens s1 a. 11 ' 
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.. 11delsemas tryck kan emellertid den si lualionen lätt inträffa. 
b~ endera av dc krigförande makterna ställes inför valet att 
91 1.,1ä<~a å ena sid::tn nackdelen av aU göra oss till fiende och ' \'C · u 
~ andra sidan fördelen av att genom våldshandlingar av en 
'l 
'uer annan art, såsom hesältande av svenskt territorium, bloc-
e f · d · kad eller · örsloran el av mdustriella anläggningar i avsikt att 
bindra svenska varor aU komma fienden till godo m. m., vinna 
en tillfällig eller beslående förbättring av krigsläget. Det är 
med hänsyn härtill även nödvändigt, dels all riksförsvaret ej 
erbjuder n~1gra uppenbara »blotlor », dels ock alt detsamma 
:1 ~er en inneboende offensiv kraft, som kan sällas i funktion ' O 

rid neulralitelskränkning. Härigenom minskas riskerna för en 
sådan eventualitet. 

Med det militärgeografiska läge, som f. n. är rådande vid 
östersjön, kan tydligen armen endast i undantagsfall komma 
till användning i offensivt syfte. Med flotta och flygvapen för
håller det sig däremot p~t annal sätt, under förutsättning att de 
var för sig erhållit en slruktur, som lämpar sig för taktiskt 
offensiva uppgifter, vare sig självständigt eller tillsammans med 
en allierad. Flygvapnets potentiella möjligheter i detta hän
seende falla utanför ramen för detta anförande. Så mycket 
lorde dock böra sägas, att i avseende pa förmåga att förhindra 
handelsblockad eller alt komma en eventuell fiendes handel 
och sjöfart till livs en lämpligt sammansall örlogsflotta är det 
enda effektiva vapnet, varvid värdefull hjälp dock kan lämnas 
av flygvapnet. 

Utgående från nyss angivna förutsätlnin.gar bör även ör
logsflottans sammansä ttning i stora drag vara klar. Befintlig
heten eller icke befintligheten av skärgårdar har för bedöman
~~ av kuslflotlcms lämpl iga sammansältning ingen avgörande 

1 

1Ydelse. Man m [tsle beklaga att begreppet skärgård över hu
~d taget förts in i diskussionen rörande lämpliga fartygstyper. 
la et har varit ägna l aH fönända synen pa alskilliga av vårt 

11tl.ds innevånare. Ett av kustfästningar och lokalslyrkor för
.,arat skärgårdsomr{tde, såsom exempelvis S Lockholms skär
, td, har i förevarande h~inseende sin huvudsakliga betydelse 
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däri att det utgör ett vidsträckt och lämpligt basolllr~tde 
' . . 1 llled 

ett betydande antal utfartsleder, vangenom mstflotlans oper 
lionsmöjligheter utanför skärgården, d. v. s. p~t luwe t, i l~
crrad underlättas Denna princip har ju även indirekt vu1

10
.g 

b . . o •• llltt 
erkännande· av statsmakterna 1 och med de atgarder. som på se-
nare tid ·vidtagits i avseende på kustartilleriförsvarets ordnande 

Icke försvarade skärgårdsområden kunna vara s~n-äl a,: 
godo som av ondo. I vissa fall kunna de på grund ay SYårig
heler för framkomligheten i nautiskt hänseende utgöra elt visst 
sl-::vdd för den innanför befintliga kusten. I andra fall åter kan 
skii.rgården vara till förmån för en fiende, som lyckats sätta sig 
fast, genom att erbjuda ur nauLisk synpunkt skyddade ankar
platser samt möjligheter till basering av flygstridskrafter. Dessa 
omständigheter inverka emellertid ej på kustHo llans beskaf
fenhet, tv dennas verksamhet får ej vara hunden till nt1go t elle1 
n:Jgra h~stämda skärgårdsområden, därest den skall hliYa i 
stånd alt fylla sina uppgifter, som i första hand i1ro alt för
hindra blockad och utgöra ett sådant hol mol invasion, aU en 

fiende hetages lusten att våga en sådan. 
Den typ av kustflotta vi nu hava och som. väl närmast kan 

karaktäriseras som utsjöflotta mecl skepp, ehuru den på grund 
av försummat fartvg·shv"'ge kräver en omedelbar utbyggnad. 

~ ~ b "dd 
höra vi därför bibehålla. Den sjömilitära sakkunskapen, sto 
· · · l·t ·Isl·a öYningar på decenmers erfarenhet, vunnen genom p t a'. · ' .. 
och teoretiska studier, torde vara fullständigt emg dmom 

Då såväl riksdagen som Kungl. Maj: t uttalat sig för ]Je,·a: 
l . . l .. dl , ·hel torde randel av kustflottans slagkraft och la <.t1S m anvan J,u ' 

f 
. .. . n i l stats-

man kunna säga, atl denna upp attnmg aven 'un 

makternas sanktion. . ·da 
FU accepterm~de av det aY Chefen för marineJI uppg]Ol .d' 
-' . . ,' llid II 

Programmet för örlogsfiollans förnyelse skulle m olll ll~ ::>, d. 
, .. .. . . . . . rrl ts llilstan 

ftlenlppratla orloo·sfloltan ur dess nu vm ande s' a,., 1e et. 
. tJ . .. . • ' • ·ooTan1t11 

Frågan om arlJllenfarlygen ar gn·eL>'lS den del a' P1 
" nertid 

:;om tilldra o er si o· det största intresset. Det t or dL' eJ11e '])eri-
"' b . . 1 a" ll 

höra framhållas, atl programmet, framför all t y:1C ',' te ~c-
. J "ff . . , >]hel ]11HS , fartygen inom österSJöfloll::m )elra ar, 1 sm lH · 
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rnföras för alt denna flotta skall erhålla en ur operativ syn
o:nld lämplig sammansättning. Utredningen förutsätter näm-· 
~den aU kustskeppen (typ A) och pansarkryssarna (typ B) skola 
~~då i samverkande förband. De för de båda typerna Iöre
:l:gna farterna äro även så avvägda, att en taktisk samverkan 
skall kunna äga rum. Detta är en given följd därav, att de 
föreslagna pansarkryssarna icke hava den artillerisliska över
lägsenhet i förhållande till under byggnad varande eller pla
nerade tunga hyssare i Östersjön, alt de under alla förhållan
den kunna uppträda självständigt, d. v. s. utan stöd av de 
artilleristi skt starkare kustskeppen. Då den av Chefen för ma
rinen gjorda hemställan bl. a. utmynnar i att Kungl. Maj :t 
måtle föreslå 1938 års riksdag att i princip antaga elen upp
gjorda planen för sjöstyrkomas organisation, torde ersällnings
byggnaden för artillerifartygen under den närmaste 5-årsperio
dcn ej kunna lösas isolerat, utan måste samtidigt klarläggas 
den ersällingsbyggnad för de nuvarande Sverigeskeppen, som 
skall äga rum, då dessa under åren 1941-46 uppnått sådan 
alder, att de höra utgå ur l :a linjen och överföras till lokal
styrka. Ett accepterande av pansarkryssartypen med undan
skjutande av frågan om Sverigeskeppens ersättande kan därför 
ej anses vara en slutgiltig lösning, särskilt med tanke på Got
lands försvär. 

Därest av ekonomiska skäl ett fullföljande av programmet 
för östersjöflottan i dess helhet ej anses kunna genomföras, 
synes det vara skäl i att undersöka de minimikrav i avseende 
på arLillerifarlyg, som böra tillgodoses för alt, som orden föllo i 
uttalandet till statsrådsprotokollet, »bevara kustflottans slag
kt~ft och taktiska användbarhet». Inom parentes sagt synes 
~~g uttrycket ifråga i någon mån svårtydbart. Men då det 
talides i samhand med försvarsheslutets fattande torde det böra 
olkas så, att den kustflotta, som den närmast föregående fo .. 'l·

sv 
arsordningen förutsatte, men som dock ej blivit till fullo 

~enomförd, borde vara utgångspunkten för bedömandet. Det 
0tde .. . · , .. iak . aven vara od1sputahelt, att saval slagkraften som den 

l!ska användbarheten äro relativa begrepp, som måste un-
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dergå förändringar med hänsyn till dels styrkeförhallanct 
l, . l . l . ena hos eventuella motståndare, dels den te ~ms <a ut' ec d1ncre 

" n av sjölzrigsmaterielen. 
Ser man problemet från nyss anförda synpunkter, konu11e. 

m an, vad artillerifartygen i östersjöflottan beträffar, enligt l1lit~ 
uppfattning till det resultatet, att fyra kustskepp höra nybyggas 
i sådan takt, alt det sista är färdigt, då pansarskeppet Gustaf V 
~\r 1946 faller för åldersgränsen. Under den första felllårs
perioden 1938- 1943 böra sålunda byggas 2 st. kuslskcpp, Yilka 
ersätta pansarskeppet Sverige, då detta fartyg år 19-!1 eller 
möJ'li<>en n å<>o t år senare överföres till lokals lyrka. ~nder föl-. b b 

jande femårsperiod byggas y tterligare 2 st. kustskepp av samma 
typ, avsedda att ersätta pansarskeppen Drottning Y1cloria och 
Gustaf V, då dessa falla för åldersgränsen i först a linjen. 

Beträffande den typ av kustskepp, som bör komma till ut
förande, synes den av utredningen föreslagna typ A 'ara i alla 
avseen den lämplig, dock m.öjligen m ed den reservation, som i 
det följande anföres. Såsom svårt ar tilleri har förutsa lts 6 st. 
25 cm. ev. 6 sl. 28 cm. kanoner. Härtill skulle jag vilja säga, 
all ell övergivande av 28 cm. kalibern ej är till talan de och 
delta ~v flera skäl, som även kommit till utlryck i utredningen. 
Varje hot mot moderna slagskepp m [tslc sålunda uppgivas. 
vartill kommer a ll möjligheten till strid mol äldre slagskepp 
och linjeskepp ställer sig tämligen problematisk. ~led 2~ cm. 
kanonen äga vi den fördde n a ll hava tillgån g till en val ut-
prövad l) J. äs. m ed vilken synnerligen goda skjulresultat up~, . . till nålts . F ördelen aY alt kunna använda samma amm nu tJOn 

'll s . l )s cm l<a-de blivande kustskeppen som t1 venges {eppens -' . · d 
d D .. .. . e }Jct,·dan e noner li<><>cr också i öppen ag. et ar aven av n " .. · C> b ar 

vikt, all verkan av det enskilda skottet hos 28 cm. l.:.an?nen ofo 
avsevärt större än för 25 cm. kanonen, nämligen 20 a 

2~ds 
· f.. o • o d or·r11ala strJ -större <>enomsla <>nmgs ormaga 1 pansar pa e n .. g-b ::o • • • • rs.n avstånden och omkring 40 °/o större umeboende encrg1 1 sp o ds-

.. l ·1 ·d b l · t · · motstan Jaddnincren. Detta kan sars u t Vl cs q u nmg a' för 
"' l l IC 1'1 rft"l crs.n kraflicra m ul vara av avgörande betyc e se. a l )C • 0 

1 pP t-> • l :lS O vara pansarsl.:.epps svåra artilleri har ju under t te f rn 
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10111 oålt olika utvecklingsskeden, som visa att en minskning dCI · 0 

~" kalibern medfört reaktion till förmån för en grövre kaliber. 
~et synes vara lämpligt, alt m ed detta faktum för ögonen ej 
ånYo besluta sig för en minskning. 

1 vale t mellan 6 st. 25 cm. kanoner och 4 st. 28 cm. ka
noner, som teore tiskt sett äga ungefär samma artilleri sliska 
krafl, synes även del senare allernalivet vara alt föredraga. 

Det har till förmån för 6 st. 25 cm. kanoner anför ts, att 
inskjutning hastigare kan verkställas. Då eldhastigheten för 
de båda pj ässlagen praktiskt taget är densamma, nämligen 3 a 4 
skott per pjäs i minuten, baserar sig den snabbare inskjut
ningen med 25 cm.-kanonerna därpå, att man använder del
salvor om tre skott, salvorna skjutna tätt efter varandra med 
en differens i uppsättningen av sådan storlek, att målet om 
möjligt redan efter två delsalvor blir inneslutet inom en med 
hänsyn till avs tåndet avpassad gaffel. Denna första gaffel sy
nes emellertid med tämligen stor säkerhet kunna bildas även 
genom att använda delsalvor vid 28 cm. kanonerna med två 
skott i varj e delsalva. Under förutsättning att sidsättningen är 
någorlunda rikti gt beräknad, vilken förutsättning måste gälla 
jämväl för 25 cm. kanonerna, bör även med 4 st. 28 cm. ka
noner delsalvorna hava utsikter a tt medgiva fullgod observation. 
De utomordentligt goda avståndsmälare och eldledningsinslru
ment, som numera komma till användning och vilka m edgiva 
ett noggrant beräknande av skjutfak lorerna, underlätta dess
utom inskjutningen. Det har vidare anförts att med 6 st. 25 
cm. kanoner större möjlighe ter förefinnas aU hålla målet under 
ständig eld än med 4 st. 28 cm. kanoner genom användande a v 
d~lsalvor med det förstnämnda pj ässlaget även under verk
lllngsskjutningen. Teoretiskt är detta riktigt, då delsalvor un
~er verkningsskjutningen ej böra förekomma vid 4 st. 28 cm. 

2
anoner, men å andra sidan måste sägas, att om man med 

1
8 Clll. pj äserna efter verkställd inskjutning skjuter salvor så 

1~tt som pjäsernas eldhastigh et medgiver, stora möjligheter 
n~refinnas att i stort se lt hålla medelträffpunkten på eller i 
arheten av nrflleL. 
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En olägenhet med 4 i dubbeltorn uppställda 28 cm. kana 

är givetvis att, om ett torn faller ut, endast 50 °/o av pjäsan t~el' 
åters lå mot 67 °/o under motsvarande förhållanden Yitl 6 i d bet 

ll -
beltorn uppställda 25 cm. kanoner. 

Om emellertid fördelar vägas mot nackdelar svnes 111·
1
g 

" Ur· 
artillerislisk synpunkt övervägande skäl Lala för 4 sL. i dubbel-

torn uppställda 28 cm. kanoner framför 6 st. i du~heltorn upp

ställda 25 cm. l<anoner. Ur kostnadssynpunkt staller sig även 

deL förra alternativet något förmånligare. 

Därest man ej kan reflektera på elt kuslskepp, hes Lyckat 

med 6 sl. 28 cm. kanoner, giver den gjorda undersökuingen till 

resultat ett skepp, i huvudsak liknande förslaget till pansar

skeppet »Tre Kronor». Farten bör dock sättas högre än i detta 

förslag. Den aktra dubbel-12:an kan utan stöne olägenhet 

tagas bort för att bereda bättre plats för ett där uppställL 40 mm. 

automalkanonbatteri. Ä ven i 6vrigt torde en del m indre modi

fikationer behöva göras. Kostnaderna för ett dylikt fartyg, vars 

deplacement kan beräknas bliva omkring 9 a 10,000 ton, synes 

med nuvarande priser komma att röra sig på omkring 38 milj. 

kronor. Därest tonnagefrågan f. n. skulle anses lägga hinder i 

v~igen för byggande av ett sådant fartyg, bör delta hinder 

snarast undanrödjas. Med ,fyra dylika fartyg i kus tflottan 

skulle, sett på längre sikt, den årliga ersättningsbygguadskvoten 

för denna typ bliva omkring 6,3 milj. kronor .vid en beräknad 

livslängd av 24 år i kustflotta. Ett hastigt ersättande på sätt 

nyss anförts kräver visserligen ganska betydande engangskos t

nader, men delta är en given följd av försmmnat cJ"sä lLnings-

byggande. .. . . . . . . li<~t 
Den av Chefen for mannen gjorda utredmngen hm Ly~. " 

ådagalagt, att en skårgårdsbetonad flotta ej är vad vi behoV~; 
Den kan icke fylla ändamålet att bevara kustflot tans slagkra . 

och användbarhet och de kostnader, som eventuellt nedlades ~: 
en sådan flotta, skulle giva mycket dålig valuta, om del skn 

gälla allvar. . . om 
Det torde vara skäl i att i delta sammanhang co l1l_asve

att 1914 års flottprogram räknade med 8 pansarskepp a' 
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rigeldass i .. kustfl~ttm~. Man kan därför icke säga, att ford

jpgarna stallas for hogt, om man under trycket av det oroliga 

;1ic~c t och den allmänna upprustningen i världen samt med de 

e~aste krigserfarenheterna för ögonen rälmar med artilleri-
s . 
fartyg för östersjöflottan i enlighet med vad nyss skisserats. 

Behovet av en särskild västkustflotla, även den lämpad för 

operaLiva uppgifter till sjöss i viss omfattning, har genom ut

redningen blivit ingående analyserat och motiverat. De nya 

synpunkter, som här anförts, måste vinna beaktande och fordra 

särskild uppmärksamhet och Iiehandling .från s tatsmakternas 

sida. 
Då det i dessa tider talas om ett gemensamt uppträdande 

av Nordens stater i fredsbevarande syfte och till hävdande av 

vår neutralitet, ävensom vidtagande av vissa beredskapsåtgärder 

till skydd mot eventuell avspärrning, såsom lagring och utbyte 

av varor av olika slag, synes det vara skäl i att erinra om be

hovet av en stark svensk örlogsflotta såsom den måhända vik

tigaste beredskapsåtgärden. Tillvaron av en sådan ligger i de 

Nordiska Staternas gemensamma intresse och skulle giva en 

viss tyngd åt våra argument i Geneve. 

Detta inses på åtskilliga håll i utlandet och det vore gläd

jande, om denna uppfattning kunde vinna gehö·r även inom 
vårt eget land. 

Är det månne förmätet a lt hoppas att man skall vara villig 
betala priset? 



- 730-

Utdrag ur årsberättelse i skeppsbyggeri 
och maskinväsende. 

Avgiven vid örlogsmannasällskapets sannnantrticle elen :) JluY . 1937 

av ledamoten O. B. Skog. 

Jämlikt Sällskape ts stadgar § 29 har föredraganden låtit 
årsberättelsen endast omfatta samnumdrag av k rigsld rtygs ny

och ombyggnader inom ledande utländska n~a,rin~r '>"l ~llt i ~.ve

rige och dess grannländer, .några resultat fra~: pg:u en .. G~ te~ 
horas provturer samt något om evaporatm·er for fram stalln mb 
av ~ärskvatten ur havsvalten och deras utveckling. 

' b ·· tt 1 l - f örn! ra o anden Vid utarbetandet av denna ars era e se 1ar · v" 

på ett förtjänstfullt sätt biträtts av mariningenjören av 2. gr. 

O. FalkendaL 

l b w d .. inom le-Somnwndwy nu l.:rigsj'mtygs ny- o c 1 om ygg1 '. ~ . . 

dande mariner samt i Sueriqe och dess grann,,llldei 

Inledning . 

.. . . . . . , l svnpunkt 
A- l "fl t 1 C36 19"' 7 ar ur knm,farlygsbyggn .H s -rss o e 'l - <> v· . . n·et av un-

Inycket betydelsefullt. Ehuru sammanlagda tonn ~~." nled 
. f t " . variden der år 1936 under byggnad varande kr1gs ar Y v 1 ' Wash· 

.. f""- k "t -'aot år sedan Sa .. l{erhet är det storsta sorm me omm1 na" , torde 
· ·· · f Hl')'> sa inotonkonferensens b estämmelser tradde l kra t ' --.: . . ven 

" , ""'~ Il" - .;irl ~IOIJe. n1 otsvarande tonnage uneler ar l ve> l J I Va rn SC'\' 
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byggnadsverksamhet som för närvarande bedrives inom alla 
Jl~rre m ariner är arv gigantiska mått. Orsaken tiU att denna 
;jvliga upprustning icke förekommit långt tidigare utan inträtt 
·ust vid denna tidpunkt är som bekant bestämmelserna om rust
J 'n()"sbegränsning i \.V a:shingtontraktaten a v elen 6 februari l 922 J]l ö 

och Londontraktaten av elen 22 april 1930, vilka upphörde 
att gälla med utgången av å r 1936. Dessa traktat hava visser
ligen ef terföljts av det s. k . Londontraktatel av elen 25 mars 
!936, vi,lket unelertecknats av Storbritannien , Frankrike och 
u. S. A., tmcler det att Italien och Japan icke unelertecknade 
det, enär deras villkor ej kunde godtaga s av de övriga makter
na. (Italien fordrade upphävande av de sanktioner, som före
tagits med anledning av Italiens angrepp mot Abessinicn, un
der det att Japan fordrade full jämställighet ur maritim syn
punkt med Storbritannien.) Uneler det att i traktaten år 1922 
och 1930 bl. a. föreskrevs en viss bestämd kvantitativ begräns
ning av sign atärmakternas flottor och förbjöds - med ett par 
undantag när - byggandet av slagskepp under ticlen t. o. m. 
år 1936, så innehåller Londontraktaten av år 1936 enelast be
stämmelser om vissa kvalitativa begränsningar av signatärmak
ternas flottor. Ett annat avtal av betydelse, som träffats un
der det sis t gångna året, är det engelsk-tyska fördraget av år 
1936, enligt vilket tyska flottans tonnage begränsas till 35 % 
av den engelska. 

Det torde vara lämpligt att här erinra om några av de 
viktigaste överenskommelserna i Londontraktaten av år 1936. 

l ) Följande fartygskategorier ha va särskilts : slagfartyg, 
hangarfartyg, lätta övervattensfartyg, undervattensbåtar , minel
te krigsfartyg, hjälpfartyg och småfartyg. 

2) Beträffande de viktigaste fartygskategorierna få de
tas standarddeplacement och kanonkalibrar icke överstiga: 
för slagfartyg . . . . . . 35,000 tons r esp. 14 tum (35,6 cm), 
) hangarfartyg . . . . 23,000 6, l (15,5 >> ) , 

" lätta övervattens-
fartyg . " ....... . 8,000 
Undervattensbåtar 2,000 

6.1 
5,1 

(15,5 
(13,0 

» ), 

)) ). 
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3) Fartyg skola anses överanga, då nedan angiw t a 
' ' 1llaJ 

år förflnlit sedan deras färdigställande: 
slagfar tyg 
hangarfartyg 
lälla övervattensfartyg 

26 å r , 
20 år , 

16 a 20 år {beroende på ti ll Yilken ka. 
teg01·i de höra), 

undervattensbåtar 13 år. 
4) Varje år utbytas årsprogram för nybygg n:1 der och 

nyförvärv .samt uppgifter om moderniseringsarbeten på äldre 
fartyg. Före kölsträckning av något fartyg tillhörande under 
2) nämnda fartygskategorier skall till de fördrag ssl nl<mde par
terna lämnas uppgift hl. a. p å fartygets ali, dimensioner, ma
skineffekt och typ av propellermaskineri , beräknad far!, an
tal och storlek å lumoner med större än 3 tums {iG mm .) ka
liber, anta l torpedtuber och flygplm1 m . m. 

5) Överenskmnmelsen skall gälla L o. m . den :n deccm. 
her l~H1. Storbritanniens regering skall under sis ta kvartalet 
å r 1940 vidtaga åtgärder för övel"läggningar m ellan signatär
makterna i syfte att då rustadkomma förnyade övcrenskom
melser beträffande marin rustningsbegränsning . 

Den under punkt 2) ovan angivna begränsnin1-!Pl1 av ka
nonkalibern till 14 tum {35,6 cm.) gäller endast u uder fö rut
sättning av allmän anslutning av undertecknarna :n· Wash
ingtontraktaten av år 1922, i annat faU skall m aximikaliben: 
vara 16 tmn (40,G cm.). Då emellertid allmän anslutning eJ 
kommit till stånd har t. ex. U. S. A. förklarat, att de koJllma 
aU utrusta sina på 1937 års program uppförda slagskepp med 

16 tums kanoner. 
o f o h d ' 'll· år in"a Av vad ovan sagts frmngar, att ran oc m e Ol ,1. • ~ 

som h elst överenskommelser .finnats beträffande kvantita tiV 
.. . . 'll ... t f ll t ;>t1di" frihel b earansn1no· av rustnmoarna tJ SJOSS, u an u s " n . 

o o , f tlJ "· 
r åder beträffande antal f artyg. Omfattningen av of ·en .. 10

• 
" .. .. o • är saL· 

gjorda ateruppbyggnadspl'ogram for de narmaste a1en . 
. d s]aoskePP skilt stor för England och U. S. A., 1cke blott va · G,., 

beträffar. 
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1. Storbritcmnien. Såsom all tid brukar vara fallet före
Jigga de fullständigaste uppgifterna beträffande Storbritan
oiens flo tta. Nybyggnadsprogrammet för 1937- 1938 om-

.fa tta r : 
3 s l a g s k e p p a :35 ,000 tons , ANSON, BEATTY och JEL -

LICOE. 
2 h a n g a r f a r l y g a 23,000 tons, FOR~UDABLE och IN

DO~liTABLE , 

5 k r y s s a r e ~t 8,000 tons, FIJI, KENYA, MAUHITIUS, NI
GERL-\. och THINIDAD, 

2 k r y s s a r c a 5)WO tons, I-IEH i\HO~E och BO~AVE~
TURE, 

16 j a g a r c ft 1,650 tons , 8 av K-kl n!':s (1\.ELL 1') och 
8 av L-kb ss (LAFOREY), 

7 u-båtar a 1,100 tons av T-kl::Iss ( TAl~U ), 

3ko nvojf artyg a 1,190 tOllS , 
4 min sökare a 875 tons, 
3 p a t r u l l f a r t y g a 585 lons. 
2 f l o d k a n o n b å t a r , 

23 s p e c. i a l f a r t y g (modcrfart\'g för u-hålar och jagare 
samt sjömiitniugsfarlyg m . Jil. ). 

Detta progr::un upptager visserligen inga motortorpecU)å
lar, m en e tt fl ertnl dylika torde m ed största sannolikhet kom 
Illa a tt in g;'\. i progr:tmmet. 

Största intresset nv i ovanståPnde program ingående far 
tyg tilldr::1gc•r sig givetvis !;lagskcppen. Tillsammans med dc 
lvå i 193H- 19iP års program upptagna s lagskeppen äro dc 
de första 5lagskepp, som byggas i Englnncl på 1-! [t r. Fartygen 
komma alt bliva nv en helt ny lyp med sta rkt öka t skvcld r· . . . 
or mötande av luftangrepp. Däcks- och sidapansar kommer 

att bättre fördelas, <;kwldstorn och gastä la brvggor ano-rdnas 
tn. 111. DcplacemcntPt blir 35 ,000 standard tons ; hestyck n ingen 
lllgöre av 10 ~t 12 s t. :35,6 cm kanoner. 15 cm ka noner i torn 
~,:1111 12 ~~ 16 si. 10.2 eller 12 cm kan~uer. Uppgift om luft-
arnsartilleriel saknas. Engelsmännen k ommn alltså att åt

lllinstone tills Yidare stanna vid 35,G cm såsom maximal k a-
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nonkaliber, trots att U. S. A. förklarat, att de sk•Jl ·1 1·1 .. 
. . . ' 1Satt 

±0,6 cm kanoner 1 sma slagskepp. Samtl1ga fartyg ulrnst· a 
med flygplan. Fartygen beräknas göra 30 knop och fr as 
drivningsmaskineriet kommer sannolikt att besta ~tY ut~:· 
lade ångturbiner tillsammans med högtrycksångpannor. x .. 

Hangarfartygen FORMIDABLE och INDO~llT.\BLE , av 
vilka det förstnämnda påbörjades i mars 1937 , torde i stort 
sett bl iva av samma typ son1 den lill 1934 års pro[.l nnn hö. 

randc ARC HOYAL och de i 1936-1937 års program upptag. 
na ILLUSTRJOVS och VICTOlUUS. För ABC H.OY.\L gäl. 
ler: deplacement 23,000 tons; bestyckning 5 st. l ~ i cm ka. 
noner , sannolikt av s. k. >> dual-purpose »-typ; pla ts lör 70 st. 

flygplan med hopfällbara vingar. Flygplandäcket far en längd 
av 2()5 m. :Maskineriet utgöres av Parson-turbiner ,ned hög

trycksångpannor och farten blir c:a 30 knop. Bl's~i llningen 

uppgår till 1,GOO man. 
Dc fem 8,000 tons kryssarna av FIJI-klassen konuna san. 

nolikt alt hestyckas n1cd 9 st. 15,2 cn1 kanoner. Da båda 

5,300 lons kryssarna bliva av DIDO-typ. 
K- och L-klassernas jagare bliva av samma typ som den 

i årsprogrammet för 1936- 1937 beviljade J-klassen. d. v. s. 
dc få 1,650 tons deplacement, sannolikt 6 st. 12 C! l kanoner 
och en fart av 36 knop. De voro ännu ej stapelsa lta j11li 1937. 

De sju u-båtarna voro likaledes ej stapelsalt a vid den 

nämnda tidpunkten. 
Enli gt uppgifter i dagspressen kanuner 1938--l 939 års 

nybyggnadsprogram att bliva lika omfattande som 1 ( i\7- 1938 

års och innehftlb. bl. a. 3 ev. 5 slagskepp saml 6 e 7 krys· 

l l "] 1 .. · " 111 ·> komma sare. A ntalct slags {epp )C ra mas langenom ar · ~ 

att uppgå till 25 st. 
Arbelel å till tidigare program hör~1:de_ fartyg ' ,tl:, se~;~~ 

förerråcndc ~usbcrältelse avgavs fortskncht 1 snahb takt. 
1 t'> , ES oc 1 

lama till dc b å dn s l a g s k e p p .e n ~RINCE O~, :_vAL , ]Je-
KING GEOHGE Y striicktcs pa nyarsclagcn 1~) .) 1 Dc A:Bl( 
räknas hliva färdiga år 1940. II a n r~ a r f a r t ' •, e t . 

, Jlangflt· 
ROYAL torde börja sina provturer i juli 1938 
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(Brtygen lLLl..JSTRlOUS och VICTOHIOUS påbörjades i ja
uari 1937. Av SOVTRAMPTON-klassens k r y s s a r e ha

:a NEvVCASTLE och SOUTHAMPTON färdigställts och 

trätt i tjänst under 1937 (inga provtursresultat är kända), 

sfiEFFIELD, GLASGOW och BIRMINGRAM beräknas bliva 

färdiga hösten 1937 och de tre fttcrslåcnde: LIVEI~POOL, 
GLOUCES TEH. och MANCHESTEH våren 1938. BELFAST 

och EDINBUH.GH slu tligen beräknas bliva färdiga under år 

t939 (de ingå i 1936-1937 års program såsom en förstorad 
sOUTHAMPTON-typ a 10,000 tons och ha något kraftigare 

pansar än prototypen). Av de 5 st. kryssarnaavDIDO-klassen 
i 1936- 1931 års program på 5,300 tons (DIDO, EUH.YALUS, 

XAIAD, PHOEBE och SIRIUS) torde ingen ännu ha påbörjats. 
De anses ej komma att avvika mycket fran ARETHUSA-klas
sen. Av denna klass fartyg (1934--1935 års prqgram) har den 
sista, nämligen AUHORA, trätt i tjänst hösten 1937. Beträf

fande j a g a r e är hela den i årsprogrammet 1935- 1936 bevil
jade l-klassen (INGLEFIELD) färdig och torde komma i tjänst 
detta år. J-klassens (JAVELIN) 8 st. jagare i 1936-1937 års 

p~ogram voro ännu icke stapelsatta juli 1937. Trots detta upp
g~v.as de bliva färdiga 1938. Av TRIBAL-klassens jagare bc
n!Jades 7 st. i 1935- 1936 års program och 9 st. i årsprogram
met för 1936--1937 . Dc få elt deplacement av 1,850 tons, 
8 st. 12 cm kanoner och 4 st. 53 cm torpedtuber. Fart 36 
knop. Av · de först beviljade äro AFRIDI, COSACK och 

GURKHA och av de sist beviljade äro l\IATADELE och SO-
\[A.LI SJ'öoatta Första o·. b "k . t"' . b" 
. · "' ". c 0 1 uppen era ' nas vara 1 ·Jans t 1 or-
~an av l 9~8 och den andra gruppen under sommaren 1938. 
!"v U-b å t a r hcräknas de till PORPOISE-klassen hörand.e min

l~ggande båtarna CACHALOT och SEAL vara färdicra ~ndcr 
'"'

3
h
8
· De tillhöra 1935- 1936 resp. 1936-1937 års r>program 

>c ha f "l' 
CIJ) k · o Jandc huvudclata: 1,520 tons deplacement, 1 st. 10,2 
bä, anon, 6 st. 53 cm torpedtuber och 120 minor. Kust-u 

\\~~n STERLET i 1935-1936 års program, tillhörande 

bet~~DFISH-klassen, beräknas ävenledes vara klar 1938. 
~e 

19
ors ta av THTTON-klassens fartyg, TRITON -- tillhöran-
35-193() års program - om 1, l 00 tons och med 1 st. 
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J 0,2 cm kanon var beräknat att gå av stapeln i sep k tnber d , 
Dc följande fyra , tillhörande 1936--J 937 års progra111, 1'U ~ · 
TlS , TRJ U;\IPH, TRIDENT och TRIBUNE äro påbiir jade. ~
tre små u-båtarna av UN ITY-Idass, som ingå i 19ati-193? , e 

ars 
nämli<Yen UNDINE, UNITY och URS UL \. äro st program, 

pelsatta. 
b ~ 

Av htressc äro dc omfattande motortorpcclhatsby""" 
J · . t:n:~~...n l 

som pågå i England såväl som i flera andra l~i nd!' r. Enligt 

uppgifter i dagspressen skola de engelska bå tarna. vilka icke 
ingå j några särskilda [trsprogram , hava en längd av 18 meter 
och e tt depl acement av 15 lons. Farten uppgives till -!0 knop. 
Bestvekningen a tgörcs av 2 s t. 45 cm torpeder, kulsprutor och 

sjunl;;.bomber, och besättningen består av l officer och (\ man. 
Dessutom synes en större försökstyp hava blivit hyggcl med 

en fart av 50 :jmop och 2 st. 53 cm torpeder. 
2. Frcmkrike. Någon offici·ell uppgift å Frank rikes ny

byggnadspbner synes icke föreligga. För den nänn Gs le tre
årsperioden vän tas medel till n ybyggnadstonnage om inalb 

27 3,000 tons bliva b eviljade a l t fördelas på 
5 st. slagskepp a 35,000 Lons, 
2 » hangarfartyg a 15,000 tons, 

10 )) kryssare a 8000 tons 
jämte jagare och u -b å ta r. 
Totala antalet fartyg 39 st. 

l To t·1la an-Alterna tivt ulanerrus endas t 3 st. slags <.epp. < 

> .. 'd o ·tt t t lt n«ct ') /3 000 er-tale t fartyg ökas dock darv1 , sa a o a onnnb ~ ' 
d 3 ~ 000 l 'lS sla"skcp-Jla' lles De båda under byQgnud varan e a, o. · - • b . 

· · · ~ , "l ade 1 
pen RICHELIED och JEAK BART äro icke n1 'el ra 01 

de lta program. 
1937 års program upptager: 

2 st. j a g a r e a 1.850 tons. 

4 » u-h å t a r av AURORE-klass. lln"il 
1 0 rc "t~ 

4 » f l y g p l a 11 t e n d r a r, avseelda att kunna om J 

de slör sta för·ekommandc flygplan. . .. st pe 
:) , k o l o n i a l-k r v s s a r e, avsedda för lropik!JH 1 ~. ·li "rn 

. ~ . . . . f · ·t . n n n l 
bliva av samma lYp som 1 st. tid 1ga1 e al ~ · 
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BOC'GAI::\VJLLE m. fl. Deplacementet är c:a l ,D70 
Lons och farten 17 ä 18 knop. 

tO st. »S l o o p S >> utrustade för minsvepning. 

1z ,, u-b å t s j a g a r e med en fart av 25 knop. 

2 »motortorpedbåtar med 45,7 cm torpeder. 
Enligt Jane's Fighting Ships ha RICHELIED och JEA'\1 

BAllT en hingel a\- 242 m och en bredd av 33 m. Bestyck

ningen u tgöres av 8 st. 38,1 cm och 16 st. 13 cm kanoner 

jä111te 8 st. 3 7 nun luftvärm;kanoner. Fartygen utrustas 

1ned 2 st. katapulter och 4 st. flygplan. Pansarskyddet hest~tr 

av 228-406 nun sido- och 203 mm däckspansar med en to
talvikt av 15,000 lons. Maskineriet utgöres av utväxlade tur
biner, utvecklande 160,000 ARK vid 33 knop. RICHELIED 

påbörjades i oktober 1935 och kölen till JEAN BART s träck
tes i december 1936. 

De un der de l senaste å ret upprepade strejkerna och in
förandet av 'W-timmars arbetsvecka h a i mycket hög grad 
försenat pågående krigsfartygsbyggen i Frankrike och vållat 
betydande svårigheter av finansiell art. S l a g s k e p p e t 

DUNKERQ UE färdigställdes i december 1936 och systerfar
tyget STRASBOURG sjösattes vid samma tidpunkt. De år 
1909 byggdn slagskeppen DIDEROT och VOLTAIRE hava 

utrangerats . Det s istnämnda sk rull användas som övningsfar
tyg efter desarme1ingen. 

Enligt Jane's Fighting Ships kommer en 8,000 tons k r y s
sar e att byggas under 1937 års program. Av de sex 7,600 
lons kryssarna av LA GALISSONNIERE-klassen ha förutom 
typfartyge t nu även JEAN DE VIENNE färdigs tällts. Ehuru 

dessa byggen hlivit starkt försenade, torde h ela klassen bliva 
färdigställd under innevarnnuc år. 

Av j a g a r c äro LE HARDI-kbssens 6 st. enheter a 1,772 
lons deplacement fortfarande under byggnad. Likaså befinna 
sig de båda flottiljl edarna av :\10GADOR-klass, MOGADOR 

Och VOL TA it 2 88-! tons , ännu i bvg·gnaclsstadiet men anses h. ' . " 
h leveransklara innevarande år . Med sin kraftiga bestyck-

ning av 8 st. J 3 cm k anoner och den höga farten av 38 knop 

Tidslcrift i Sjövå'sendet. 47 
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s tå dessa fartyg i särklass bland världens krigsfar tyg. \las J·. 

neriet utgöres av utväxlade Rateau-turbiner med ~) {) ,(JOO .'\}~~~ 
(max. 110,000) och 4 eller möjligen 6 st. pannor.. S0 111 s is~ 
färdigställd enhet i FANTASQUE-kla sen har typLir tyget Lt 
FAT\'TASQUE föreg[teude år avslutat sina provtu rer. Den be. 

räknade farten uv 37 knop lär h ava överskridils ' ii~,· ntligt av 

samtliga fartyg . Av dc 12 st. »C s c o r t e u r s , ;, HOR lons. 

Som beställdes 1933 under 1931- 1933 års progr~1111. ~l\·så"o · 
\:') ~ 

7 st. bliva färdiga under 1936. Beteckningen escor i1 ur har nu 

utbytts mot torpillcur. :\led sin fart av 34 1/2 knot och goda 

bestyckning torde dessa fartyg lämpligen klassificera~ ~om små 

jagare. 
Samtliga 8 st. minsvepareavELAN-klass tillh i'mmtk 1\)31 

--1936 års program påbörjades under ar 1936. l k t <1 ett de

placement av 630 tons och utrustas med 2 st. 10 em kanoner. 

Maskineriet ulgöre'> av dieselmotorer med en et' fe k l ' ''" -!,000 

AIIK. Fart 20 knop. 
Av u-båtar har år 1936 ett fartyg av ny t~· p " OLA:\D 

:.iORILLOT, påbörjats, tillhörande 19iH års progr un. Des~ 

deplacement i övervallensläge blir l ,100 tons. Bl·~tw kningcn 

utgöres av l st. 10 cm och 2 st. 13 mm luftvärnsk:l!lnncr .~a mt 

11 st. torpedtuber, varav 9 st. 55 cm och 2 st. 40 c m. l over

vallensläge blir farten 23 knop vid 6,000 AHI\ oel i under

vattensläge 10 knop. De 4 st. 2:a kl ass u-båtarna aY ACH.ORE

Iyp tillhörande 1936 års program lorde vara under byggnad. 

De få ett deplacement i övervattensläge av 805 lotos och ut

rustas med l st. 10 cm kanon och \1 st. 55 cm lorpedtub.er. 
. '11 4 5 l . .. . . tt ·J'iae Fran knkc Farten uppgives tJ 1 , cnop 1 over va ens' t"> • , • 

• o · 1· · .. l l A L·ll t u-ba t,u :io·er nu den kraft1oaste u-bals lotlan L var c en. n ' ' l 
'to >:> o o .. l' (' l] d i 80- tH· 
med en ålder av högst 10 ar uppgar nam Igen 1 . . 

, . - 000 tons 
3 Tusl'land. Det första tyska slagskeppet a ,,;), . . 

l)åbörjadc~ ~nder 1936 och ytt~rligarc .~u torde ha påbörp ls 
. . .. . .. . , ·t )i:OJJ1J11H 

1 ar. Enligt offJcJOsa uppgifter torde ann u el t sn,ll .. tr~s 

att })åhörja~ så att 3 st. skola yara färdiga år 1942. Dr van ~ 1• 
< ' ' e f•lf t < 

])liva beslyckade med 35,6 cm kanoucr och crhall<1 t n ' . 11 .1 ·]·rJV ' 
30 knop. A v de båda i föregående> årsberättelse l•l' ~' 
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26,ooO tons slagskcpp:~l SCH.~R~.llOH.ST och GNEISENAU 

r även den senare S.JOsatts, namligcn den 8 september 1936. 

~9 Den 20 februari 1937 sjösalles BAJ\S ROLSHO\'EN, del 

orsta i Tyskland byggda h a n g a r f a r t y g c t, vilket snart 

forde åtföljas av ell ~mdra. Standarcldeplaccmcnlel är 19,250 

:005. De komma sannolikt att föra 50 st. flygplan och få en 

fart av 30 kuop. Enligt ej bekräftad uppgift skola de beslyckas 

ed 14 si. 15 cm kanoner. 
!Il 

Av dc tre 10,000 tons k r y s s a r c, som inga i 19:~5 och 

t936 års program, ha de tv:l. första sjösalts den ö februari resp. 

s juni 1937 och döpts till AD:\IIHAL J-JJPPER resp. BLDCIIEH.. 

Den tredje pabö.rjadcs under 1936. Bestyckningen torde kom

ma att u tgöras av minst 8 st. 20,3 cm och 8 st. l 0,4 cm ka

noner. Fartygen förses med 2 st. flygplan. Maskineriet u t

göres av utväxlade turbiner och höglryckspannor. Farten vän
tas bliva minst :i3 knop. 

I 19:36 års program äro 6 sl. oceangående j a g a r e (Z. 

Ii-Z. 22) upptagna med clt standarddeplacement av 1,811 

tons. Samtliga påbörja des under 1 U:16 . Av de 16 st. l ,625 

tons jagarna (Z. 1--Z. 16) hava fö.rdigställls: LEBEHECHT 

)JAAS, GEOHGE TI-IIELE, RICHARD BEITZEN och PAUL 

JACOBI. Under J 93() h ar påbörjats 12 st. torpedbåtar (T. 

i- T. 12) tillhörande 1935-1936 ars progra.m. Deras stan
darddepl acement är 600 Lons. 

Av u -b å t a r hava de båda å 712 standardtons (l) . 25 o ·h 

C. 26) levererats i hörjan av år 19~16 och sannolikt även de 

flesta av serien om 10 st. a 500 standardlons (U. 27-t:. 36). 

Flertalet av dc 24 st. u-bålarna a 250 standard tons (U. 1-U. 
14

) torde äYcn vara färdigt. U. 18 sjönk som hckant efter 

~~llisi on i nowmber 19:W. Två av den sistnämnda klassens 

/ 1ar sägas p~l. för.~ök bliva litrustade med ett 1wlt slags fram

tJvningsmaskineri , a vsett för såv~il ÖVl'rvattens- som under
tuttensa o t>ang. 

De lO s L minsvcpama (F . 1-F. l O), s. k. Flollenbegleiler, 

:~o ana färdigställda. Ytterligare 12 si. minsYcpare (:\I. 1--
, 12) päbör.]adcs undrr 1936. 
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4. Italien. Något nybyggnadsprogram för de när
1 

aren torde icke vara offentli!!!!].O·rt. 0:åaot HYLL •[•>ttf ll::t~te 
~"· " " ·> "'t> an 'O 

eller hnngarfartygsbygge synes ej vara planera! , u t.~ 11 lordej"~-
byggnadsverk:.mnheten koncentrera sig kring en u tökninolly. 

antalet kryssare och jagare samt framför alll u-baLtr. An~ n_,. 

d o .. l d }" ' l l .. l o o ::tl~t 
av e SlSlnamnaa 1ne agre a C er an ar uppgar till n., 

.. l l l l d f.. d' "l l ",,) 80 
st., nar c e nu unr er )yggnac varan e ar 1gsta l '· ll1cn t 

· Orde 
detta antal komma att ökas till 100 st. 

Arbetet på dc båd:..t 35,000 Lons s l a g s k e p p v n LITTo. 

ltJO och VITTOHIO VEJ\'ETO har nu hörjat driy~, i hastigare 

tempo efter att en längre tid ha fortgått i synnerl i1-, ·n langsam 

takt, sannolikt beroende på materiella och finan~1 lla SYari"-
" heter i samhand med annekteringen av Abessinie1 eU förctao 

som hårt anstrioingt Italiens krafter. Det är dock n yckel osan

nolikt att de bliva klara till slutet av år 1 D:-38 '>t lm aYSc lb. 

Huvuddimensionerna äro nu officiellt angin1a till: längd ö. a. 

24.6 m , breeld 31,4 m och medeldjupgående 8,5 1 1; bestyck

ningen utgöres av D st. 38 cm och 12 st. 15,2 m kanoner 

:.amt 12 s t. \10 mm luftvärnskanoner. Enligt ieke officiell 

uppgift äro 15,2 cm k anonerna av >> dual-purpose typ. Fl~·g 

planens antal är 4 st. Mask ineffekten uppgiye ,, till 150.000 

AHK och farten till över 30 k nop. 

Dc båda k r y s s a r n a GUISEPPE Gr\.RIB ALDI och Lll· 

GI DI SAVOlA DCCA DEG LI Al3RCZZI ~ 7 .8i+ sl~mdnrdtom 

beräknas bliva färdiga de tta år. 

Fyra j a g a r e av ORlAl\I-kl::J.ss i\ 1,498 ton-; ~ tnndardde· 

l)lacement äro under bvmrnnd nämlin·cn VITTOll IO ALFIEBL 
J Ot'> ' ,., (l 

GIOSUE CARDUCCI, VIKCENZO GJOBERTI orl1 . .I.LFRED d 

ORIANI. Dimensionerna äro: längd ö. a. 10-13 m, bred 

10,16 m oeh medeldjupgående 3,05 nl. De utrusl;ts nwd 4 st. 
• t 53 cll1 

12 cm och 4 st. 37 mm luftvärnskanoner samt b s · 
I' h ra rten 

torpedtuber (trippel). Maskinstyrkan är 48.000 AH " oc . 
1 

~\9 knop. Samtliga jngare av SPICA-klassen it ():18- 652 :.w~,: 
dardtons torde nu vara färdiga. F~Ta t o r p e .J h a 1 .. nd if.(U· 

ORIONE-klass, vilka påbörjades 19:i(), torde llll ~· rn ra;nr;C)I 
De äro närmast alt betrakta som små jngare. d lllru ' 
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dast ä r 28 knop. Bestyckningen ut!!öres av 2 st. 10 cm 
rll ' .. u 

•911oner och ± st. 37 mm luftvarnskanoner samt 4 st. 45 cm 
~ b F' d . . k' · 
10rpedtu er. ram nvnmgsmas menet utgöres av 2 st. Yar-

ro"'-pannor samt. Tosi-turbiner, utvecklande 16,000 AHK. Far-

1~gen äl"~ av:.edda för minutläggning. 

· Vid ärskiflet 1930-1037 bcfmm sig vidare under byggnad 

en 20 knops '' s l o o p », nämligen EHJTREA, om 2,172 stan .. 

aurdtons, försedd med dieselelektrisk drift, j~imte ett flertal (c :a 

•1~ st. ) motor torpcdbåtn r. 

Av de tre u -b å t a r n a av CALUS-klass a U~~i2-1,965 

tons standarddeplacement levererades den andra i ordningen, 

E~RICO TAZZOLI, föregaendc år. Ytterligare 14 st. u-hålar 

äro under byggnad, nämligen 2 st. mi nutläggare FOCA och 

ZOEA, 10 st. av ADUA-klass samt 2 st. av ARGO-klass. De 

förstnämndn erhålla etl deplacement i övervattenläge av 1,100 

tons. Maskineffekt och fart i övervattensläge äro 2,880 AHK 

resp. 17 knop. ADCA-khssen är på 67 5- 855 tons deplace

lllenl och ARI..~O-klassen har clt deplacement i övervattenslägf' 

av 676 tons samt maskineffekt och fart i samma läge av 1,330 

AHK resp. 14 knop. 

Ombyggnaden av de gamla 22,500-tons slnt5skeppcn CA

~'OUR och CESAHE är slulför d . De viktigaste ändringarna 

aro nu kända och utgöras av: förlängning av skrovet 15,8 m; 

b_~rl.~agande av lrippcl1ornet midskepps för beredande av plats 

for okat maskineri och för två katapulter jämte fyra flygplan; 

~~rttagande av alla torpedtuber; ökning av maskineffekten till 

la,ooo AHK, vari!!cnom farten ökats till 27 lmop · änclrin a av 
o ........ 

' t> 

llgg och skorstensplaccrina. Ändrin!mrna ha medfört en ök-
nin ." ,, 
ba. g av deplacemen tet Llll 25,000 tons , fullt rustat fartyg, och 

ni dragit en kostnad av 150 millioner lire per styck. Bestyck

~gen u tgöres efter ombyggnaden av 12 st. 32 cm, 12 sL 12 

k Och 8 st. 10 cm kanoner samt 20 st. mindre luflvärns
anoner . 

före ~ - Sov jet unionen. Inga som helst offici-ella uppgifter 

tle IJgga vare sig om under byggnad varande fartyg eller om 

llybyggnaclsplaner, som förefinna:;. Enligt till buds stående 
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uppgifter synes nybyggnadsverksamheten för närv:q·a nd 
e onl. 

falla: 
3 st. k r y s s a r e a 8,000 tons , 
6 st. j a g a r e (flottiljledarc) a 2 ,~l00 tons, 

'27 st. u-b å t a r , nämligen 13 st. a 1,200 tons , -l ~t. it l ,Ooo 
tons, 8 st . a GOO tons , 12 st. a 500 tons, 20 sl. ·t ')00 lo - ns 

Dessutom lorde två jagare il c:a 3,000 tons h:lv<t H"irdiu: 
ställts under l 93ti , i mvcket j)åm innande om dl'n fra nc ]· ., ." 

J ., '" Ja -
garen LE FANTASQUE. 

G. U. S. A. Nybyggnadsprogrammet för ii r 1 \l: \'i - 19::\R 
är ganska blygsamt och upptager endast 
S st. j a g a r e och 
'1 st. u-b å t a r . 

r\{tgra uppgifter om dessa fa rtygs storlek h a '.i Hi.mna ts. 
Enligt >> The Navy » skulle U . s. A. dock h a för :tYS ikl au Ull

der l \):37 påbörja ytterligare l re slagskepp utöver dc 1 Hl:H\ {trs 
program upptagna. 

Ritningarna till dc i l 9:i6 års program up pl gn a båda 
s l a g s k e p p c n a 35,000 lons h nva godkänts , 111l'll far tygen 
lära ej skola påbörjas förrän l 938. Byggnadsliden he riiknas 
till fyra år. De hava erh ållit namnen NOWfil C. \HOLT '-: . .\ 

och \"/ ASHI~GTOl\. -:\Ied anledning av att .Jap:1 • t'.i under· 
tedmal l 936 års Londontralda t komma dessa fart~·~ en l. ovan 
alt förses med \) st. 40 ,6 cm k anoner uppställda i lrc trippel
torn. Det medelsvåra a rtilleriet skall utgöras H\' 12, ~ cm 
»dual-purposC >> kanoner. Fa rten kommer sannolikt icke ~ ll 
bliva högre än 27 k nop, viikel kommer att med gi\ ' betydllgl 
häl tre skydel än å andra nationers nybyggen a Y motsvara nde 
storlek, vilkas fart i allmänhet torde hålla sig nmkri ng 30 

knop. Byggnadskostnaden be6ikrws lill 50 a 51 mill . d~ll a,r 
• o 1 · ,d nVJla pr s l. Fartygen komma sannolikt att bl1va anglur )JI . . 

och alltså icke såsom tidigare rvktats turboelcld ri-.;kl drn•n:l· 
' · , ·1") forl-

Arbetet å 14 700 tons h a n o· a r f a r t v o· c l '.\ .\S 
.. ' . . "' . : n .. . · ·a llen· 

<,alter. Dess huvuddnnens10ner uppa:~vas llll : Ja ngd 1 ' 
• o •• o l· l' 1 )ll· 

lmJCn 210 m , bredd 24,5 m och medeld.Jupgaen( l ,). 
111 

Fartyget , som konnner alt ersätta den nu ÖYcr :.W ar ga n · 
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t..ANGLEY, beräknas kosta c:a 20 mill . dollar. H::mgarfar-
<1Cl1 ENTERPHISE och YORKTOWN torde nu vara färdig a. 

IYo Den näst sista av vVASHINGTON-kryssarna VIN' 
cENNES är nu klar och återstår i denna klass under bygg
nad allts[t end::ts t WICHITA. Av k ryssa re av BROOKLYN
J;]ass skulle den första, BROOI\.L YN, blivit färdig i juni d. å., 
J)1Cl1 den tord e vara avsevärt försenad. 

Sju stycken flottiljl edare av PORTER-klassen blevo fär 
diga undt'r 19i16 och av de 40 jagarna av MAHAN-, CRAVEN
och MAOR Y-klasserna färdigstäildes "ju, sjösattes nio och på
börjades två slyeken samma å r. Ytterligare 12 s t. jagare, san
nolikt även de på 1,400 a 1,500 ton s, skola byggas enlig t 19:1G 
års program. 

De b~tda k o n v o j f a r t y g e n CHARLESTON och EH.IE 
på 2,000 s tandard tons färdigställdes hösten l 9:16. -:\1ed sin 
fart av 20 knop och bestyckning av 4 st. l 2,7 cm kauoner, 
vi'lka torde komma att utbytas mot ~) :J 4 st. 15,2 cm på kom
mande fartyg av samma typ, anses dessa mycket lämpliga för 
sitt ändamål. Hector Bywater, A. I. N. A., betecknar dessa 
fartyg så .~om >> th e lrue convoy sloop » och a ng iver att många 
engelska offi cerare skulle vara villiga a tt utbyta engelska flot
tans h ela nuvarande bes tånd av »sloopS >> mol 20 st. fartyg av 
ERIE- typ. Sju sl. »cruising cutters » med samma huvuddi
mensioner som nyssnämnda konvojfartyg men med något 
mindre bestyckning p[tbörjadcs 1H35 och torde nu hava till
förts den amerikanska »Coast Guard ». 

För ::nnerikanska flottan påg[tr för närvarande byggandet 
av en fly tdocka avseeld för de stör:,ta amerikanska kr"igsfarty
gen. Dockan avses kunna bogseras med 10 knops fart , var
för den förses med porlar för lämplig formgivning och med 
styrinrättn ing. 

7. Jupan. Dc atttid myckel osälua uppgifterna om ja
Panska floll:ms nybyggen och byggnadsplaner torde hädanef
ter bliva ännu mera svävande, enär alla dylika planer för fr am
liden konuua all hemligstämplas. Icke c;1s riksdagen lär kom . 
Illa att delgiv:ts några detaljer över den n~'tmskaffade materie-
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len. Oerh ört omfattande nybyggnad~program torde doe J· 
··k l t··· 1· S ' l l 1" t f"' ·' ' 

111ect sa er Jet ore 1gga. a une a ... ar progr:nnme · or ue niinnus 
fem å ren omfatta nybyggnader för 4 7 millioner och 

0 
le 

lll
byggnader för 8 millioner pund u löv er redan hl'slu tade 
arbeten. Vilka farlygstyper, som skola byggas iir dock 
obekant. Halvofficiella uppgifter angiva påbörjande t av 
ctl slagskepp under år 1937, vars deplacement ej tor. 
de överskrida 35,000 lons. (Enligt Jnne's Pightiug Ships 
lära fyra slagskepp a 35,000 lons planeras, varav h ·;• Ytintas 
bliva p[tbörjadc i år.) Rörande slagskepp pa 45 it 50.000 tons 
hava envisa rykten cirkulerat, vilka dementerats a\ de ja. 
panska myndigheterna. P ör ö•vrigt synes byggnads\ t rksa m
heteu i mycket hög grad gälla u-hatar. Ytterligare l n flyg
plankryssare av SORYU-iyp, KOB.YU, har avsells alt p:'thör
jas detta år. 

Av de sex k r y s s a r n a av l\10GA~U-klass pa 8 'lO lons 
lära de tre första vara färdiga. J\'lOGAMI har utt >rt sina 
provturer, varvid svåra skador sägas ha uppslått i dl'l hel
svetsade skrovet vid samtidig avfyrning :w alla kanonn under 
högsta fart, 33 knop. 

20 st. j a g a r e av SlGURE-klass äro under h~ ggnad. 
Deplacement 1,368 lons. Bestyckning 5 st. 12,7 cm .moner 
med nära 90° elevation. Maskineriet utgöres av f:na ngpan
nor samt turbiner utvecklande 38,000 AHK vid 34 knop. 01-
jeförråd 400 tons. I likhet med några andra m ariner bygger 
även Japan en t o r p e d h å t s 1: y p om c:a 600 tons depla
eement med dimensionerna: längd 80,2 m, bredd 7,~1' m och 
djupgående 2,06 m. Bestyckningen utgöres av 3 st. 12.7 cm 
kanoner och 3 st. 53 cm torpedtuber. Maskineffr len är 
!:l ,OOO AHK och farten 28 knop. Antalet dylika f artyg liir upp· 
gå till 20 st. 

8. Sveriges gwnnländer. I NotffC har den för'ila av de 
sex beviljade vedettbåtarna, nämligen SLEIPNER, färdigställts 
i år. Den andra bålen av denna klass, AEGIR, torde icke sol11 

tt ]l. f" d' d h .. t t f" t o o t 1<:r'S Dn-avse s ) 1va ar 1g enna os u an ors pa nyare · · , . pa der 1936 har vid Horten påbörjats två fiskeriskyddsf"rtyg 
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.,65 standardtons med dicselelektriskl maskineri. Farten upp
··,.es till 13 °i1 knop vid 580 AHK. 
•'l 0 D anm arks flotta skall enligt en i början av detta år of-
fentliggjord plan hava följande samm ansäl tning : 8 torpedbå
tar, 4 u-bå tar, 3 minsvepningsfartyg och l minutläggare jämte 
trängfartyg. Dessu tom skall till flottan höra etl tjugotal flyg 
plan. I\är NIELS Jt:EL och PEDER SKRA:\1 framdeles ut
rangerats, konuncr fiollan alltså icke att innehåll a något pan
,9rfartyg. 1\.uslpansart'arlyget OLFERT PISCHER har utr.tn 
,,erats 19:36 och sk~1ll användas som mnlfarlyg. 
" Polen. Jagaren GROM, som h~rggls i Cowes, har slutfört 
sina pro\'lurer och torde nu Yara införlivad med elen polska 
tJottan. Den i Le Hane under byggnad varande miuutläggaren 
GRYF, som i fredslid skall vara kadeltfa rtyg, niirmar sig sin 
fullbordan. 

Den av J:;stfand i Darrow be.~ lållda u-b<-ttcn KALEV har 
färdigställts innevarande år. 

Finlands flotta har sedan föregående arsbcriillclse avgavs 
icke tillförts ru"tgot nytl far tyg. Inga nyh~·ggm~ der pågå och 
ieke heller har nagot nybyggnadsprogram offentliggjorts. Pör 
finska state;:s räkning har vid A.-B. S~md vikens skeppsdO·L;ka , 
Helsingfors , p[t ~~~·a re! Hl :J i best ä lit s en kombinerad isbrytare 
uch moder fartyg för u-b;llar. Parl~rget skall förses med diesel
elektrisk drifl och fa r fi.ilj ande huvndclimcnsioner : längd ö. tl. 

li4,1 5 m längd i v. l. 59,35 m, mallad bredel 14,50 m , bredd 
i v. l. 14,20 m och medeldjupgående 4,90 m. 

9. Sverige. Sedan senaste ft rsberäll.else avgavs, ha efter 
U\'slu tacle leYernn-;prov följande fartyg tillförts Svenska flottan, 
nämligen: jagaren GÖTEBORG samt u-bålarna DELFINEN 
och NORDILL\J)AHEN år l 936 och u-båten SPRJNG.AREN år 
1 ~37 . Jagaren STOCKIIOLJ\I och u-bålen SJÖLEJONET be-
raknas ulföra sina provturer im1eYarande höst. 
~ Av de år 1935 beviljade jagarna :\'1.1\.Ll\fÖ och KARLS
l' R.O NA hygges den förra vid Eriksbergs ~Iek. Verkstads Ak
~ebolag , Götehorg. och den senare å örlogsvarvet i Karlskrona. 
e hava ännu icke stapelsatts. Dc likaså 1936 beviljade u-bå-
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ta r na av sannna typ som SJÖLEJO:\'ET hava. besUill ts hos 
Kockwns l\1elwnisk a Verks taels Aktiebolag och skola heta SJ(i_ 
HUNDEN och SJÖBJÖRNEN. Av m insveparna Alll! OU.t.'\ 
och LANDSORT är den fö r stnämnda sjösatt och :\IT?\SVJ:_ 
PARNA 1 och 2 berä k nas bliva fä rdiga, elen ena mii jli;;011 i 
höst och elen andra på nyår et 1938. 

Några resultat j'rån logmen GÖTEBORGS pmvturc r. 

Leveransprovtur m ed jagaren GOTEBORG wrkställdes 
under tiden 6-11 ok tober 1936, vilken tidrymd mas tc be
traktas som ovanligt kort med hänsyn t ill dc omfat t::mdt' 

proven. 

Amnärkningsvärda äro de gynnsamma propulsioml'örhål
lanclcna i jämförelse med utländska kända jagare a\ samma 

storlek . KoelTicienten 
AHK 

vid den högsta uppnådda 
Deplacement 

Fart 
farten är endast 2G 5 vid ett värde å koeiTicienten ;---c d . 

1 ' J L:mg 1 " 

Från manöverproven må nämnas resullalet fr:tn pro.ve~ 
· 11 ·t ·J · • a· r·ooot·clse fr"} n l'u ll Ian med mnkastnmg av prope ·Cr ur )lllernc s < 

framåt - 37,36 knop verklig f::t.rt - till högsta L rl back. 
. f l 00 • l . n"t S wol varvid tiden fdn det maskmtelegra erna )Orpc c l' ' · . d 

J 
00 a e hö<>sta fart back till dess dc båda propellerturbinern·, )Or j 

t> . 1 . . . 1)ro· 
ändra r öre'lseriktning var 13 resp. 19 sekunder till ' ess . 

" • 00 k 300 .... pr niiil· 
pellrarna natt fullt varvantal f~r bac ~ -- c:a . '~11 ' Tiden 
_ ett gott bevis för maskinenets sohcla konstruk tiOn. . ~G 

till dess fart~rgc t bringats till .stillaliggande uppgicl' td l J.· 

sekunder. 
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jVagot om evr:pc·wlorer tör fru m ställninq cw j'ärskvatten LLI' 

hnvsuatten och dems utveckling. 

I och med höjningen av a rbetstrvcket i fartygsångpannor 
över 20 atö (atmosfärer övertryck) har matarvattenframställ
ningen ombord, på grund av att dessa p annor äro särski lt ldins
Jiga för störningar vad beträffar matarvattnets renhet, fått den 
allra störs ta betydelse för driften. De t har därför blivit nöd
vändigt att förbättra förut vanliga evaporaLorer - här be 
nämnda enkelevaporatorer, kännetecknade av att ångbild
ningen sker från i evaporatorvattnet (vattnet i evapora
torns vattcnrum) nedsänkta värmeslingor - för att kun

na fyll a de höjda anspråken på det framställda vallnet:-; 
renhet. Färskvattenframställningen har även m· en annan 
synpunkt å senare tid ägnats ett vittgående intres,se, nämli
gen för att kunna tillgodose dc stegrade hygieni sk a krav, som 
nwn era resas från persona'len ombord. 

F örr , kan m an säga, förekom färskvattenframställning 
ombord endast i relativt ringa omfattning, åtminstone {t han· 
delsfnr tyg , varför en allmän strävan förefanns ända till för 
något över 10 år seelan att nedbringa storleken av evapora
lorerna med åtföljande minskning a v värmc~·tan. Detta förde 
till att man måste arbeta med ett trYck i evaporatorernas vär
meslingor av 6- 8 atö med åtföljande snabb beläggning av 
dessa och därav följande besvärliga och ofta förekommande 
rengöringar. 

Kännedonwn om, att vid am ·äGd :mclct av ett ångtryck i 
värm eslingorn a av högst 2 Dtö beläggningen å dessa blev myc
ket mindre och lättare att avlägsna förd e lill tillverkning a,· 
evaporatorcr, drivna med avloppsångD, och evaporering uneler 
vacuum, varigenom även evaporal.orcrna hlcvo betydligt m er 
driftekonom iska. För att emellertid kunna göra. dessa evapO·· 
tatorE'l' driflsäkra, måste m an verkställa särskilda undersök
llingar rönlllde de faktorer , ~' " vilka driftsäkerheten Yar b c 
toendc. Unelersökningarna kommo då att in rikta sig p å h c
Stänuna nclet D\' den belastning a\· Yftntw~· tan , snm skulle kun-
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na tillåtas i en evaporator, äv·ensom storleken av den f.· 
o f' ') l ') 1 lio_ välskeylan or h ängrummets höjd. A 1g. ~ a oc 1 - J l ha llpp . 

tryck i dragits k urvor för två olika evapora tortryck, d . v. ~-
0 25 

evaparatorns ångrum, 1,2 ala (atmosfärer absolu t) och ' 
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ta , som visa , hur evapOTa tortrycket inverkar på det fram
~t~llda vattnets -- destillatets - renhet vid olika bel astningar. 
~estilla l et försämras, om evaporatorångan är för fuktig , d . Y . s. 

innehil ller för mycket medryckta droppar från cntporatorvatt
n:t. Vid lägre ~vJporatorlryck blir ångYolym cn större, var
l'td ångh ns tighcll'n i den fria vätskeylan ökas. l31ir ånghastig-
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h eten för stor, m. a. o. blir den fria v~itskcytan Ö\ trhd· 
··1 k l "Id . . t "]] t"lll .. 1· elslod o ut s s ·um· )l n m gen 1 evapora or n t1 _ o t )Or 1g hi) j d __ 

poratom jäser-- och ett dåligt saltlmlligt destillat hl.ir fö; .~va. 
"\Iycket betydelsefullt för erhållande av torr napor:ue1~· 

ånga är, förutom rel:Hivt låg ii.nghastighet i elen 1J 1:1 väts~~
ytan, att Cmgrnmmets volym och speciellt dess höjd iir tillräc]c: 
lig, även som att det finns särskilt filter, varigenom cvapor;~. 
torångan får passera, innan den lämnar cvapora lorn. 

För erhMlancle av största möjli~ a driftsiikerhct var de t 
nödviindigl, a tt även evaporatorerna gjordes så ok änsli ga sotn 
möjligt för betjäningsfel och störniiJgar av allm än ar t. 

De betjäningsfel och störningar , vilka oftast Wrd~omma 
ombord och inverka menligt på destillatet , äro ångtr~ eksvaria
tioner i värmeslingor och i evaporatorernas ångrum. 

i\ fig. 3 visas , hur sjunkande ångtryck i vämw~lingorna 
i en enkelevaporator vid norrmal bel astning inverk•r för säm
r ande på destillatets renhet , då evaporatortrycke t ic-ke samti
digt regleras utan får sjunka - avloppsarcan för cnporator
ångan hålles konstant. Den plötsliga ökningen i destilla tets 
salthalt efll:r n{igra upprepade trycksänkningar i viirmcsling
orna hel'Ol" på ökad skumhöjd - början till jäsn in,.; - i cva
poratorn, orsakad av bristande cirkulation . Det torde obser 

veras att <c'\ nghastighcten i evaporatorvattnets ytskikt blir mind
re vid en trycksänkning i värmeslingorna och sålunda i viss 
mån motverkar >> jäsningen >> . Förklaringen till denna cirku .. 
la tionsstörning ät· följande. DCt evaparatorn arbetar normalt, 
cirkulerar evaporatorvattnet inom evaparatorn (vat lPt't ström· 
mar uppåt m ed ångblCtsornrt från viirmeslingorn a och nedå t, 
där ingen ångbildning äger rum). Sjunker ång trycke t och 

därmed temperaturen i värmeslingorna, minskas viinncöver
föringen frå n dessa, varigenom drivkraften för cirkulationen 
J l" . l l " l . " 1 .. "re vJl') 1r n11nc re oc.1 ~mgtryc \.et 1 evaporatorns augrum a,., ' _, 
ket senare har till följd, att det mot trycksänkn ingen svarnn.J~ 
Ynttenvärme t frigöres och överför en del av evapontorvattne 
i ånga. D:1 denna åm!·bildnin1:!· sker fr[m hela yatl ·ntnassan, 

~ ~ " kn 
kommer den att verka störande på cirkulati onen mins ' 
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.ner npphäva densamma, varav följden blir, att hda vätske
t 

11 
j cvnporatorn höjes - ångan så att säga ch·iver vattnet 

~ . 

tarn.r .. or si!! --- vilket vtterrlioare accentueras om ånntrvcke t v·· u , J n , n .J -

·la ~n1eslingorn a p[l uylt plötsligt ökas. A ro tryck variationer
' astiga och tillräckligt s tor a, inträder jäsning. 
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En höjning a\· anglrycket i ,·iirmcslingonw , id 
nonn l 

helaslning och konstant a doppsarca för cntporatora 11 .,
31 

n 
l d ''l l J l . o i"' b' l lll v er <:ar p a grun a Y o ~a c )C a stnmg nagot orsiilllrancl -

destillate ls renhet , men förors akar ingen jäsning. J ella s~ Pa 
k f .. l l o 'l o l - \ llllt unna or<: aras sa, a lt c a !ryc <:et a evaporalorann·. 111 ·t· 

~l s lfTQ 

Lill följd av ökat tryck i värm·eslingorna, minsk:1s salllticl~or 
'f"l l - - . 1cl specJ 1 ;;.a vo ymen a evapora lorang:m, vangenom t> ndas t 

l t· t · .. k · o l · l · l ·1 en re a JV rmga o ·nmg av ang 1as ttg 1eten 1 Yls -t ;:[, l inträde· 
Cirkulationen försämras ej. 

1 

S törning av cirkula tionen i eYaporatorn , villu•u kan med
föra jäsning med å tföljande ökning av salthallen i des tillatet 
inträder, om vid oförändrat ångtryck i Yärmeslin gorna cvapo: 

ratortrycket plötsligt sänkes genom att avloppsarea fö r evapo
ratorå ngan hastigt ökas. En dylik trycksänknin" försämrar 
destillatet hastigare, enär en överbelastning av evapora tom da 
samtidigt lätt inträder. Sjunker sumtidigt ångt r~·cke t i vär

meslingorna, ökas saHhal!en i destillatet ännu m u. 

Under de senare åren h ar strävan att eliminera dc svag
heter, som vidlåda cnkelevaporatorerna, lett ti ll ut l'o rmn ndet 
av speciellt två evaporatortyper: de ~ •. k. cirkulal iunsevapora
torerna och dubbelevaporatorn, samtidigt som enkclevapora

lorn förbättrats. De förra äro av tvenne slag, näml1gen: tryck· 

cirkulationsevapura torn och fricirkulationsevaporalo rn. 
Tryckcirkulationsevaporatorn är schematiskt visad i fig. 4. 

Evaporatorvattnet uppvärmes genom värmeslingorna i upp· 

vännningsdelen under tryck , alstrat av en cirkul al ionsplli11P· 
l ill en temperatur, som ligger något under den mo l tryck el 

~.varande mättade ångans temperatur. Någon [mghildni ng ä~er 
alltså ej n1m i denna del , varigenom beläggning,Hn a på var· 

meslingorna från evaporatorvattnet bli ytterlig t smit. De~. w:
der övertryck befintliga evaporatorvattnet avg[tr fran uppvaJ:n.

1
· 

· l l ] o 1 · 'l l .. l t i n " 5 kaJ · nmgsc c en genom en 1a skiva t1 l ett trycknec sa n " iitl 
·d d l ·· o • o ·•· soi11 J, varv1 en e av evaporatorvattnet overgar J ang ... · 
• • o o • · . , tangen-

avskllJeS fran vattnet L!enom att an::!vattenblandmn~c n · . " . " :l l . 

tiell t inledes i tt~rckneclsä! tningskärle t. Evapor<l' m tn gan ,,,. 
o o o • o ' l :iiiJllilr>' 

gar uppat och far, mnan den aygar fran 1rYc kiH·l ~' 
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Tryckcirkulattons evaporator. 

_Aog· v_l!l:te_ n..?.la :o_P:':"1~9 . ...______ 

Avg~e!"19_~_f:_l.( ~poratorå.--:_g<! ''-........~ 

Nivåre
[gulator 

,..... __ .,.. 

Fri cirkulations evaRorator 
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~ ---

~ ----
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,A_ng~v~!'t"-~ lj : 
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( Vattenrvrn -- - -- - --

Friskång~-
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kärlet, pa.ssera genom ett ångfilter, där medföljatH.h· va tte 

partiklar till största delen avskiljas, medan allt det va tten

som icke övergått i ångform, nedrinner i botten av lryckne~: 
sättningskärlet, varifrån det genom cirkulationspumpen )·' 

nytt tillföres uppvärmningsdelen. Vattenhöjden h alles kot~s~ 
tant i trycknedsättningskärlet genom att m a tarvallnet inledes 

till systemet genom en nivåregulator. 
Fricirkulationsevaporatorns verkningssätt fram gar av fi., 

o. I uppvärmningsdclen , där värmeångan tillföres a mante~: 
sidan, övergår det i de vertikala tuberna befintliga evapora tor

vattnet delvis i ånga, varefter ång-vattenblandningm avgar 

till ett ångavskiljningskärl, där evaporatorångan avskiljes från 

vattnet. Evaporatorångan avledes från toppen av kiirlet, un

der det att vattnet samlas i botten , varifrån det ånyo ti llföres 

kretsloppet genom att det självrinner till uppvärmningselelens 

undre vattenkammare. Vattenhöjden hålles som i lryrkc irku. 

lationsevaporatorn konstant genom en nivåregulalor . 
Dubhelevaporatorn, schematiskt visad i fig. G. hnr ('Il 

första avkokningsdel, utförd som en enkelevaporalor, och en 

andra avkokningsdel, utförd som en fricirkulationsevaporator. 

Den andra avkokningsdelen kan även utföras som en tryck· 

eirkulationsevaporator. Den i första avkokningsdelen alstra

de ångan - första evaporatorångan - får passera g<'nom clt 

[mgfiltcr och avledes sedan till mantelsidan av andra avkok

ningsdclen, där den kondenseras, bildande l :a destillatet. Dellc1 

självrinner till andm avkokningsdelens undre valtenkmnmare 

och stiger upp i tuberna, varifrån den där bildade ång-va tten· 

blandningen avgår uppåt till avskiljning.skärlet. Den :wskilda 

ångan- 2:a evaporatorångan - får, innan den avgar. passe

ra genon1. ett ångfilter och bildar vid kondensering 2 :a destil · 

laiet - slutdestillatet. Det vatten, som samlas i botten av ar· 

skilJ'nincrskärlet s1'älvrinner tillbaka till undre vattenka111
1110

• 
b ' .. 

ren i 2 :a avkokningsdelen, där vattnet på nytt börjar sitt kret'i· 

lopp. Då vattnet i 2 :a avkokningsdelen är m ycket ren l .. b~; 
höver endast en mycket ringa del avtappas, varför praldiS 

taget inga värmeförluster uppträda i denna deL 
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Det medeilst dubhelevaporatorn framställda destilla tet 1 . lar 
en utomordentlig renhet. Salthalte:1 v1d full belastning Upp. 
går icke till 2 mg per liter. Den laga salthalten beror på att 
den slutliga ångbildningen sker från praktiskt taget färskt vat. 
ten, i motsats till vad som är fallet i andra evaporatorer, där 
ångbildningen sker från salt vatten. Dubbelevaporatorn är vi. 
daT-e mycket okänslig för vanligen förekommande driftstör. 
ningar. En variation av ångtrycket i värmeshugorna i 1 :a av. 
kokningsdelen inverkar praktiskt taget icke på slutdestillatets 
renhet. Till och med om jäsning skulle inträda i l :a avkok
ningsdelen, så att salthalten i 2 :a avkokningsdelens evapora
torvatten uppginge e~empelvis till 1/:.: %, ökas ickP salthalten 
i slutdestillatet till mer än 8 mg/lit. Ängåtgången iör fram. 
ställning av färskvatten är trots den dubbla avkokningen en
dast obetydligt större än i enkelevaporatorn, beroende på att 
ångvärmct från l :a avkokningsdelen fullständi gt utny ttjas i 
2 :a avkokningsdelen. Dubbelevaporatorn är synnerligen lämp
lig för framställning av ett konstant gott destillat fi"n· pannor 
av högsta tryck. - ·- Vi-d ' Bensonpannanläggningen vid Siemens 
kabelverk i Berlin-Gartenfeld t. ex., där arbetstrycket ä r c:a 
100 a tö, användes matarvatten med en total sa lthalt av i 

mg/lit. 
Dricksvatten kan lämpligen framställas ur L'vapo rator-

ångan från l :a avkokningsdelen, -enär fordring arn a på clt's til

latets saltfrihet icke äro så stora för detta ändam ål. 
Av de nu beskrivna evaporatortyperna står dubbclevapo

.11 t ts renratOl·n såvä:l vad beträffaT det framställda slutdesl1 a c 
. .. .. . . 'f l , ·1 ·n.n in<Jsfel het som okänslighet for stormngar 1 dn ten oc 1 m } " a 

.. d d to r· o rna ]i:tlllll < i en klass för sig . Men aven e an ra evapara 1 ' "r 
f . d 'll t l" ' , ··f'lt . ·un-:indes f o framställa mycket saH~na · estl a , (a m,g 1 er ' ' fr~n 

cvaporatorångan. Därvid uppgår salthalten i desttlla tct t ~-H 
l t t 'll ? · - liter 111° · ch·kulationsevaporatorerna ene as 1 - mg per . to· 

. .. . c· ·k l t' evapola 3 mo· per hter for enkelevaporatmn. .n u a wns . . fir-
n . .. . .. .· r er l , , 

rerna äro betydligt mera okausliga for tryckvar l::t wn a se· 
meslin()'orna än enkelevaporatorn. Känsiligheten ho~ denn' [III 

tl • • 'd 1' . .. " n·eno111 nare för sådana vanahaner kan eJnellertt e I11111WI •
1 

,., 
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dell förses med regulator, som håller ångtrycket i värmeslingor
pli J;:ons tant. Fördelaktigt är givetvis att även förse de andra 
evaporatortyperna med dylika regulatorer. För att förhindra 
de ogynnsamma verkningar, som tryckvari•ationer i evaporato
rernas ångrum framkalla, bör den avgående evaporatm·ångan 
]l.ondenseras i en särskild för evapor::rtorerna avsedd konden
sator, vilket gäller för samtliga evaporatorer. 

Vid moderna evaparatmer sker evaporeringen på grund 
av det låga trycket i värmeslingorna i allmänhet under vacuum 
_ ända ned till c:a 0,3 ata och mindre, med undantag för 
dricksvattenevaporering eller evaporering under omständighe
ter, där bakteriefaran kan anses särskilt stor, i vilket fall tryc
ket å -evaporatorångan bör uppgå till minst atmosfärtrvck 
(100°C). Om trycket i värmeslingorna ej överstiger 2,5 ~ta, 
ha evaporatorerna mycket lång drifttid, utan att kapaciteten 
sjunker. 

Ångförhrukningarna för de olika evaporatortyperna per 
liter framställt destillat skiljer sig ej mycket från var~ndra. 
Enkelevaporatorn har den minsta ångför•brukningen c:a 1,15 
kg ånga per liter destillat och tryckcirkulationsevaporatorn 
den största. Enkelevapmatorn är dessutom lättast. Dubbel
evaporatorn är tyngst, c :a 25 % tyngre än cirkulationsevapo
ratorn. 

Då det gäller att framställa större mängder färskvatten, 
och avloppsånga härför ej finnes disponibel, utföres för att 
nedbringa bränsleförbrukningen och kostnaderna evaporering
e~ ombord i 2 eller 3 steg, varvid 2 resp. 3 evaporatorer an
vandas. l :a evaportorn arbetar då med friskånga. Evapora
torångan från denna och 2:a evaparatorn användes som vär
~eånga föT 2 :a resp. 3 :e -evaporatorn. Sista stegets -evapo1·ator 
år arbeta i vacuum. I fig. 7 visas schematiskt en anläggnina III d V<O b 

k e enkelevaporatm:er i 3 steg för framställning av vatten för 
oknings- och tvättningsändamåL 

fr- ~en i värmeslingorna till l :a evaparatorn kondenserade 
l'i~s~ang~~ avl~des till en kylare, 'där kondensatets värme del

ovedmes bli matarvattnet, som passerar kylaren. Evapo-
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rilLorångan från l :a evaparatorn avl-edes, som ovan nämnts, till 

2:a evaparatorns värmeslingor, varifrån det i dessa bildade des
tillatet avledes till en uteslutande för anläggningen avsedd kon
densor. Evaporatorångan från 2 :a evaparatorn inledes i 3 :e 
evaparatorns värmeslingor, varifrån destillatet likaledes av
ledes till nämnda kondensor. Till värmeslingorna i 3 :e evapo
ratOI·n kan även ledas avloppsånga i den mån sådan ·står till 
förfogande. Alltingen blandas denna med den från 2 :a evapora
torn kommande evaporatorångan, eller inledes den i separata 
värmeslingor, från vilka kondensatet avledes till kondensorn. 
Evaporatorångrlll från 3 :e evaparatorn ledes direkt till kon
densorn, där den kondenseras. Från kondensorn tages kon
densatet och destillatet medelst en våtluftpump och tryckes till 
tankarna. Matarvatten tillföres anläggningen från kondensorns 
kylvattenavlopp, varigenom en viss förvärmning erhålles, och 
ledes genom ett filter till matarpumpen, som trycker vattnet 
genom den ovannämnda kylaren för kondensat från värme
slingorna i l :a evaparatorn via samma evaparators nivåregula
tor till ett a vluftningskärl, där matarvath1et medelst evapora
torångan från 1 :a evaporalorn såväl förväTmes som avluftas, 
varefter det tillföres l :a evarporatorn. Från dennas vattenrum 
avledes behövligt matarvatten för dc andra evaporatorerna 
genom niv~trcgulatorn till 2 :a evaparatorns valtenrum, vari
från m atarvattnet ledes vidare genom nivåregulatorn till 3 :e 
evaparatorns vattenrum. För att hålla salthalten i evapara
torerna p:"t lämplig nivå behöver man endast slampumpa 3 :e 
evaparatorns vattenrum, vilket sker n1edelst slacmpumpen, till 
vilken evaporatorvattnet tryckes medelst en vattenejektor. 

Försöksresullat med nu beskriwn anläggning, kapacitet 
400-500 ton destillat per dygn, visa, att friskängförbrukning
en är 0,45 kg pr lit. destillat, alltså endast c :a 39 % av färsk
vattenförbrukningen vid -evaporering i ett steg. Rengöring av 
evaporatoremu behöver sällan företagas (varannan eller var 
tredje månad), enär relativt lågt tryck användes å friskångan. 
'trycket å evaporatorångan i l :a evaparatorn uppgår till 0,9 
Qtö, :motsvarande 120° C. Det framställda destillatet är bak-
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teriefritt, en är det varit uppvärm t till den ovannänmd2 ,, len1-
peraturen 120° C. 

Anläggn ingar för fr amställning av dricksvatten kunna va-
ra anordnade i princip på samm a sätt, men destillal et l11åste 
då behandlas på sär skilt sätt. Först måste det n edkylas till 
lämplig tempera lur och sedan syrsättas genom inblasning av 
luft, vidare passera elt fiUer m.ed aktivt ko~, som bortlur ev 
luk t, och slutligen tillsättas med salt. Centrifugalpump hö~
användas för destillate t för undvikm1de av kontakt med olja, 
som alltid är att befara vid användning av kolvpump. 

En evaporatoranläggning med mer än l steg k an givetvis 
utföras så, att varje evaporator även kan arbeta separat, i vil
ke t fall fr iskånga t illföres samtliga evaporatorers värmeslingor, 
varigenom. an~äggningens kapacitet avsevärt höjes , givetvis på 
bekostnad av ekonomin. En dylik kapacitetsökning kan vara 
behövlig att ernå vid vissa tillfällen, valför specielll a krigs
fartyg evaporeringsanläggningar med mer än l steg iiro ut
förda på detta sätt. Så är t. ex. den under byggnad yarande 
franska jagaren VOLTA (2 X 55,000 AHK max.) förse<ld med 
2 evapm·atorer, som enligt uppgift, då de arbeta separat, var 
dera hava en kapacitet av 110 ton per dygn och, chl. de ar
beta i 2 steg, 150 ton per dygn tillsammans. Augförbrukningen 
i det senare fallet uppgår till c:a 0,75 kg per ]il. fr,nnställt 
destillat. Bästa resultatet erhålles vid mindTe kapaci L et, då 
ängförbrukningen uppgår till 0,6 kg per lit. destillat. 

I detta sammanhang torde det vara av intresse alt del
giva några av de försöksresultat, som nåtts i svenska marinen 
med evaporatorer, där en annan väg valts för erh~tllnnde av 
god ekonomi. En del av den i evaporatorn alstrack ångan 
användes nämligen efter kom.primeTing som värmeanga vid 
evaporeringen, varigenom största delen av dess värmeinnehåll 
tillvaratages. I fig. 8 visas schematiskt, hur en dylik anlägg
ning är utförd. Den från evapmatorn avgående evapora~or· 
ångan avledes dels till en ångkompressor, byggd efter in Je;~ 
torprincip, där den komprimeras medelst friskånga, dels tJ 
en dricksvattendestillator, dels - åt-erstoden - till en l{on· 

!01 
en 
'IL l 

Dl 
:x 

il 
-~ 

> 
~ 
L 
o 
tll 
U) 

~ 
(l 

E o 
:L 
1J 
III 
E 
L 
o ..., 
~ 
o 
Q. 
lll 
> 
Q/ 
Qj 
J:: 
c 

UJ 

1111 
()l 

c 
·~ :t 

"' 

- 761 

il 

~ 
c 
~ • E 

! ~ 
• c 
~ E (' 
& .o 

~ ~~ I'-t---~ 
l !E l 

~- -- ---- -----t----. -

·~ 

\ 
öl 
iii' 

h 
_._j i"' 

I 

o 

~ ,j-"/ IJ ~-oJl1 ! j 
-1 ID ~~ ~ o~ ;:: "'l: .~ ':1\ . 

l U: El 

Ii x 
~ u 
c c 
"" " C L o u 
" o 



762-

densor. Den från ängkom pressorn avgående blanch un gen ~v 
friskånga och evaporatorånga ledes till evaporatorn ~ vi\nne. 
slingor, varest den kon elenseras för att seelan genom l' n '"~t-

·n föres · · ' 'll k l · lVh tarvattn l'l l l tenavskilJare av"a ll en onc enso i. . , ·rrW 
t> • f ' . . l !P n O' ' evapora torn från spolled~mgen genom ~tt. Iller ~-c. \~·sedd för 

nämnda dricksvattendestlllatorn, vars ovre del ar ' 
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den huvudsakliga förvärmningen av matarvatln e t. 
]edes m ata r vatlnet till evaparatorns ni vår-egulator. 
ten- och slam pumpar äro cen Lrif ugalpumpar. 

Härifrån 
Färskvat-

Å fig. 9 visas några r esultat från prov vid olika belast
ningar med en å jagaren Stockholm i111s tallerad dylik evapo 
rator, vars normala kapacitet uppgår till 21 ton per dygn. 
Belastn ingsändringarna ha åstadkommits genom utbyte av ång
munslycken i å ngkompressorn. Frisk ~t11gförbrukningen per k g 
evaporer a t destillat varierar av ·evärl m ed belastningen. Vid 
ungefär 11'1 av normal k apacite t -- c:a 210 kg evaporerat des
tillat per timma motsvarande c :a 5 ton per dygn - når frisk
ängförbrukningen sitt lägsta värde, nämligen 0,41 kg evapore
rat des till at, utgörande knappt 36 .% av friskångförbrukningen 
vid evaporering utan ångkompressor. 

Vid dricksva ttenframs tällning ökar den nämnda friskäng-
förbrukningen n ågot, huvudsakligen på grund av att högre 
temperatur å evapara torångan - minst 100° - då bör hållas 
och a tt förvårmningstemperaturen å matarvattnet måste mins
kas, för att temperaturen å dricksvattendestillatet skall kunna 
hållas låg. 

Vik Len a v en dylik enkelevaporator med ångkompressor 
är endast obe tydli gt störr e än ulan ångkompressor och drift
liden på grund av låg t ångtryck i värmeslingorna -- c:a 2,5 
ata - mycke t lång. 

Dc undeT byggnad var ande jagarna Malmö och Karlskrona 
komma alt utrus tas med dylika cvapora lor er, var och en 
kompletterad med ytterligare en ångkompressor, a vsedd för 
normal kapacitet å evaporatorn . Evapora toranläggningarna 
konuna därjämte att kompletteras m ed avluftningsanordning 
för lllatarvattn cl. 
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von Schantz'ka målet. 
En kabal på Skeppsholmen för hundra år sedan. 

Av hedersledamoten G. UngeT. 

Den 9 dec. 1835 inregistrerades i kommersekollegi um en 
av svenske konsuln i Stettin C. A. Bergemann avlåten skrivel
se, som skulle komma så mycket buller åstad och medföra så 
allvarliga konsekvenJSer för ett flertal svenska sjöofficu are, att 
avsändaren för visso mer än en gång fick skä:l aU ångra det 
han vid hrevets avfattande ej ålagt .sig något större moderation 
än vad som varit fallet. Anledningen till förenämn dl i höge
ligen temperamentsfull ton hållna hänvändelse var 1 iimligen 
skäligen hagatell.artad och hade de därur upprunna k mplika
tionerna med litet god vilja lält kunnat ordnas i all sltllhet -
Vie l G eschrei und w enig W oll e! 

Av berörda skrivelse framgick i korthet hurusom pre· 
mierlöjtnanten vid K. Maj:ts flotta J. C. von Schantz under · 
låtit att vid överenskommen tidpunkt gälda ett In n å 15° 
preussiska thaler, som konsuln i mitten av nästliden scp temb~r 
månad mot revers tillhandahållit honom vid ett b esöl' i StettiJl 
i samband med landsältandet därstädes från ett svenskt ör· 
logsfartyg av prins Max av Leuchtenberg, hos vilken vo~ 
Schantz varit anställd som uppvaktande officer. Av dessa 

15 
. ~n 

thaler hade emellertid större delen. dler 110 thalcr. :w 
Schantz i sin ordning utlån a ls till fartygskassan å J.ronoii~:
fartyget Gylfe, med vilket överresan till Tyskland fiire lagJ s. 
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j.\nligt reversens ordalydelse hade von Schantz skyldighet att 
rid återkomslen till Stockholm till handelshuset Tottie & Arf-
11.edsson inbetala hela elen lånfångna summan. De till fartyget 
utlånade pengarne, vilka av fartyg,schefen, premierlöjtnanten 
GossPlman, genast efter ankomsten till huvudstaden blivit till 
von Schantz återbetalade, blevo nu visserligen av denne inle-
1,ererade till Tottie & Arfwcdsson, men begärde han samtidigt 
anstånd med de resterande 40 thulerna tills dess hans ekono
miska m ellanhavanden med hovförvaltningen blivit reglerade, 
en i och för sig själv ju ganska rimlig begäran. 

' Det var häremot konsul Bergemann i sitt anförda brev 
inlade ·en ljungande protest, i anslutniug vartill han utbad sig 
kollegiets bistånd för utbekommande av sin ~tterstående ford
ran. Samtidigt härmed im·apporteracl es von Schantz ' m·akt
låtenhet att göra rätt för sig till utrik esministern af vVetter
~tedt med hemställan tillika att denne måtte framlägga saken 
för såväl kronprinsen, hos vHken von S. genom tjänstgöring i 
staramiralsämbete t var anställd som adjutant, som '' nötigen
fal!s ,, jämväl för konungen, hos vilken samme von S. på grund 
av sin förtrogenhet med fral1ls ka språket a lltsedan 1829 tjänst
gjort såsom ordonnansO!fficer, "als ich in der Hoffnung lebe, 
dass Allerhöchst der König n icht dulden wird, dass mir au-; 
diesem Vorfalleine Kränkung iiberkonunen , . Att Bergemann 
i sin s_krivelse i övrigt h årt tryckte på dessa von S :s honorära 
anställningar var enelast i stil m ed det hela - den åsyftade 
chikanen hade ju härigenom utsikter att bli så mycket större! 
Och i dessa sina beräkningar mis~räknade sig vår konsul 
för visso icke. 

Sedan tillvaron av Bergemanns anmälan konunit till che
fens för förvaltningen av sjöärendena, konteramiralen greve 
Clas Cronstedt, ki\nncdom, beredde denne sig tillfälle att taga 
del av ak l,slycket i fråga och därav låta verkställa ·en över
~ättning , allt i uppgivet syfte att söka få den pinliga affären 
ordnad uneler hand. Efter att den 28 dec. hava förvissat sig 
n~11 att skulden alltjämt icke var reglerad kallade Cronstedt 
foijande dag von S. till sig på sitt tjänsterum och anställde 
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med denne elt sorts förhör (vartill han formellt ·ej Yar bef 

gael) utan alt dock veterligen i fortsättningen göra nag0 11 so~· 
helst demarche för att kväva det sålunda påbegyntt lllalet 

1 

d 
. l 

dess linda. Tvärtom beslöt han sig en 4 Jan. 18iJb för att 

återställa brevet till kollegiet för ·detta ämbetsverks vidare 

åtgärder. limarr detta beslut hann l:liva effektuerat cllllllålde 

sig emellertid amiralens adjutant, premierlöjtmmt H V. Vult 
von Steyern, som mellankommande part med anhållan alt fä 

disponera den ominiö.sa skrivelsen för att om dess m nehå]) 

!_.liva i tillfälle aH råc:blå med sina gradkamrater för den hfu1_ 

delse den gjorda anmälan befunnes vara av beskaHeuhet att 

påkalla något ingripande från dessas sida. Härtill liimnade 

Cronsteclt sitt bifall och lavinen kom på så sätt i gang . 

Redan till fijljande dag hade äldste premierlöjtnanten vid 

Stockholms station, frih. A. von Knorring, med ut('~l nt::mdc 

av den prickade, hunnit kalla graden till överläggnin ~-, i båts

manskaseTnen (nu v. kasern II) på Skeppsholmen. ,\' de lf) 

kallade ins1ällcle sig en1:ellertid av allehanda skäl ej mer än 

10, för vilka Bergemanus brev i över::;ättning jämte ::nskrift av 

skuldsedeln upplästes, i anslutning var till von Stcyern, un

derstödd av C. F. Coyet och frih. C. E. Cederström. yrkade 

på att von S. för vanhederligt beteende i låneaffär< n måtte 

av gradkamraterna uppmanas att inlägga om sitt ~l\·~k ed ur 

flottans tjänst. På förslag av frih. J. C. Pfeiff, som hiirvidlag 

sekunderades av H. J. Hallen och A .. Hedborg, beslö ts emeller

tid , mot von Steyems energiska protester, att von S. skulle 

heredas tillfälle aU inför kamratkretsen försvara eller ,.l minsto

ne förklara sitt handlingssätt innan något avgöramil heslut i 

målet fattad es. . l" t 
Att märka är att reversen numera var vederbörli g( n 111 os .. 

. .. .. l ~ ·. n ha· 
VId det nya sammantrade, son1 agde rum c en ' J<l ., 

1 
de förutom von S. 9 premierlöjtnanter kommit tillstäd es. bla~~ 
vilka egendomligt nog ej befunno .sig de tre kamrater, som vJ 

föregående möte biträtt den tilltalades sak, men till denne~ 
]veka i s tället en likasinnad , vilken däremot ej varit 1 trYnrun 

J en· 
de den 5 jan. , nämligen K A. Lillichöök. Denne, so1 ' ntl 
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s:un gick i breschen för sin h årt trängda kanu·at, gjorde efter 

~cmkomslen fdn mötet ett skriftligt referat över vad som där

under förekommit , vilka anteckningar seelermera skulle kom -

111n all spela en framträdande roll vid målets fortsalla behand

Jj ng vid krigsdomstoL 

Av detta , i sinom Lid beedigade, vittnesmål framgår huru 

som sammankomslen börjat med alt meromnämnda brev och 

revers än eu gång upplästs, varefter från flera håll det skar

paste Idander framförel es mol von S :s handlingssätt. På av 

denne rakt på sak därefter framställd förfrågan huruvida kam

raterna funno detsamma vanhederligt inföll greve B. J . E. von 

Plnten omedelbart >> ja >> med ins tämmande av von Steyern och 

Coyet lllH.ler det alt alla övriga tego. »Är detta kamraterna<> 

tanke om saken », skall d[t von S. hava anfört, »så vet jag vad 

jag h ar alt rälla mig efter. Ehuru jag icke delar herrarnas 

åsikt av densamma, så blir corpsens tanke härutinnan regel 

för mi lt handlingssätt. Men saken är för mig högst viktig och 

därför behöver jag belänketid innan jag tager något bestämt 

beslut. » Seclan von S. avlägsnat ·ig uppdrogo dc kvarvarande, 

trots Lilliehööks bestämda framhållande av att inga som h elst 

definitiva utfästelser voro av elen tilltalade avgivna, åt Coyet 

och A. C. :'vicister att under hand till flottornas generalndju

tant, konteramiralen C. af Klint, anmäla det von S. förklara t 

sig ämn a begära avsked. 

Efter ytterli;,!are en veckas betänketid och rådslagning med 

sina vänn er beslöt denne sig emelleTlid för att icl.:e giva vika 

för kamraternas påtryckning samt gjorde i 'Snmhand härmed 

hos von Knorring hemställan om alt bliva satt i tillfälle att 

inför k amratkretsen framlägga sin a skäl härför. Denna an

hållan blev, liksom en ännu senare (den 17 jan.) framställd , 

~v von Knorri11g skriftligen avslagen. I sin nöd vände von S. 

SJg då till Cronsledt och bad denne förmedla ett nytt samman

t~äde med premierlöjtnantsgraden. Vilka nu Cronstedts m o

~.lV hi:irför än må hava varit - han h ade från början tag i t 
0
l>Pet parti mot von S. - alltnog åtog han sig saken och lät, 

alltjämt högst informellt, genom von Knorring sammankalla 

Rraden till ett tredje och sista sammanträde på vanligt ställe 
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den 29 jan. Till detta begav sig von S. i den fas ta förhopp. 
ningen att han först skulle få ordet och därmed beredas 

111 
... 

JicrJwt att få sina svnj)Unkter beaktade av kamra terna 
8

°J-
b ~, . . . . ( , onl 

denna gång mangranul mfumut s1g, under det a tt dessa å sin 
sida hade bibringats den uppfattningen att det nu endast gäll. 
de en sista avgörande votering. En sådan anställdes ock Gille
delbart sedan samling skett, i det att von Knorring utan några 
som helst preludier uppmanade dem. som ansägo von S. hava 
uppfört sig vanhederligt, att gå över på salens högra sida, un
der det att de som icke delade denna åsikt kvarstodo på dess 
vänstra . Hesultatet gav 11 i förstnämnda grupp och 5 i den 
senare. Först härefter bereddes von S. tillfälle atl uppläsa 
sin omsorgsfullt utarbetade försvarsskrift. Då h an härunder 
bl. a . hävdade att hans högste chef, kronprinsen- stornmiralen, 
för sin del ej kunnat finna något vanhederligt i von S :s affärs. 
transaktion, blev han avbruten av von Platen m edelst utropet 
»det är lögn», ett intermezzo, som i likhet med vad fallet var 
i fråga om den beskyllning för vanhederligt beteende, som 
utslungats vid föregående sammankomst, seelermera hlev be
ivrat såsom brott mot det ännu gällande duellplakatet av år 
1682! Ett starkt stöd hade von S. även vid detta tillfälle av 
Lilliehöök, som i ett mästerligt avfattat inlägg under.~trök må

lets övervägande civilrättsliga karaktär, vilket frå n allra förs,ta 
början bort hava undandragit de samma all inblandning fran 
kamraternas sida; f. ö. vore ju lånet redan betalt . 

Efter detta sammanträde vi·lade bägge parterna på banen 
intill den 10 mars 1836, då von S. hos krigshovrättrn anmälde 
de honom vid sista sammanträdet fällande kamraterna för att 
de dels genom ohllgl1ga stämplingar söka tvinga h onom till a~-

f .. ]" . föl'IJI'Utit skedstagande och dels genom grova oro ampnmga1 

sig mot gällande duellplakat. . 'd 
dl , f" d öknlll" VI Sedan målet underkastats en grun 1g orun ers to d r 

l · .. u v arun e en för ändamålet å Skeppsholmen nedsatt u1gsra ' .
011

_ 

f ... "l 1 t 11iral Cl åtalet utvidgades till att OIT1 atta Jamya wn erm ' _ ·jctsfi-
stedts uppseendeväcknnde andel i detsamma , yrk ::Hlc kt to·cr-

• .. o 1· d ·'ll t l le }Jr eJ1ll skalen hos kngshovratten pa att samt 1ga e t 1 a a( 
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Jöjtnanterna måtte dömas till vardera 2 års ffu1gel.se och a v
s~edande ur rikets tjänst samt Cronsteclt till tre månaders sus
pension. Domen, som avkunnades dt~n 9 juni 1837, kom emel
lertid att lyda på 3 månaders arrest i läst rum å högvakt eller 
[t fästning för de 11 premiärlöjtnanterna under det att det mot 
cronstedt framstäl lda yrkandet bifölls . 

Målet gick så vidare till högsta domstolen, som genom ut
slag av den 7 dec. s. å. mildra de Cronstedts straff till en må
nads suspension; vad premierlöjtnanterna angick uppdrogs åt 
storamiralen att gå i författning om dessas bestraffning i extra 
judiciell väg. Från detta mindre angenäma uppdrag skilde 
sig emellertid sistnämnda myndighet genom att i sin ordning 
överlämna omsorgen om straffens utmätande till konteramira
len O. G. Nordenskjöld, 1SOm av längre fram angiven orsak 
under tiden avlöst Cronstedt som chef för förvaltningen. På 
nyåret 1838 ålade .så den nye chefen premierlöjtnanterna von 
Knorri n:g, Coyet, Meister, Gosselmnn, Cederström, Oxehufvud, 
Engelhardt, von Platen, Vult von Steyern, Castegren och Has
selberg vardera 4 veckors an·est å eget rum med förbud att 
mottaga besök för att olagligen hava sökt tvinga von S. att 
laga avsked ur krigstjänsten med anledning av en affär av 
uteslutande privat karaktär. 

Att den slutliga domen blev så pass lindring beTodde på 
att de åtalade, då de förklarade von S. hava betett sig vanhe
derligt, icke ansågos hava förbrutit sig mot duellplakatet, då 
det vore han själv som framställt den förfrågan , som vid sam
manträdet den 7 jan. givit direkt upphov till ifrågavarande 
Opinionsyttring. 

Själva domstolsförfarandet var, i vad rör m ålets huvud
ltlolllent, härmed till ända, m en de ytterligare tillstötande kon
sekvenserna av denna beclrövli!:!a affär blevo för nåcrra av de 

" t> 

agerande kännbara nog. Redan i ett tidigt skede av rättegången 
hade sålunda von S. entledig::tts från sin befattning som or
donnansofficPr och då han efter slutdomens avkunnande i 
>!" ] 
ra let (2 m ars 1838) b k v soulagerad genom förtursbefordran 
llj kap ten la de, för a tt demonstrera häremot , Cedel'ström 
~ . ' 

n Ptaten och Vult von SteYer n . snmtli!:Ya erkänt dualiera offi-'1' · . , , ö t> 

ldskri[t i Sjöväsendet. 49 
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centre omedelbart in om avsked, som ock utan vid an· cer .. 
' .. . '-l11o . 

nier blev dem beviljat; von Platens uttrade blev .JU <'j l"ör evjo 
•• o o ••• • t)l, 

ity att han som bekant tvanne ganger sasom SJOill iJHsl er å ler. 

inträdde i flottans tjänst, men de båda övriga voro l"ii r ::tllLid 

förlorade för vapnet. 
Cronstrdts opåkallade ingripande målet hade ., sin sidu 

förskaffat honom många biilra vrdersakar e, som l'~•da st av. 

vaktade ett lämpligt tillfälle att komma honom ti ll li,' -- han 

var med andra ord infamt påpassad. På höslvn '80() gul' 

han s[t en blotta på sig, som man f'j var sen aLL uln~ ttja : han 

hade helt egenmäktigt låtit införa en del ändringar i d l av K 
:Yfaj :t redan fastställt och till tryckning anbefall L re~lemente, 

vilken åtgärd i en hastig vändning blåsles upp ti ll l'll Hu upi

und Staatsaction. I febr. 1837 entledigades han för detta makl

missbruk av regPringen från sitt chefsskap över förYallningcn 

och dömdes två år senare, efter åtal av J. 0., av högsta dom

stolen (med 4 röster mot 3) till avsättning från siLL kontcrmni

ralsämhete, en utan allt tvivel alltför hård dom, säkerligen ej 

så litet påverkad av rädsla från högre ort att giva opposi1ionen 

några nya vapen i händerna vid då förestående ri ksda g. Alt 

märka är hurusom den radikala pressens inställning lill det 

von Schantz'ka målet härom lämnat en varsel, som Pj gärna 

kunde misstydas Att Cronstedts ingripande i delta viiscn llige.u 

bidragit i hans slutliga fall torde också vara ställt utom varJe 

tvivel. 
Men även chefen för flottans station i Stockholm, vice-

Il f o • l" d skvrn i det amiral C. F. Covet, sku e a s1g en s ang me av . ' 
. .. d rl o t l f" l •rlåtcnbet han vid krigshovrätten stall es un er a a or m H t 

.. . .. k . l 1 d " Sh·l>]J~hobnen , att i behong grad overvaka n gs yana en pa " o , 

. . " 1 . tt avhall·' variaenom pPemicrlöjtnants"'raden sclt srg 1 stanc ,t 
"' · . . . " . . . · uiralell 

flera uppenbart desc1phnvrdnga sammankomsler I :u . 
C o d l b> ·tälndaste underställd kronans lokal. Sedan oyet pa e (s . 

.. ']kel Jtl 
förnekat all kännedom om berörda sammantraden , VJ nns 

kan förefalla anmärkningsvärt nog i betraktande av a tt 11
1
' nil 

. 'd d • blev 1, 
egen son var en av de dnvande krafterna VI es~,, . dr<' 

"l ' 'k " d d" d t'dicrt Lill clt ]11i11 i huvudma et in an , men om es san1 1 "' 
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bötesbelopp för smäclligL skrivsätt mot krigsfiskalen>) På vil

j{en sida Coyets sympatier stodo att finna framgår emellertid 

n1ed full as ic evidens :w fö'ijande passus i hans i flottans arkiv 

depon erade anteckningar: >> Denna nutidens skandal började 

1836 m ed tecken av hederns känsla hos några individer bland 

flottans officerare i Slackholm och slutade 1838 m ed bevis pa 

JJ10tsat1 a tänkesätt hos mängden. De förra äskade att en he

derlig k arl icke kunde bryta silt offcnlligen givna löfte 1ill en 

på främmande botlen vistande konsul , som välvilligt assisler~at 
med el t obe tydligt penuingeförskol L vilket för ringheten a v 

summan så mycket lättare kunnat uppfyllas, och förklarade 

därför sill ogillande av von Schanlz handlingssäLL Hos mäng

den åter röjdes genast en Lotal saknad av militär anda, då 

denna k a m rater emellan uppkomna och yttr ade opinion ut

basunerades till h ela allmänheten och tidninaarne beaär]iot 
u ;:, 5 

omfattade ämnel för att försöka si tt inflytande på både all-

mänhet och styrelse. Advokatyren hiträdde ock med allt nit 

så att von Schantz dåliga sak hos kr igshovrätten segrade. En 

viss r ådande svaghet hos höga vederbörande gick Dagblads

väsen det med hjälpsam h an d till mötes genom kaptensgradens 

tilldeland e å t den felande, varigenom genast trenne utmärkta 

officerare av premierLöjtn antsgraden lämnade flottans tjäns t 
i deras bästa å lder. , 

Att det i stället var Coyet, som h är försvarade en sjuk sak, 

torde emellertid ligga i öppen dag, ty icke stod väl ändå det 

straff kamraternas flertal, mot en stark minoritet, sökte på

tvinga von S., i rimlig proportion till dennes förseelse, som, 

säga vad nun vill, säkerligen var varken så enastående elle1· 

så högeligen nllnanande för det militära rättsmedvetandet , som 
lilan i detta fall sökt göra den till. 

.. Lugnt och värdigt var däremot ordförandens i krigshov

tatten, generallöjtnant T. von Schulz-enheim, diktamen till pro

lokoHet den 12 april 1837 så lydande: »Onekligen har i alla 

--------1 *) Ati märka iir hurnsom förutom stationschefen såväl amira-
terna Oronsted t och af Kl in t som cle ivrigt agerande premierlöjtnan. 
i:rna Co.vct och Vult von Steyern vid behandlad tid voro boställs-

llchR vare i. Långa Raden. 
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Lider opinionsyttringar ägt rum inom. officerscorpser 0111 e 
l f - d . n 

kanuats mer eller mindre grann aga upp oran c 1 ell eller 

annat avseende och komma hädanefter att äga rum sa Yich 
en stadgad god esprit skall bibehållas inom arnH~n och l"lottan 
men sättet att utföra en sådan opinionsyttring är vad so111 111; 

egentligen är att bedöma. Av handlingarna i m ålet inhälll tas 
obestridligen att de nu anklagade överskridit gränsen av Yad 

man kan kalla en opinionsyttring och tillåtit sig vid fiircn ~imn. 

da tillfällen emot premierlöjtn::ml von Schantz ell olwhör igL 

och förnärmande b eh andlingssätt. Dock kan jag icke hänfö ra 
de anklagades förbrytelse till duellbrott, vilket enligt mi u ÖYer. 

tygels e förutsätter verkligt överfalla!1de med skym L n de och 

okvädinsord . >> 
I detta sansade omdöme instämmer otvivelaktig t varje 

objektiv år;kådare till det här upprullade dramat, ntrs ledmo liv 

noo· lärer få tillskrivas en missriktad kårkänsl a h os e lt fåta l 
t> 

brushuvuden, som i ovist nit på övertalningens viig fö rmått 

locka sina mera tröga eller otbeslutsamm:a kamraleJ m ed sig 

till överilade åtgärder av här ovan skildrat slag. 

::: :;: 

Kapten von Schantz, vid denna tid en 40 års Juan och 
famil idader -- han h ade från en längre tids tjänslf.,iiri ng vid 

franslw marinen som brud hemförrl: e.n ung parisi ska - hade 
givetvis efter alla med rättegången förbundna slitninga r svårt 

att finna någon trivsel inom. den miljö, till vilken h an t idig~re 
haft sin huvudsakliga verksamhet förlagd ooh överlhltade dar

för lill KaTlskrona. Men även här blev luften honom k vav och 
1841 återfinna vi honom som t. f. generalkonsul i Brasilien. 
" · el h o J ·· k l ur flotta ns Ar 1844 bevilJa es an pa egen )Cgaran avs 'C( . 

tj"änst och 1849 inrapporterades hans frånfälle fran P. to_ ~a, 
t )11" 

neiro. l-Ians fader , elen gamle .mniralen, hade fått ga bor :. 
1
. 

· 111 or ,:1 
nan det o]vcksaliga Stellinerbrevet hunnit k asta S lll 

J u ••• 5te · 
slagskugga över sonens till synes annars så loY:IIHh' lJan 

bana. 
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Litteratur. 

Rouge ron, L' A Yhition de Bombaniemen t, 
utländska omdömen. 

Det sii l t p<\ 1·il.ket elen franske ingonj örcn 11-ougerons digra verk 
om bombfly get, betitlat >> L'Aviaton de Bombardcmcnb, presenterats 
i svensk övenättning (Militärlitteraturförcningens förlag n:r 178, 
1936) Jöranl edde som bekant en ingående granskning i marshäftet 
av denna tidskrift. Därvid påtalades även en del av R:s teoretiska 
överdrifter. 

Såsom var att vänta har mnn även utomlands börjat syna den 
franske teknikerns och teor etikerns fantastiska förkunnelser n ärmare 
1 sommarn a. .Ei l uttr.1·ck härför är bl. a. en utomordentligt saklig 
analys av fl;rghotet i dess olika fonuer mot en flotta, skriven av en 
landsman till iör:l. , 1\D]Jt< ·n H. Ballancle, i junihäftet för i år av La 
Revue 1\Iaritime. hlL' cl utgångspunkt Jr ån R:s t eser drager föd. upp 
spörsmålot i he:la dess viclcl. Artike,Jn, som g ivits elen vältaliga titeln 
»Defense cl'un condamrnE!>>, omfatiar icke mindre än 70 sidor. Rouge
ron anses gå betydligt längn> än Donhet och vida över gränserna 
för det möjliga. Bl. a. hävelas att i"artygr ll s sårburhet är mindre än 
flygplans å marken och att flottstationernas anläggningar icke iiro 
känsligare än fl.) 'gbasernas. 

I sjiilva verket voro sjömiinnon cl r Jörsta som framhöllo flyg
planens värde i s jökr iget, något som de atltjiimt understryka. Sc 
t. ex. på våra m arina myndighe-ters sHindiga krav på flyg gollom 
åren. Men därför att f lyget kan m~·ckrt sägr r Ballande, kan det 
dock icke allt. .Jlu n får ickC' begära dPt oriniliga . 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 11/37) 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinens pressdetalj 
uneler tiden 11 oktober-8 november 1937. 

Innehållet i här återghna UIJpg·ifter stär helt Iör de som kiilla 

aug i vna pres~org>tnens riikning. 

Meddelande. 

Ett fler tal olika och därför också ofta vi lse ledande heniimning

ar förekomma på de långt utvecklade, stora j ag are, som h;~ g gas sär

skilt i Frankrike, men även på vissa andra håll. De nya franska 

tvperna mäta t. ex. upp emot 2,900 standardton. I själva Hke t ai:o 

f~rtyo·cn att betrakta som mycket snabbgående lätta kr.1·' are. For 
· "' . å t å .. F "PI' tvpen att erhålla en enhetlig benämnmg, som n go s nar ,Je"'· · . ' 

komma dessa :fartyg att i UF~I hädanefter benämnas torpedkr3'Ssare. 
· · · l ·1· llt o .. • l stör 'h Iarb·gen Med denna benämmno· sär.s .;-1 J as a sa narrnare c e " ' · 

"' , · . ]- Jln. ocean-(över c:a 2,01}0 ton) inom den t.\'p, som typutrennmgen ,n ' 1 

jagare (1 ,500~3,000 ton). 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

SYeriges sjöförsyarsiråga. 
. längre 

»Le Temps» marine medarbetare Edmont Delage har 1 en 
1 

äg 
. S ... , 1 l v artike n -

artikel behandlat >>Baltiska problem». torre c e en a • j{nat, 
. s . l .. r f all t n Il' r ' a 

nas svenska förhållanden. , ver:ge 1ar, sager or :~. _ . 
1
;irför sitt 

till medvetande om sitt europeiska ansvar och staJl,er .. hällaJl· 
försvar. Efter en allmän översikt av Sveriges strategisk< !or 
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konstaterar han, att Sverige framförallt är en maritim nation. 

d~t ar mot b a vet, som Sverige vänder sig, och det är ur denna 

:,.npunk t l a~det intresserar oss». Kusternas l~ng, industriens kon
.. tration till kustzonen och de 95 °/o av Svenges handel, som pas
ce;a över sjön, kräva tillräckliga sjöstridskrafter. Men det moderna 

se·O'ets karaktär fordrar även en arme och ett flygvapen. Särskilt 

;;;;varE>t av Skåne anser förf. kräva ett intimt samarbete mellan 
rmeu, flottan och f lygvapnet. 

8 
I Östersjön ligger försvaret av Stockholm (»le boulevard de la 

defeuse de Stocklwlm») till sjöss. Särskilt pekar M. Delage på Got

land och el ess fl ankställning, möjligheter att utnyttjas som bas etc. 

Jia!l understryker nödvändigheten a v att öns förbindelser med fast

Jandet kunna upprätthållas uneler skyeld av flotta och flygvapen. 

Betydelsen av Karlskrona såsom , det svenska Kiel» betonas, och 

förf. ifrågasätter att modernisera Göta kanal, »Vilket skulle vara en 
arsevärcl förstärkning för elen svenske defensiven». 

(Le Temps den 15 oktober 1937.) 

Slut med pariteten. 

På bri ttiskt håll hyser man starka förhoppningar, att U. S. A. 

alltmera skall gå ifrån principen om lika styrka till sjöss. Marin

ministerns meddelande i parlamentet om byggnadssiffrorna slutade 

på 570,000 ton uneler byggnad och 90,000 ton planerat, ehuru ännu 

ej beviljat tonnage. Däremot kunde Förenta Staterna, enligt »Re

vie\\'», st älla 347,000 ton. Man förstod där väl anledningarna till elen 

b ritti~ka upprustningen och erkände, att det vore vansinnigt att 

konkurrera med densamma. Dessutom hade man annat att tänka 

på i s taterna och ingen lust att ånyo ta upp stridsropet från 7 år 

<edan. Den dåtida åsikten, att Amerika hade lika stora världsför

Pliktelser som Storbri tannien var löjlig, konstlad och utmanande. 

För övrigt hade denna åsikt aldrig väckt några bekymmer i Stor

britannien, enär man där varit övertygad om att Förenta Staterna 

alltid skulle komma att kämpa för samma ideal som imperiet. 

(Marine-Rundschau, oktober 1937.) 

Slagskeppsjämförelser. 

,, Italiens byggande av två 35,000 tons slagskepp - betyder i 
;~!lera] Douhet's fosterland mera än att flottan förstärkes med två 

agskepp - det betyder, att en av de stormakter, som hittills satt 
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sin stö rsta tro till flygvapnet, nu åter betr aktar slag,;kep pe , 

ett nödvändigt och oundvikligt led i kampen om hcrra1 ti ldut 80llt 
e till .sjös~. 

Franska tidskrifter jämföra dessa italienska s lagsk!'pp lllecl 

båda nya hanska »Richelieu» och »Jean Bart» samt fntJJ Jhäv de 

italienska skeppens artilleristiska överlägsenhet: 9 st. 3RJ cm a kde 

noncr i 3 trippeltorn mot 8 st. i 2 kvaclruppeltorn samt 1:2 si . 1;3 ~c a. 

kaJJOner mot 16 st. 13 cm. Också i luftvärnsartilleri äro iiro it~li~n. 
~una överlägsDa, i det att fransmä11nen utöver de 16 st. 1:1 cn

1 
kn. 

. a-
nonerna blott ha 8 st. 37 mm . kanoner. Flygbestyclmingell ~r lika 

Däre nwt är bepansri11gen kraftigare på de franska skPJ>J>en. De~ 
uppgives väga 15,000 to11, d. v. s. 43 Ofo av deplacem entet. ~i<lopausa. 
ret. på >> Richelieu, lär som maximum hålla 400 mm. 

(Dansk Ticlskri·ft for Sovaesen, oktober Hl37.) 

På väl underrättat håll uppgives att ytterligare tv å :l~1.000 tom 

si agskepp komma att byggas på de staplar, som >>L itt·n·io» och 

, veneto>> n~· l igen lämnat. På marint håll påvisas, att drt ii rhållan. 

det, att Italien bygger slagskepp, som anses bliva cle sta l'imste i 

värld e n, innebär en betydelsefull ändring i cle11 Jascisti'kn 111arin. 

politiken. Italien<> flotta har hittills bestått av ett stort antal ei så 

st.ora men ~turka fartyg, avseelda att för:svara det näs tan fullständigt 

havomflutna riket. Jätteslagskeppen med sin stora akt ions radie fö

r a fasc istisk sjömakt utöver gränserna för >>Mare nostru1 11" oeh inne. 

biira krav på >>an oeeanie place in the sun>>, som \\Tash iri_tonavtalel 

icke kunde medgiva. Den snabba utvecklingen av 1Io;..!ad i ~co vid 

Somul ilanclcts kust till Indiska Oceanen pekar i samm a rikt ning. 

(Proceeclings, oktobe r 1 937.) 

>> Veneto" och >>Littorim> ·[öra som huvudbestyckni ng !l st. 38,1 

em. kanoner i tre trippeltorn, ett föröver och tv1'1 aki ·r ut, över

skjutande va~·ancl ra. Sidopansaret uppgives vara 229-:2:!1 mm .. Se~ 
kundärart ill e riet be~tår av 12 st. 15 cm. kanoner i sex rl,JlJboltorn, 

pft varje sida. Vidare finnas 12 st. 10,2 cm. kanoner och 20 autom~t
kanoner för luftvärnet. Anti.torpeclartilleriet är all t&tt ~~cil~ frd: 
luftvärnsartilleriel', medan å >> Dunkerqu e» ett batteri skoter b! å 

uppg.iftema. De italienska slagskeppen kon11na att få eT: ell~r t:r
kntapulter och '1 flygplan. Hästkraftalltalet blir 150,000 1 [yr~ icke 

bingrupper med 2 högtryckspunnor. Maximumfarten komJnet 

att överskricia 30 knop. 
] . l t l '. 1 !)37.) (Proceec m g s. o ' o " r 
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Nr a slagskepp och deras fart. 

För varje fartygstyp kan uppstä llas en vi.ss gräns med avseende 

på den hastighet, den kan uppnå. Hästkraftantalet ökar oerhört, 

jjven om det blott galler att pressa fram några knop till. I fråga 

oDl örlogsfa,-tyg tillkommer, att den vikt, som står ti l l förfogande för 

maskin- och ångpanneanläggningar m åste stå i absolut proportion till 

bestyckningens och bepansringens vikt. Utan vidare kan konstate

ras, ·a tt elen telmiska utvecklingen inom skeppsbyggnads- och. maskin .. 

industrien har lett ti l l avsevärda viktbespar i ngar. 1835 betingade va rj e 

bii.stkraft i elen första krigsskeppsmas kinen en vikt av 670 kg. , uneler 

det att i en modern jagares maskinanläggning varje hiistkraft väger 

10 kg. Ar 193() behövdes en grundyta av 13 kvm. "för 1,000 hkr. ~u 
är det tillräckligt mecl -1-5 kvm. I motsats till dessa inskränkningar 

med avseende på vikt och utrymme kriiver de t moderna krigsfartyget 

större vikt och yta för bestyckning Of'h bepans ring. På så sätt för

lora de maskintekniska framstegen i viss mt1n sin effekt. I svnner

het har skyddet mot nygbomber uppstä llt nya fordringar. 

Ett strid sdugligt slagskepp skal ! besitta stö rsta möjliga artilleri 

bestyckning och pansarskyeld och dPssutom äga hög fart. De nya 

italienska s lagsk<'PlJen >> Littorio >> och >>V ittor.io Veneto>>, s om sjösatts 

i sommar, ha enligt uppgift ett deplacement uv 35,000: ton, 9 st.. 38 

cm. kanoner, en stark horisontal. och vertikalbepansring och skola 

kunn a göra e11 fart a y 30 knop. Som en jämförelse kan nämnas, att 

engel ska s lagkryssaren >>Hood >> väger 41,000 ton och har 8 st. 38 cm. 

kanon er. Pansarsk.nldet är däremot ganska svagt, men fartyget kan 

göra ('D fart av över 30 knop. Huruvida fle båda italienska skeppen 

verkligen kunna komma upp till en fart av 30 knop, är svårt att, 

säga. A unrlra s iclan är det ett känt l'örhåll anrle, att italienarn a icke 

blott äga specielJa förutsättningar för fo rmgi vningen av sina f artyg 

en egenskap, som ä r ·av synnerligen s tor bet.nlclse för uppdrivanciet 

av far ten , utan även en i f råga om t urbin er genial fackman, niimli-
gen Belluzzo. · 

k Aven för dc nya engclskSt slagskeppen nii111nas farter kring 30 

nop. L ikväl tycks den viktsanclel, som tillkommer maskinerna, vara 

större, clå best~-ckningen är svagare. Den fart, som planeras för de 

!tya amerikanska slagskeppen, är några lmop lägre, vilket Iramkallat 

stor besvikelse i amerikanska fackkretsar. Detta förhållande beror 

:ntagligen på, att större aktionsradier härvidla g synas vara viktigare 
n hastigheten. 

,1 J äm fö r man cle farter, de moderna örlogsfartygen prestera, med 

en1 1914 års fart.1·g kommo upp till, kan man fastställa ett för alla 
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fartygstyper ökat värde, utan att någon förändr ing .int r ii t1 deras 
förhållande sinsemellan. Detta visar nedanstäende övers iki 

nu 

Slagskepp .. . . . . . . .. . . 

1914 

21,5 knop. 26-3<0 knov. 
Kr~·ss are . . ... . .. . . . . . . 27 )) 32~36 )) 

J ag are 31 )) 3&---38 )) 

(Kieler K. Nachrichtcn elen ~7 oktobe t· HI:J/.) 

Ubåtsflottorn a. 

Franln ike är stolt över nkryssaren >>Surco uf», 2,880 to11. 2 st. 20,3 
Cl u. kanoner, 2 st. 3,8 cm . luftvärnskanoner, 4 st. kulsprutor, U st. 
55,1 cn1. torpedtuber, 1 fl ygplan och 18 knops fart . Lamlcts ve rkliga 

ubåtsstyrka ligger e mel lertid i de 30 moderna båtarna på 1.:380 ion 

med 1 st. J.O cm . och 1 st. 3,8 cm. luftvärnskanon, 11 st. ~>:3.3 cm. 
torpedtuber och farter på 18 till 20 knop, och bestyckningen utgöres 

av 1 st. 7,6 eller 10 cm. kanon samt 5-10 st. 53,3 cm. torpr<l tuber. 
Flertalet nå ej upp till 600 ton, göra 14 knop samt föra 1 st 7,6 cm. 

kanon och 7 st. 53,3 cm. torpedtuber. 

:Hed de 4 ubåtar på 1,100 ton, som äro under b~·ggnad. hoppas 
man komma upp till 23 knovs fart; frågan är om det k an !~·<'kas, när 

man samtidigt räknar med en bestyckning· pä 1 st. 10,~ <·• . kanon, 

9 st. 53,3 Cl.ll. och 2 st. 40,6 cm. torpedtuber. 

Fi}rcnta statern as första moderna ubät:tr äro ukryssan' avsedda 

att kunna hälla sig länge till sjöss i oceantjänst De tre >>11arracuda». 

båtarna (1.9:26) mäta 2,000 ton, göra 18 knop och föra 1 si. e,7 c;· 
kanon och 6 .st. 53,3 cm. torpecltuber; >> Argonaut»-klasscn (;3 st .. 19 ) 

uppvisar 2,730 ton, 15-17 knops :fart, 2 .st. 15,2 cm. kanom'r och G st. 

53,3 cm. torpedtuber (>>Argounab 4 tuber och 60 minor). 

De 25 därefter följande båta rna hålla mellan 1,110 och 1.540 ton 
med en 'lart av 17 knop och 1 st. 7,6 cm. kanon samt 6 st ;)3.3 CUl · 

torpedtuber. 60 äldre båtar mäta 480- 1,000 ton. 

b , ' Il 36 .. .. l 'ör· handels· Japan har 40 oceanu atar, av vr ca · aro agnac e 1 _
33 

kriO' De]Jlaee111cnt 1,4-D0-2,000 ton, fart 17-20 knop, 6-R st.! 0 't 
o· . . . . . . 30 { US • 

cm to r1)ecltuber 1 a 2 kanoner från 10,2-14J0 cm. kahber. !ler 
· ' 7 6 e 

ubåtar variera mellan 655 och 988 ton, 13-17 knop, 1 st. · 
:12' cm. kanon samt 4---6 st. 45,7-53,3 cm. torpedtuber. 

' f , l . t' l l . 3''6- -389 ton , Italien har endast 8 batar ·Tan .;:ngs re en evar : v 

l st. 7,6 cm. kanon, 2-4 st. 45,7 cm. torp edtuber, 10--1 ~ k t o]l. 
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Alla övriga - omkring 50 medelstora ubåtar - mäta mellan 
6()0 och 1,400 ton. De större av dessa äro i stånd att under läng re 

tider blockera handelsvägarna. D ata: 1 e ller 2 st. 7,6, 10,2 eller 12,0 
cnJ. kanoner, 6-8 st. 53,3 cm. to rpedtuber, 14-19 knop. 

Alla Tyskla nds ubåtar äro nya. Av de 36 enheterna äro 24 

tnrcket .s må, 10 små och 2 medelstora. U 1 t . o. m. U 24 föra 3 st. 

53,3 cm. torpedtuber på 250 ton och gö ra 13 knops fart, U 25 och 

1J 26 för a 1 st. :1-0,4 cm. kanon och 6 st. 53,3 cm. torpedtuber på 700 

ton pch göra 20 knops fa r t. U 27 t . o. m. U 36, 500 ton, äro bestyc
kade med l st. 8,9' cm. kanon och 5 torpedtuber samt göra 16 knop. 

Rollanti h ar stör re antal ubåtar i förhåll ande till flottan i övrigt 

än nå got annat land, men alla unelerstiga 1,000 ton. De n~'aste mäta 

967 ton, göra 20 knop, föra 1 st. 8,9 cm. kanon och 8 st. 53,3 cm. 
torpedt ube_r. 

Ryssla nd har ett 30-tal enheter från krigstidsbåtar på 650 ton 

till fullt moderna på 1,040 ton med 1 st. :1.·0,2 cm. kanon, 6 st. 53,3 cm. 
torpedtuber och 14 knop, men därjämte finns ett stort antal båtar, 

som bygg ts på sista tiden, och om vilka man saknar närmare upp
i)·sninga r . 

Storbritannien.') 3 båtar med de p l a cement över 1,800 ton (1932 
-34) hava uppnätt en rekordfart på nära 23 knop, och föra 1 st. 

10,2 cm. k anon och 6 st. 53,3 cm. torped tuber. De 18 närmast äldre 
båtarn a (192&---30) på 1,300--1,475 ton hava 2 torpecltuber mera, men 
i ställ et betydligt lägre fart, 15-·17,5 knop. Något svagare äro de 

11 st. L-M ta rna frä n tiden 1918-19, 760-84ö ton. lcrån tiden 1918-
19 kvarstå i. v. även 9 enheter på 410 ton. 14 moderna ubåtar på 

ll:!0-670 ton föra 1 st. 7,6 cm. kanon och 6 st. 53,3 cm. torpedtuber. 
Fullt moderna äro även 6 minläggande ubåtar på c:a 1,500 ton, som 
Uppgivas kunna medföra 120 minor samt därjämte föra 1 st. 10,2 cm. 
kanon oeh 6 st. 53,3 cm. torpedtuber. 

I de senaste programmen ingå bl. a. j 2 ubåtar på 1.100 ton och 
3 På 540 ton. 

(Nav. Chronicle elen 8 oktober 1937.) 

-------. *) Då den engelske för.E. utelämnat sitt eget land, tillfogas upp-
~tfte r· s · · l f" t f ll t.. l' ·· . n a om torbntanmen av pressc e t . or a t u s a nc rga over· 
tkten. 
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Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 

personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

Tiden arbetar för England i alla hänseenden. 1\Ied <'ll det 

italienska imperiet dignar under bördorna av sin storltl't o"h ~Ya 
kontanta tillgångar rinna bort i stridR flöden i Ost-Afri ka och S ess 

· l · l · ~ b ·t · · t l p a. 
llJen, lortsätter wn.]un d uren 1 :::>tor n anmen upp a , mec ~ ~ abba steo-

Och ännu snabbare bli resultaten av upprustnin ge•1 påtag·b ara ! X e:. 

byggnaden av flottan går med fu llkomligt otro li g hastigh• t . och ·d~; 
nya flyget nalkas redan sin tullborclan. När det nu lövan dE' tinans. 

:'het går till ända, kommer upprustningen att under dt>t· •I mma ha 

tillfört den brittiska flottan fyra nya kryssare, sexton .i>1~ a re, fem 

ubåtar, tio konvojfartyg, ,sj u motol'torpeclbåtar samt ett nn tal Iniu. 

svepare och patrullfartyg! Det iir Pll l1el flotta på t oh månader. 

Och clock är det blott en bråkdel av det tonnage, som n u lig·ger på 

varven - fem 35,000-tons s lagskepp , felll 22,000-tons h an g;Hk rn sare 

och, utom de ovannämnda i år färdiga n)·a kry ssarna . '"tterligare 

sjutton stycken kryssare, fyrtio jagare, ett stort antal uktar, min

.wepare, depåfartyg o. s. v. Allt som all t torde ett hund n. ta l fartyg 

just nu vara under byggnad! 

Från mycket tillförlitligt håll eriar jag emellert id, at t Llc på

gående nybyggena ingalunda beteckna gränsen Jör f]o !.! ans avsedela 

utsvällning. Nästa års parlamentspetita torde komma at innehålla 

ytterligare en nottplan, antagligen lika s tor som clPn nnYarande. 

Man räknar m ed ytterligare åtminstone tre stycken sla g· ,k ep]! samt 

en miingd kryssare och jagare. Allt, vad .som nu b.vgges, sku lle r ndast 

vara avsett för europeiska ·farvatten, medan nästa års flottplan skulle 

avse Fjärran östern. I byggandet av en ny modern b rittisk -[lotta 

för de bortre asiatiska vattnen tar man vidare för gi \'Pl. att vissR 

1lominions kon1ma att deltaga, clä naturligtvis Austral i•' och Nya 

Zealand, men antagligen även Syd-Afrika. å 

Att hålla jämna steg med elen brittiska maktuh ( ··' lingen P 

havet, till vilken kommer även elen pågående fra n ska fl o t rutbyggna· 

den, är naturligtvi s .tullkomligt uteslutet för Italien. :\ ·1 .. om ~~~~: 
solini ernår alla möjliga formella erkännanden av Itahens Jamsta t 

het i :\:~eclelh ave: lllecl Eng!~nd och_ Fr~nkrike, ?lir dett a altl r.ig11:~~:n 
:lllnat an ett s imckrande SJalvbedragPrL I realiteten kom mer 1 

1
al i 

att ligga i T~onclon. Man sade i en Berlintidning efter Brlen\:kell 

Geneve härförleden, att dess ledande tanke var: ,)ViirJ,l spol\\ng 

börjar 1044, t v då är England färcligrustat». Det fi n nr anl ec ~ck~ 
antaga, att "England iir tillräckligt ru stat redan nu ir at t 
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Jjj.llgre låta ledningen av i varje fall den europei.,;ka politiken gå sig 

ur händerna. . 
(t>.rclsv. Dagbladet (Londonred.) den 2 oktober 1937.) 

Inrikesministern sir Samuel Hoare har i ett tal vid ltandel skam. 

marens banket t .förklarat, att ub:ltar icke l~ingre innebära någon ·fara 

fö r det brittiska imperiet, enär fö1·svars tekniken mot dessa ubåtar 

efterhand utvecklat~. så att ubåtarnas angi'f'PP kunCle avvisas 

Samma sak ansåg mini stern även g ä Il a beträffande angr;pp frå n 

Juften : >>Såvida vi koncentrera alla våra Rn strängningar, i i'örsb 

hand vii.rt luftvapen , så är det lllö.iligt att avvi sa alla angrepp från 

Juften. Vårt luftvapen är det bäs t utbildadp i världen. ocoh h~irtill 

kommer specialutbi ldningen av räddningsmanskap o. s. -V. >> Sir :::>a

rnuel gid: dä reher in på den brittiska flottans rustningar. >> Våra 

slagskepp äro nu kap'ab la att möta va rj e Einkhar situation. Flott

stationen i Singapore har givit oss 0n st"· rka i Fjärran östern som 

vi tidigare icke haft. Aven om törhål Ianelena i Europa, i likhet llled 

dem i F järran östern, bli alltmer oclt mer fönirrade och invecklade, 

så bevar ar Likväl L!. S. A. och det brit1 i ska imperiet en sund upp

fat tni ng om förhå llandena lände rn a emellan. l<'ö rst och främst bör 

freden be,·aras. Våra gemensamma in tre3sen skol a ltål la oss samn>an.» 

(Uniterl Press, oktober 1937.) 

Särsk ilt intressanta äro följande nya typer i de brittiska upp
rustnin gsp rogrammen: 

T"uHvärnskn·ssarna av vi lka två äro färdiga och fen< uneler 
arbete. · ' 

»Tribal»-jfigarna, »elie e rsi:en rnoderne n Flo tten-Kanonenboote, 

(1,850 t on, 36 knop, 8 st. 12· cm . kanoner, 4 st. 53,3 cm. t uber). 

Motorto rpedbåta rna, vilkas Ja r t överstiger ±O knop. 

Varj e ny typ har uppenbarligen tillkommit s om resultatet a·,r en 
0~~orgsfullt utarbetad plan, avo;eende att skänka slagf lottan bästa 

tnoJlir;a skYClcl mot Ö\·er. o<:h unclervattens- .samt f\yo·anfall 

Marsc.!t fo rm!'rin gcn i en farown blir sannolil~; följa;cle: 

k I teten snabba minsvepare, följda av c•n e llr•r flera luCtvärns-
rys.;;arc•. 

. S ia gskPppen, på ömse sid or skyeldade a\' kl'l'ssare och ocean

~:gar~ rned en eller två luftvärnskryssare bakom s i.g. Kryssarna och 

Utean.Jagarna s k~·clda s i sin i ur av utsjöjagarp eller motortorpedbåtar, 

ru~ t ac\c nwtl sjunkbomber och dimapparster. 
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Varje fartyg utrustat med uh-lyssnarapparater, vilktts kon' j· 
0 l'Uk, tio n :vtterligarc full ändats. 

• \ngripancle flygplan mötas fLV c:a 150 tunga luJ ·irnsll ._ 
_ S · Jase1• samt talnka automatkanoner och kulsprutor. edan b_1 .-g ande 

0 
ombyo·o·ande iartyO' blivit färdiga fönlubblas lu[tvärnssi\ kan ch 

. D:rjämtc ku~na 160 flygpl~n, till större deLen >h·- lsflc:gp)a 

uppsiinda" från flottan. Serrare kommer möjligen ständig 1:-·gkonv~~ 
att anordnas med hjälp av förbättrade autogiros. J 

Eiter allt att döma erhålla samtl iga fartyg kanonpr oo 1n äro 
anviinclbara mot mål såväl på vattnet som i luften. 

(.M:arine-Rundschau, oktober HJ:37.) 

En försöksmotorbåt (J\I[TB 10r1) bygges hos lllhite & ( :o, Oowes. 

Den är byggd av metall (aluminium), 18 m. lång, och sägc,; skola få 

en fart av över 50 knop. I Navy Estimates beräknas priset ill 35,000 

pund (697,000 kr.). 
(The Evening News den 9 september l !J37.) 

.Följ ande fartyg äro utrangerade: l"lottilj leelama Sl! ·1kespeare, 

Spencer och Ab di el, 28 j ag are och 1 ubåt (X 1). 
(Norsk Tidskrift for Sjevesen, oktober l\)37.) 

Vid brittiska arbetarpartiets landsmöte, har Lansbur ·, lärslag 

om anustning avslagits med ~,160,000 röster mot 26~,000. 

(Dagspressen, oktober : 937.) 

Förenta staterna. 

l elen i UF.M: 8i37 lämnade förteckningen å bygga-1 :e fa rtyg, 

hava följande förändringar inträtt pr 1 september 1_937. 

Tillkomna. 

Slagskeppen N orth Carolina och Washington. EJ. påbörjade. 

Beräknade byggnadsticler 48 resp_ 51 månader. B ·äknacle 
Ubåtarna Seadragon, Sealion, Searaven och Seawolf er' 

byggnadstider 29-32 månader. 
.Jagarna 421-428 (8 st.), 1,500 ton. 
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Levererar! e. 
Ub[t ten Pomp au o. 
6 jagare, 1,500 ton . 

(US).TIP, oktober 1937.) 

.-\nslag för påbörjande av två nya sLagskepp, som komma at"c 

kosta vartdera 60 milj. dollars, komma att begäras av kongressen vid 

nästa session, enligt vaLl biträdande marinministern Charles Edison 

llledclelar. I ett budskap, vari den 27 oktober proklameras som »Flot

tans dag >>, yttrar Roosevelt : »Jag ·anser det vara helt förenligt med 

vår ständiga beredskap att begränsa rustningarna, att vi hålla vårt 

sjöförsvar p:l en sådan nivå, att bevarandet av våra demokratiska 

ideal och av en rättvis fred tryggas. Vi ha som nation inga eröv

ringsplaner, od1 krig skall unelvikas med alla hedersamma medel. 

Att bevara freden är Förenta staternas politi sk~ huvudprincip ». 

(Dagspressen (T. T.), oktober 1937.) 

(De sa båda slagskepp tillkomma alltså utöver de redan beviljade 

>>North Carolina» och >>Washington» och äro avsedela att tillsammans 

med de sistnämnda ersätta »Arkansa.s» (1912), »N e w York,, (1914), 

»Texas>> (1914) och >> Nevada» (1916). (Pressdet: s anm.) 

Om man får tro preliminära uppgilter, komma de tolv nya oce
anjagarna att bli intressanta fartyg. Deplacementet rör sig kring 

1,700 ton, och tydligen få propellermaskineriet och torpedbestyck

ningen tillgodogöra sig lejonparten av tonnageökningen. Dessa nya 

fartyg erhålla nämligen 12 st. 53,3 cm. torpedtuber mot 8 st. på 
föregångarna. 

Om artilleribestyckningen ökas utöver de nuvarande 5 st. 12,7 

cn1. kan onerna vet man ej, men det förefaller knappast t roligt. 

(N av. Chronicle den 8 oktober 1937.) 

De väldiga hangarfartygen Lexington och Saratoga, härstam
lllancle från Wilsons »seconcl-to-none>>-program vid krigets slut, äro 

lllogna för modernisering: biittre gasskyc!Ll, bättre skyddsanordningar, 

:Uftvärn m. m. Med någon förvåning erfar man av officiella utta

anden, att f::trtygen p, gr. a. cle sidoplacerade brygganordningarna 

hava styrbords slagsida, som hittill s upphävts av ett alltså icke an-
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vändba rt förråLl a,· b riinnolja på babordssidan. Xu sk all \la di"' 
sida anbringas en >> bulge» (längsg[tenclP utb_,·ggnad under ,· atteu~u ,; 
jen) pä J50-300 ton. Härigenom ökas breelden så att hrh·gen 1. 

111-. 'unna passera slussarna 1 Panama-kanal en med endast 0,6 m. m arginal 
(Maritle-Rundschau, oktolw r Hl17.i 

Japan. 

J apans två n.yaste slagskepp ».i'.Iu-tsu» och >> K a-ga-to ( 1 !Jt9_20) 
ha nu åter trätt i tjänst efter en Olllbyggnacl, som heli iiwl rat deras 
utseende. Förliga skorstenen, som var böjd akteröver - or h fö rmod. 
]igen var förebilden t iLl en liknande åtgärd å det sven:;ka pa nsar. 
skeppet »Sverige» - har nu tagits bort, vilket möjliggj c,nles genom 
att övergå från blanclat bränsle till enbart olja. Farten , som t idigare 
var 23 knop, har höjts till 26. För om skorstenen har U JlJ·h~·gg ts en 
strålkastarbrygga, och akter om densamma en katapult . Torpedbe
styckningen har minskats från 8 till 6 st. 53,3 cm . tuber. oc-h Yikts
besparingen har använts att stärka luftvärnsartilleri et. J)pn pagod
artade byggnad, som samtidigt är mast, kommando bry g·ga, Pldled
ningstorn och plattform för åtskilliga avståndsmätare, och 'om efter. 
hand blivit ett nationellt särmärke för japanska örlogsm än. h a r .l·tter
ligare utvecklats i samband med ombyggn aden. 

(Dansk Tidskrift for Sovaesen, oktober Hl37. ) 

Frankrike. 
»Figaro» har offentliggjort 1938 års f lottprogram. 11iiml igen 1. 

l ·) kryssare, 3 oceanjagare, 3 utsjöjagare, 5 ubåta r, 2 k anonbti1 ar ocl" 
hangaria rtyg. 

Programmets stora n~·het är enligt »Figaro» de k l<t hangar
fartygen. De bli de första i sitt slag i Frankrike; fl~·gnHl<lPrfa rtyge: 
B~'arn är nämligen ett äldre, omb~·ggt slagskepp. DPJlaeeme:lteR 
konune r sannolikt p j a t t uppnå elen i 1936 års Lonelonförd ra g angJVD' 
maximumgränsen på 23,000 ton. e>> 

l Gra-s · Kryssaren blir på 8,000 ton och av samma typ som »l" r 

Därm ed kommer Frankrike att ha 8 sådana kr~·ssare . ... . ar-
Deplacementet på oceanjagarna blir 1,770 ton och Jl <l Jli~ J OJag·it-

(t l lt nYa r na 1,000 ton. De sistnämnda komma att b~·ggas e er 1' • 

ningar. 
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Av de 3 ubåtarna blir 1 på 1,500 ton och de övriga på 750 ton. 
I sin helhet i unebär 1938 års program 55,000 ton ny a örlogs

fartyg. Kostnaderna beräknas till 2,930 milj, francs (c:a 430 milj. kr.). 
gsrav komil'a dock enelast 39 milj, fran cs på nästa budget, varav 
fr!llng år, att huvudparten av byggnaderna komma att igångsättas 
västpåfölj ande budgetår. 

(Kieler N. N achrichtcn den 8 oktober 1937.) 

Ehuru mycket försenade tillföljd av ändringar under byggnads
tiden - en vanlig företeelse med franska fartyg - och senare 
p. gr. ·a. arbetarsvårigheter, träda nu de tre 7,600 tons kryssarna av 
»La Galissoniere»-klassen efter hand i tjänst. »J\Iontcalm», »Gloire>> 
och »J ean de Vienne» ha nämligen nyligen gjort sina prov inför den 
permanen ta provturskomm issionen. 

Vid tanken på ·att dessa kryssare påbörjades. 1933, är det hög tid 
att de bli färdiga. Det är att observera, att »Jean de Vienne >> rap
porterades ha va uppnå t t 35 knops fart vid provturer för flera månader 
sedan. Att fartyget fortfarande befinner sig i provturskommissionens 
händer tyder på att n ågonting är galet, trots en så utomordentlig fart 
på ett fartyg, konstruerat för 82,5 knop. Detta är ledsamt, ty dessa 
kryssare på 7,600 ton med 9 st. 15 cm. kanoner och utmärkt skydd 
äro synnerligen välbehövliga i franska flottan. 

(N av, Chronicle elen 8 oktober 1937.) 

Det gamla slagskeppet Diderot (1909) har för 3,6 milj. francs 
sålts till nedskrotning. 

Det andra 26,5GO tons-slagskeppet, Strasbourg, som sjösattes den 
12 december 1936, kommer icke att före mars 1938 lämn·a varvet i St, 
Nazaire för att börja provturerna. 

(Marine-Rundschau, oktober 1937.) 

Kryssaren »de Grasse», 8,000 ton (program 1937) påbörjades i juni 
Vid örlogsvarvet i Brest. 

(N ors k Tidskrift for Sjovesen, oktober 1937.) 

Torpedkryssaren Mogador sjösattes den 9 juni. 2,884 st. ton, 
längd 138,5 m., bredLl 12,5 m., djupg, 4,6 m., 92,000 hkr. (över 45 knop), 8 st. 14 cm. kanoner, -1 luftvärnskanoner, 10 st. 53,3 cm. torpedtuber. 

(USNIP, oktober 1937.) 

'I'idslcrift Sjöväsendet. 50 
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Italien. 

Marinbudgeten 1937/38 (budgetåret börjar elen 1 juli) uppgår t'l 
·11 ·1 ')-r 1 L 1 8~r1 891 0·00 lire (385 5 milj. kr.) VL .;:en summa meL -·J l milJ. 1. , o , , · ' ' .. . .. .. . .. · lre 

(51,9 milj. kr.) överstige r föregående [:r~. Dal']amte ar? bilaggsansLag 
på 2118 milj. lire (51,5 milj. kr.) benl]ade. Det manna llygvapnets 
anslag äro icke inräknade i dessa summor. 

1937/38 års program omfattar: 
12 jagare (1,620 ton, 39 knop, 4 st. 12 cm. kanoner, 6 torpedtuber), 
16 jagare (679 ton, 34 knop, 3 st. 10 cm. kanoner, J io,·pe:ltuber), 
H ubåtar (941 ton, 17 knop, 2 st. 10 cm. kanoner, 8 torpo<ltuber), 
4 ubåtar (896 ton, 17 knop, 1 st. 12 cm. kanon, 8 tor]le<ltulJe r), 
7 ubåtar (600 ton, 1 lätt kanon, 6-8 torpedtuber). 

När dessa ubåtar bli färdiga, kommer Italien att äga 108 ubåtar, 
samtliga i stort sett moderna. 

8 000-tons kryssarna »Giuseppe Garibalcli>> och >>Luigi di Savoia 
Duca ~legli Abruzzi>> hava trätt i tjänst. Då de .sjösattes i maj 1936, 
har byggnadsarbetet ·avslutats ovanligt raskt. ~ve1~ cl_e_ 1!~ ubå tarna 
av Abessinienklassen (,Aclua>> m. fl.) hava nu tratt 1 t Jans,_ 

(Marine-Runclschau, oktober l !l87.) 

Följande torpedfartyg äro uneler byggnad. 

12 oceanjagare på 1,620 ton, nämligen >>Aviere, , »Asr:aro_" ' . >> Al
pine>> >>Artigliere>>, >>Bersagliere>>, >>Camioia N era>> , >>Cant?nuere», 
»Cor:zziere», »Fuciliere>>, >>Granatiere>>, ,Lanciere>> och ."l'ont10re»:. 

16 mindre jagare (torpecliniere) av förbättrad >>Splca>> typ, naro-

Iigen 4 st. >>L >> (»Libra>> m. fl.) , 4 st. »P» (>>Pallada» m fl.), 4 st. >> 0 » 

(>>CliO>> m. fl.) och 4 st. ,,A_,, (»Alcione>> m. fl.). Jranoner, 4 st. 46,6 
(>>Spica>>, 1934, 638 ton, 34 knop, 3 st. 10 cm. ' 

cm. torpedtuber. (Pressdet :s an m.). 
(The Navy, oktober 1!)37). 

• • • • o • åbörjats. 
Sedan december månad ha lCke nundre an 20 ub a t aJ P. .. ta 

o b .. l f" l"g·a tJll nas Byggnadsarbetena påskyndas och b a ta rna era mas · are l 

sommar. De gruppera sig enligt följande: torped-
»Atropo>>, 1,109 ton, 16 knop, 1 st. :i'0,2 cm. kanon , 6 st . 

tnber, minläggande. , Dan· 
»Marcello», »Nani>>, »Barbarigo», »Veniero», »Proval~~~lra rlata 

dolo», »Morosini», »Mocenigo», »Emo>> (9 st.), 953 ton ; inga 
kända. 
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»Brin», »Galvani», »Guglielmotti», (3 st.) , 890 ton, 17 knop, 2 st. 

10 cm. kanoner, 8 st . torpedtuber. 

»Beilub, »Dm·bo>>, >> Lafole», »Scire», »Tembiem>, »Uarscheich>>, 
»1Jebi-Scebeli>>, (7 st.) , 675 ton, 14 knop, 1 st. 10 cm. kanon, 6 st. 
torpedtuber. 

Enligt >> Fighting Ship s>> har Italien 88 ubåtar färdiga, varför 
alltså summan av färdiga och under byggnad varande blir 108. 

Sedan 1935 har Italien i medeltal frams tällt en ubåt i månaden , 
en siHra, som intet annat land närmar sig. 

Storbritannien har 72 ubåtar, Frankrike 88, U. S. A. 97 och 
Japan 62. 

Uneler innevarande år ha 28 jagare påbörjats. Av övriga bygg
nader märkes en grupp motortorpedbåtar, vilka uppgivas få en fart 
av 45 it 50 knop. 

(Daily Telegraph den 12 oktober 1937.) 

Tyskland. 

Kölen har sträckts till två kryssare, som synas tillhöra en mel
lantyp på 10,000 ton med 15 cm. artilleri som~ högst. 

Likaså har ett 35,000' tons slagskepp (n :r 2) påbörjats. Det 
första , st apelsatt 1936, är ännu icke sjösatt. Av de 26,000 tons slag
skepp, »Scharnhorst» och >>Gneisenau>>, som sjösattes i oktober och 
december 1936, kommer det förstnämnda antagligen att börja sina 
Provturer till nyåret. I det tyska programmet, vilket går ut på, att 
tyska flot tan skall uppbringas till 35 o;o av elen brittiska ingår ytter
ligare ett femte slagskepp, som dock ännu icke är påbö~jat. 

Av cl e båda hangarfartygen på 19,500 ton påbörjades blott det 
e.na under 1936. Det andra - beviljat redan 1936 - kommer antag
hgen att påbörjas före 1937 års utgång. 

Av de tunga kryssarna (10,000 ton, 8 st. 20 cm. kanoner) äro 
~Admiral Hipper» och »BHicher» sjösatta 1937, medan n:r 3 (»J») 
annu befinner sig på stapeln. Av hänsyn till flottavtalen byggas 
t: v. icke flera kryssare av denna typ. Tyskarna ha dock förbehållit 
81_g rätten att, om förhållandena tvinga därtill, ändra huvudbestyck
; lngen på de förutnämnda båda kryssarna av mellantyp från 15 cm. 
!Il 20 cm. kanoner. 

J agarprogrammet är oförändrat: 
16 jagare på 1,625 ton (>>Leberecht Maas» m. fl.) , av vilka hälften 
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äro färdiga, och 6 på 1,850 ton (Z 17-~:2). Yidare m~irka., 1·> ' t 
- ~ ora 

torpedbåtar (T 1-12) på 600 ton. 
36 ubåtar äro färdiga: 

U 1-2J (2J st.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.]0 tou 
U 25-26 (2 st.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 
U 27-36 (1•0' st .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5dU 

Under 1937 ha ytterligare 15 ubåtar påbörjats 7 p i1 5:?0 ton och 
8 på 740 ton. 

(Dansk Tidskrift for S0vaesen, oktober 1 ~ 1:37.) 

Den 11 oktober utgå kryssaren Emdet1 samt linj eskL' [IJI(' ll :-ichle
sien och Schleswig-Holstein på ett halvårs övningskryssni n~.: . Följan. 
de länder besökas: 

l':mden (chef fregattenkapitän Bi.irkner): Italien, Grekland. Brit
tiska Indien, Nederländska Indien, Brittiska Indien, Itnli L'n'ka Eri
trea, Grekland, Tripolis. 

Schlesicn (chef kapitän z. S. FJeischor): Kanari eöarna, Kap Ver
de-öarna, Brasilien, Argentina, Chile, Panama, Dominica , .\.zorerua. 

Schleswig-Holstein (chef kapitän z. S. Fe lclbausch) . Kana rie
öarna, Kap Verde-öarna, Brittiska Västa-f:rika, Nigeria, P orl ug- isiska 
Västafrika, Sydafrika, Portugisiska Ostafrika, Seychcll ern n, .\.ra bien, 
Italien. 

(Kieler N. Nachrichten den 7 oktober 1 \137.) 

Sov jet-Ryssland. 

På fredagen avslutades östersjöflottans taktiska höslö1·ningar, 
vilka försiggått i närvaro av folkkommissarien för försy ar;; ,·äsendet. 
marskalk Vorosjilov. F lottan och flyget ha fullständigt liis t cle tal· 
rika nr)po·ifter de ställts inför under komplicerade förh åll anden. Det 

o ' · ar var första gången sovjetflottan gå t t till havs för takt is l; tt tinung 
o o å " l R"l" .. l ~ ' . ·nwändes med sa manga enheter p· ett s, stort omrac e. o dlC a< t ' • ka 

med sto r skicklighet och utnyttjades med stor framgång l taktls ch 
syften. Undervattensbåtarna genomförde ett gl änsande ,,nfall 

0
,
0

. 

visade stor torpederingsförmåga. Flygets nattliga aktioner voro ~~~r
ket verkningsfulla. Efter kritik av Vorosjilov samlades flottc>n h-
na i Kronstadt, där Vorosjilov höll ett stort tal. _) 

(Sovjetryska telegrambyrån TASS, oktolw r Hl3 t. 
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Att R:ysslancl gjort väldiga inköp av krigsmateriel i Förenta 
staterna, framgår av den officiella licensuppgiften för september. 
Enligt elensamma utgöres mer än hälften av de 10 milj. dollar (39 
[!lil~ . kr.), som ryssarna betalade uneler september månad av inköp 
fiir två slagskepp. ' 

(Kieler N. Xachrichten den 7 oktober 1937.) 

De uppgifter om den ryska byggnadsverksamheten, som kormua 
från tyska källor, måste tagas med viss reservation. Av politiska 
skäl överdriva niimligen de ledande i Tysl;;lancl cle ryska sjörustning
arna for att skrarnma andra europeiska makter, och då elen tyska 
pressen måste säga precis vad den får order om, uppträda dessa polL 
tiskt färgade uppl ysningar med sanningsenlighetens prägel. A andra 
siclan får man komma ihåg att Tyskland ligger bättre till än något 
annat land att hålla reda på Rysslanel s göranelen och låtanden och 
o~~å gör det om sorgsf ullt. En tysk källa, som hittills visat sig 
pahthg, .har nyligen lämnat några mycket intressanta uppgifter. 

Enligt denna .källa be.finna sig Lle omdiskuterade slagskepp, som 
ev. skulle byggas 1 U. S. A., ännu så J änge ondast på papperet och 
~nan ha~· svårt att tro, att den ryska varvsindustrien skulle k~nna 
ataga s1g arbetet, hur mycket av maskineriet man än importerar. 

I fråga om krys8are skulle fyra vara uneler byggnad i Östersjön 
och tre planeracle. Tydligen är det fråga om de ·fartyg, om vilka 
Ryssland und erhandlade med Italien för att få ritningar till en för
hattrad >>Condottieri »-t.vp. I stället för denna typs 15 cm. kanoner 
erhålla de elen n~·a ryska 18 cm. kalibern, a\'Sedd fö r de gamla tsar
kJ:yssarna, som sedan färdigbyggeles efter helt andra ritningar. Sist
nanmcla kryssare be finna sig i Svarta Havet, m. en de nya torde· vara 
a::seclcla fö r Östersjön och Ishavet, där Ryssland f. n. enelast har en 
nara 40 år gammal krvssare 

Några upplysning~ar lä1~nas icke om clet jao·arprogram on1 vilket 
lU l .. t- ' 

au lort en clel rykten. Moderna ii ro torpcdkr vssaren LeninoTacl 
~oustruerad efter det ryktbara ryska stuclieb.e.söke"t i franska ö11ogs~ 
amnar, ett sjösatt s~·sterfartyg och sex andra i olika b~·ggstadier. 

I Östersjön .finnas tio och i Svarta Havet två jagare, .som h.vggts 
Under de senaste :fem åren. De uppgivas ha ett deplacement på 700 
ton 99 I- f . l . k ' - .nops ar t o c 1 god bestycknmg (2 st. 10 cm. och 4 st. 3,7 om. 
auoner, 3 st. 45 cm. trippeltuber. Pressclct:s anm.). 

. Vad beträlfar ubåtarna, som diskuterats så livligt, äro 60 rustade 
1 

Östersjön och Ishavot. 25 st. ha ett cleplaccmeut på enelast '200' ton 
~edan 20 st. mäta 500 ton. I Fjärran östern befinna sig 15 på 200 
~~n, 10 på 800 ton och :25 antagligen slörrr . om vilka närmare upp
" fter saknas. 
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Den här gj orda uppskattningen är mera försiktig iin , td 1 .. 

flera gånger varit fallet, men den är fo rtfarande obestyrkt ur 1.,orut 
· l l t ·· l 1· · l å ''1llor som 1c ce cunna an cas vara po 1t1s et p verkade. Den :[ran s!· 1 • • 

expertisen är synnerligen tystlåten i denna fråga. ' 
111

Qnu. 

(N av. Chronicle elen 8 oktober 1 H:ll .) 

. »1:Ierald Tribune» förkl_arar sig i en art~kel, som public·, rats lå 
framstaende p.lats, ha erfant från vederhäftrgt h åll att , 011· t 

1 
. . . . ' · . " rege. 

nngen bemynclrgat sma amenkanska agenter att inköp a kr igs 111 ,.1t .· 
f.. -J .l. l euet :or D'i m1 JOner do lars och för snabbast möjliga leverans iii! Rv, 
J ~n el. Det gäller ~ä g?tt som uteslutande material för Hot !n n s ;.;~: 
mng, t. ex. delar till slagskepp, såsom pansartorn bepansrin" r :1 ' " . , ng. 
pannor, 40,6 cm . kanoner och flygplan. 

Tidningen anser, att Sovjetunionen planerar att bygg<t <'Il kraftic: 
flotta. rauken ntt inköpa eller låta bygga slagskepp i FörPJJt<t Sta~ 
terna har övergivits, och i stället har man beslutat att enelast ,P,tällw 
större cl e len av utrustningen i Amerika men företaga sjlill" , lwg o-. 
nallsarbetet i hemlandet. ' " 

(Stockholms-Tidningen (T. T.) den 10 oktober 1'1:)(.) 

Marine-Rundschau citerar följande uttal ande i ».Journ;il des 
De b a t s>> elen 8 september 1937 : 

»Ryssland förhandlar med U. S. A. om b~"gganclet aY :]'i.ilOO tous 
slagskepp med 110,6 cm. kanoner. Att r.'·ssarna måste gä nlnJnl;ulcls 
med detta uppdrag Yisar att deras varv ej äro i stånd att klar ,aken. 
t rots llen industriella pånyttfödelse och storartade utveckl inom 
lanclei., som man så högljutt berömmer sig av. Man vill fp M.s att 
tro, att där finns en modern ubåtsflotta, vilket väl bloH iir l'all et i 
tyska och japanska marivstabernns fantasi. Vi få väl veta nii rmare 
rlärom, n~ir uppgifterna offentliggöras i enlighet med det Jl\ a flott
fördraget. Till dess anse vi den ryska flottan vara av un<il"·oninad 
hetyclelse. Sanuna tvivel hysa vi om värclet av det he rö 11 'n n'ska 
fl~·gvapnet , både vad betriHf ar m a 1 er i el C' n och de tliicl ' liiT"Jlda ncle 

fal l skärmshopparna m. m. Och vad skall man tro om en n -1 1 \ vars 
ledare avrättas som spioner och :Eönädare? Vi måste akt o«s att 
göra se~mma fel i vår värdering aY den ryska ångväHe!l "n 19~3. 
För övrigt: om ryssarna behöva fart~rg, varför vända cl e sin- ri ttll 
franska varv och skaffa de franska kamraterna arbete ? R.,·ssland 
förblir alltjämt elen stora och elen ständiga illusionen". 

l'liarine-Rundschau tillägger bl. a.: »Vad beträffar <lPn r,·sk~ 
militära styrkan, särskilt marinen och ubåtsHottan, gör 1n:•r klokt 

1 

att h t't lla sig till andra källor och att akta sig föc· uncl ersk~ tni ng». 
(Marine-Rumlschau, oktober 1 !1:17.) 
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Det tonle inte vara vidare avundsvä r t att vara rysk sjöofficer. 
visserligen antages att disciplinen är återställd, men h ans verksam
bet är strängt begränsad av »folkets representanter» ombord. Får 
ball n ågon av cl em emol sig, blir det tråkigheter, ty de ha Moskvas 
öra, och m an är på högsta ort fortfarande orolig för flottan. Det var 
där revolu tionen började, och det är tydligt, att man väntar en kon
trarevolution från samma håll. Hög r ang är intet skydd, vilket bl. a. 
s!Diral Orlo vs mystiska avsked visar. När högste befälhavaren be
handl as på sådant sätt, är det tämligen klart, att de yngsta officer· 
srna h a små utsikter att klara sig om de äro illa omtyckta av besätt
ningarna - vilket förkrigsoffice rarna nästan undantagslöst voro -
och därtill stöta sig med folkrepresentanterna. 

Det har läckt ut, att det icke blivit vidare mycket av det ut
basunerade stora rustningsprogrammet, och i så fall kan rnan ta fö r 
givet, att flottan fått sitta värst emellan. Folket och de styrande i 
Moskva hava oerhört mycket större möjligheter att se armEm och 
flygvapnet, och har det därtill gått så långt, att flottan.s främsta 
män måste Btällas inför domstol, kan man ta för givet, att det står 
illa till. Enligt många rykten skulle också korruptionen inom flottan 
vara ännu mera utbredd nu än i .forna dagar. 

(Nav. Chronicle, elen 15 oktober 1937.) 

Spanien. 

I »A qui la victoire?», efter allt att döma en propagandaskrift 
för Franco-sidan, meddelas bl. a. följande om de spanska sjöstrids
krafterna. 

Franco har ökat de nationellas handelstonnage mecl 305,00{) ton. 
Hans flo tta h ar försatt följande fienrlefartyg ur stridbart skick: slag
skeppet .J aime I, kryssaren Cervantes, jagaren Ferrandiz, 3 ubåtar och 
2 vaktfartyg samt dessutom erövrat bl. a. 2 ubåtar. Vidare har elen 
kapat mer än 50' handelsfartyg och 40 flygplan . 

Francos bästa fartyg äro de tunga kryssarna Canarias och Bale
a.res. Nationalisterna äro i färd med att iståndsätta en av regerings
Stda~s sänkta ubåtar. Av de tre örlogsbaserna i Spanien, Ferrol, 
Cadrz och Ca.rtagena, äro de två förstnämnda i nationalisternas våld 
Cartagena är centrum för ubåtsbygge, men denna fartygstyp ka~ 
regeringsflottans folk icke sköta. De båda andra örlogsbaserna kun. 
n~ bygga större fartyg. Huruvida fartygsb yggnader pågå omnämnes 
eJ. Tillgång till de stora varven medger emellertid clet nödväneliga 
11llclerhåll et av tillgängliga fartyg. 
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I sammanfattningen framhålles, att det röda SpaniPn lek 
någon sjöduglig eskader. Med blott hälften så stor stnka 

80
° hat 

röda, behärska nationalisterna do spanska vattnen sa lllt hl 
11~ de 

hamnarna och den fientliga flottan. oc era 

Finland. 

!<'in ansministern beklagade i ett anförande i sambanr l me l[ fr 
läggarrdet i ~-ep:ember av :len nya_bud~eten,. att förh ålla n d ena ~~: 
kalJade en hoJmng av utg1fterna Jor duekt lmproduktiv ·t :·111 l] å 

. . . • ' c an1 i. 
Bl. a. vore detta fallet med forsvarsutg1fterua, som höj h med . 
75 milj. mark. »När spänningen i världen tilltager, börn också cct 
mindre länderna tillse att de, om så kräves, kunna för ·varn "iu själv~ 
ständig het. Detta är desto mera nödvändigt, som dild a ll. r~ ta te rna 
just nu föra on särdeles aggressiv politik och starkt hota vi.i,·'ds freclen 
De demokratiska staterna måste uneler sådana förhållanrl en >< Örja för . 
att de äro i stånd att skydda såväl sin självständighet ,;orrr den de~ 
mokratiska statsformen». 

(Dansk Tidskrift for Sovaesen, oktobe r 1\!37.) 

Argentina. 

I England skall byggas en ersättning för det gamla ,,,o\skoppet 
»Presidente Sarmiento». Fartyget, som förmodligen blir u kryssar· 
t~'p, skall heta >>La Argentina>>. Därjämte byggas 7 jag<lr'" hos Vic
kers (jmf UFM 10/37). 

(Marino-Rundschau, oktober J ~J37.) 

Då nu dc förbättrade finanserna medge el et, avser t r :r n att er· 
sätta en del av det omoderna tonnaget. De nuvarande krn;.-;n rna äro 
tre, >>O'Higgins>>, >> Blanco Encalacla,, och »Chacabuco >> sam' liga bygg
da under perioden 1892- 1900. Visserligen äro de m~rcket väl under· 
h åll_na o el~ myc!;:et _effektiva i förhål l ande till sin ålder. Jl1 P l1 de _kuOä 
na 1cke racka 1 evighet. Man tänkE'r nu bygga ett par kr,·ssarc P 
8,000 ton av modernaste typ, och anbud äro infordrade från hriitJs\ca 
och andra varv. 

(The Navy, oktober HJ37). 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets Bibliotek. 
Xyförvärv 'ho 1936- 30/ 0 1937. 

+ betecknar bok etc., som erhå.llits såsom gåva. 
E betecknar bok etc., som tillhört Ehrt>nsvä rdska samlingen på 

Tosterup. 

»Cartha öfwer Carlserona med dess Situation.n Handritad karta med 
färglavyr. Osign. o. oclat. E. 

»Plan Charta öfver Kongl. Sjö- och stapelstaden Carlserona tillika 
med de dertill donerade och tilkjöpte hemmansägor uti Ble
kingen östra Härad och Lösen Sockea beliigne .. . >> Handritad 
karta . 1770. Osign. E. 

»Situations Charia öher och omkring Carlserona sta<l författad år 
1787_ ,, ~\.b r. B ä c k. E. 

»Carlscrona stads försYar, länl])ade efter de tilfiillen man nu för när. 
varand!' har at t.ilgå.>> Handritad karta, sign. Carlserona d. 26 
aug. 1788. A b r. B ä c k. E. 

»Ritning på det defensions Wärk som åhr 1710 uti Januarij månad 
hlef inrättad omlrring Staden Carlserona ''id fiendens förmoda
do an~all." Sign. C a r l B e r n h a r d P o h r m a n d h O dat. 
(c:a 1730.) E. 

»Plan. af Slutnings Wärket och Fortifikationen kring Kong l. Amira
htetz Warfwet och flåttan w id Carlscrona, .. . >> Orig. ritn. sign. 

»Föts(G. 0 .)_ ~on .. ~ind:bl_ad. ?d.at. (C:a 1710.) E 
lags R1tmng oiver Fastmngs Lm1ernes i ståndsättande oml~:ring 
Örlogs Flottan i Carlscrona.,, Orig ritn. Sign. Carlserona el. 23 

» ~> Augusti 1784. A b r. B ä c k. E. 
>telation '>'t · "f N s hi mng o wer ·ya lnventarii Kamrarnes Byggnad fÖl' 

I~ongl. Öl'lougs-Flottan i Carlserona år 1762.>> Orig. ritn. Sign. 
Carlserona d. 25 J an. 1783. C a r l 8 w e d e r. E. 
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»Charta iirver en del af Kongl. Skeps-Wiirhet uti Carlscron·1 oa 
' ' .,. lllt 

dessein till rum för Inventarie Kanuar.>> Sign. Carlsnoua deu 
H Nov. 1775. J e a n E r. N o r b e r g. E. 

Gamla vanet 1780 och Nya vanet 1786. Osig. orig. ritning E 

»Planritning på Kongl. SkeJlllSvarf,·et i Carlscrona, sådan t som 
bör vara.>> Osig. orig. ritning. Dat. Carlserona Sept. 17'\G 

<le t 
E. 

»Plildnings Charta öfwer Peter Jungs wik.>> Karta utvisand(' Yatteu. 
djupet och bottnens beskaffenhet. Sign. Carlserona d(•n G Maji 
1757. J. F e l l e r s. E. 

>>Afwiignings och Pliktnings Charta, öfwer <len delen af Lindholmen . ) 

där Kongl. A:mts Colleg:m projecterat lnventane Ka nraruas 
:mliiggaude.» Sign. Carlserona d. 26 jan. 1775, J e a u l' r. :x 0 r. 
b e r g. E. 

»Special hydrographisk charta öiver cronehambnen i Carls-t rona til 
sin rätta situation och sträekning, ... uti Julij månad .\:o 1698.>> 
H andritad karta. E. 

B r e l i n, C a r l, Obsenationsjournal öfver expeditioneu åt ~Ta rocco 
och Medelhafvet på Kungl. örlogsfregaten Diana åren 1iH6 och 
1787. + Bihang til min observationsjournaL Carl serulla 1.787. 
Manuskript. E. 

L i l l i c h o r n, P., >>Herrawäldet uti Mare Balticum. Sammansluif
wen åhr 1776 af då warande öfwerste Leutenanten oeh Hi dda
ren: P. Lilliehorn.>> Manuskript. - »Bohus Länska oeh Giöthe
borg~ka. skärgårrlens förswar igenom en flygand e ellN lätt 
Jlåtta.>> Manuskript. E. 

>>Charta som wisar fö1:delningen af de til örlogsflottan hör:. <lt• håts
manshållen. Construcrad och upptlragen af C a r l l\ r P l i n 
1786. >> Handritad karta. E. 

>>Action emellan Kgl. svensim flottan cornmenderad af Il. K. H. 
Hertig Carl, s,·ea. Rikes Stor Amiral och ryska flottnu, eont
menderad af amiral Kruse uti Finska wil•en unrler Cronstadt 
e. m. den 4 Juni 1790.>> Orig. teckning av Kaptenen '1l Ami
ralitetet "'...ro n Sjöstierna, 1795. E. 

»Dessein till en sjuldmsbyggnad för 2032 sjuka och 422 con' 1Iecenter 
mN] alla ärlorderliga inrättningar och logementer för \lerlic~s, 
ChiJ'lll' I.\'U~, Apothekare och lnspeetor, Präst och all sla~s öfng 
betienin"' att b"ooo·as af sten IHt Bränneri-Tomten i Carlscroua. e, Je~ Q•Ja 
Carlserona el. 29 oct. 1789. F r e d. H. a f C h a p m a n.>> . r ;J" 
ritningar af F. l3 o u c k. Med kostnadsberäkningar af .T. T, 1 n -
st röm. E. 

Avvägningar öfver Karlskrona. 
bastion 'Vachtmeister, och 

Af .. . ·r o T o·~ i"euoJII >> wagn1ng 1 ran or,.." t ·ade 
de til Kyrko-Byggnad pr"jer er• 
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ställen.,> - >>Herr Lienhumten Steuers aheg·ning.» - >>.-Uwäg
ning tagen Ungs efter Amiralitets-gatan.» Orig. ritn. aY J. 
F e l l e r s, dat. Karlskrona d. 22 o. 27 dec. 1759. E. 

(J{uugsholms Fort, Rungshall), 3 st. orig. ritn. 1781- 178-J. E. 
(_N'ya dockbyggnaden och arbetena i samband därmed). 20 st. orig. 

kartor och ritningar av olika författare [rån åren 1757-87. E. 
(Jernavik). Handritat sjökort av F u s t. 173J. E. 
(Segelleden till Karlshona m. m.). Handritat sjökort av F u .s t. 1716. E . 
(Farvattnet mell. Arpösund o. Karlskrona). Handritat sjökort omkr. 

1750. E. 
(Yttre delen av Karlslnona. östra skärg·ård). Handritat sjökort omkr. 

1750. J\Ied .special över Utlängan 1780. E. 
(J<'arvattnet från l\Iahik till Listershuvud). Handritat sjökort 1757. E. 
(Mahik och 'l'emöhamn). Handritat sjökort a\· J. v. R a j a l i n 

1759. E. 
C h a t t e r t o n , E. K e b l e, Old sea pain tings. London 19'28. 
O l a n, E s k i l, Ostindiska Compagniets saga. Gbg 1920. 
Rob in son, Charlos Napier, The British Far in fact and 

fiction. Lonelon 1919. 
N a s h, E. G e e, Hansan, dess historia och romantik. Sthlm 1930. 
L e s l i e, R. C., Old sea wing·s, ways and w ords. Lonelon U . å. 
T h u n s t a l l, B r i a n, 'rhe anatomy of Neptune. London 1936. 
B a c o n, R( e g i n a l d) I-I.. The life of John Rushworth, Earl Jel-

licoe. Lonelon 1936. 
H a r t, L i cltl c l, 'l'he war in outline 1914-1918. London 1936. 
+ (IT n g P r G u n n a r), Bibliographia Ungeriana. Upps. 1936. 
+ Litgrenadjärregementets å1·sskrift 1936. Link. 1936. 
G u u t h e r .. J o h n, Inside Turope. London 1036. 
+ Årsbibliogral'i Ö\'er Sveriges offentliga publilmtioner utg. av Riks-

dagsbiblioteket. 1931-36. Upps, 1934-37. 
+ Riksdagsbiblioteket. Katalog 1927. (1)-2. Sthlm 1928-30. 
S u t t o n, J o h n F., Small sailing craft. Lontlon 1936. 
+ Sjöl'art, De ric·\ilclsp av K o m m e r s k o l l e g i u m. (Tit.-rubr.:) Sve

riges officiella s tatistik. 193-J.-35. Sthlm 1936--37. 
+ (G o s s e l m a n. C a r l .1 .. u g u s t). Bref l'rån en vandrande sjöman. 

D. 1-2. Sthlm :1.83fl. 
:randfare till sjos. En w ileLlning. Oslo 1!l3J. 
~ l a k e, H a r o l d, The lifeboa t... G l asgow 1936. 
'1 c R e r r e Il , J., Brown's practical pocket-book for merehant sea
J> nwn, CHasgow 1935. 
]> 0 l l a r el. IV. F., Daily steamshitJ duties. Glasgow l92J. 

8 
tactical hints to yonng· officers. Glasgow u. å. 
Chu ma cbcr. ltnpert von, Deut~rhland-Fihel. Derlin u."' 
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H o h m, F r i t z, Flug·zeug-Fibel. Berlin 1935. 
H i l d o b r a n el t, H ., Handelsmarinefibel. Berlin 1933. 
Luftsehutz-Fibel. Berlin 1933. 
M a n t e y, E b e r h a r d v o n, Marinefibel. Berlin u. å. 
Z i mm e r m a n n, B o d o, Die Soldatenl'ibel. Berlin 1936. 
R a d i s o h & M a c h o l z, Schiessfibel. I. Berlin 193-i 
D i e s t e l, Schiessiibel. Il. Berlin u. å. 
S c h i e l e, :E' r i t z, Weht·&port- :Fibcl. Berlin 1936/37. 
Sno i J s k y, C a r l, s,• en ska historiska planscher. Sthlm l till ö 
+ S c h n i t l e r, G., Verdenskrigeu 1914-1918. Oslo 1!B6. 
+ Hvorrlau bliver jeg Sool'ricer'? Khvn 1936. 
'vV e b e r, Der Reluut. BerliD 1936. 
R o b i n s o n , C h a r! e s X, Old Naval prints. Lomlo n F1~4 . 

Swahn, Sv e n-Ö j v i n d , »Adel, priister och borgare.» 1\:arl.skrona 
1924. 

Swa hn, 
Sw ahn, 

re,, 

Sv e n-ö j v i n d, »Amiraler och andra.>> Karlskrona 1935. 
Sv e n-ö j v i n el , »Gamla Karlsluonagårdar och rleras äga. 
K a riskron a 1933. 

]3 r o w n, O h a r l c s II., Nicholl's Seamanshi]J and nauti('a] know-
ledge. Glasgow 1937. 

B u s o h, F r i t z O t t o, Das Buch von der Kriegsmarinc. Lpz 1936. 
P a u l s e n, l<'. W . .T. , Laerebok i Praktisk Sjomannsarbeid. Oslo 1936. 
G r a b a u F r i e d r i c h Der Gebrauch fremder Nationalflaggen im 

See!,~ieg. Eine völ,kerrechtliche Untersuclmng. Berlin 1936. 
C e n t e r v a Il , Sen t a, Av hugenotternas stam. Sthlm 11):36. 
T h i c I, T a g e, SYerig·e torpederat. Sthlm 1936. 
+ ö .s t lJ e r g, M., & S a h l i n , T., Flottan förr och nu. Sthlm 1936. 
+ (W a h l s t r ö Tn, G.), Sjung lräcl•e sjömatros. Karlskrona 1936. 
B j u g g r e n, B., Bombflyget. Sthlm 1936. 
T o g n e r, C a r l, Några erfarenheter rörande 

under vä rldskriget. Sthlm 1936. 
Vem är det? Svensk biografisk handbok 1937. 
+ SjömilWir handbok. Sthlrn 1936. 

minsvepningstjänsten 

Sth lnc 10:-56. 

S t e r 11 w a l l, S i g u r el, Sång under segel. Sthlm 1935. f 
S t e i n w a r z, H e r b e r t, Die Urrterbringung von Mannsl'haften au 

deutschen Seeschiffen. Berlin 1936. 
D i n k l a g e, L u el v i g, Ozean-Wettfahrten. 70 Jahre Transatlantil(-

Reg·atten. Bremen 1936. . . gan-
H o e f e r , U .. & B r e n n e c k e. F r i t z, Die Lauibahnen lll der 

dels- und Kriegsmarine. Minden 1936. 
P i c k e r t, Unsere l?Jakartillerie. Berlin 1936. 
:M e u s e m a n n-S t a n g e, Mathcmatik und l\'larine. Berlin 1

936· 
8veri ges krig 1611-1632. B. 1-3. Sthlm 1936. 
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per J{rieg zur See 1914-Hl18. Der Krcuzerkrieg in den ausländi
schen Gewässern. 3. Berlin 1937. 

f 0 w e l l, .T. R, 'rh e letters of Robert Blal{e. Lonelon 1937. 
-r Churchil l, Winston S(pencer), Det stora krig·et. övers. 

från engelskan. D. 1-3. Sthlm 1936. 
-r O h a p m a n, F. H. , Architectura Navalis Mercatoria 1768. N~· 

uppl. L. 1. Burg. b. :Magdeburg 1936. 
A n el e r s s o n, E r n s t, Boklwtalog omfattande geografi och resol'. 

(1-2). Sthlm 1929- 31. 
-r H a n s l i a n, R. , Der chemischt' Krieg. Berlin 1927. 
F e i g e, Turn- und StJOrtfibel. Berlin 193:3. 
-r iV[ å h l e n, U. E., Slieppsgossar i med- och motvind. Sthlm 1937. 
E k s t r a n el, S., Karl berg. Kung· L Krig·sakademiens och Kungl. 

Krigsskolans historia 1790-1936. Sthlm 1937. 
S t e c k z e n, B i r g e r, Krig·skollegii historia. 1-3. Sthlm 1930-37. 
K l e b e r g, .T o h a n , Krigskollegii historia. Biografiska anteck

nin gar. Sthlm 1930. 
t Hu mbla, Philibort, & Post, Lennart von, Galtabiicks-

båten och tidigt båtbyg·geri i Norden. Gbg 1937. 
t statistisk årshok för Sverige. A r g. 23. Sthlm 1936. 
+ W h a l l, W . B., Sea songs and shanties. Glasgow 1930. 
J o n a s o n, A r o n, »Drott»-minnen från Marstrand. Sthlm 1908. 
(D a h l q v i s t, P.), lVIed »Gotland, till Västindien. Resebrev. Sthlm 

1937. 
B r a t t , K. A., Kanske 'i icke få krig. Stl11m 1937. 
C o r n e l i u s, Sv e n-E r j k, Luftnavigation jämte flygmeteorologi. 

Sthlm 1936. 
R o u g e r o n, C., L'Aviation de bombardomen t. T. 1-2. Paris 1937 
H e c k s c h e r, E l i F., Sveriges ekonomiska historia från GustaY 

Vasa. D. I: 1-2. Sthlm 193:3- 36. 
Sveriges hamnl{alender. D. 2. Sthlrn 1933 
H i l el e b r a n d K a r J Afrika. Sthlm 193.6. 
Z i s c h i( a. A n' t o n, JaJJan, det gula världsproblemet. Sthlm 1936. 
\V i r t h, F r i t z, & M u n t s c h, O t t o, Die Gefaluen der Luft un•l 

ihr e Bekämpl'ung·. Berlin 1935 
l( n o t h e, H e r b e r t, Tarnung· und Verdunklung als Schub gegen 

Luftangriffe. Ilerliu 1936. 
~a.n s s o n, A l l a n, Försvarsfrågan i svensk politik. Sthlm 1935. 

1 k b o r g, T h o r o l f & S t e n e, A., Krigsiare till sjos. En orien-
ll t ering fo r handel sskib. Oslo 1936. 

0 r r e s e n, .J., l storm og i Solgang·svaer. Erinringer. Dram
men 1936 

Il 0 f f d i n g, ·H., Marine Sangbog·en. Khvn 1924. 
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G r a e p e l, \\~a l t e r, Der Flottenrekrut Berlin 193'7. 

B u s c h, 0., Das Geiecht bei Helgoland 28 August 1914, Uerlin 1936. 

C u r t i, P., Automatische Waffen. Fraunield 1936. 

S t ö d t e r, R o l f, Flottengeleit im Seekrieg. Hamburg 1nJö. 

L a n g e, D r u n o, Die Photoelemente und ihre Anwendung. T. 1-~ 

Lpz 1936. ~. 

K l e i n, H e r b e r t, Staatsschifie und Staatsluftrahrzeuge im Vöt. 

l\en·echt. Berlin 193-±. 
B a] t z e r, R., &, P r i g g e, K l a u s, >>Knurrhalm.>> Sammlung (leut_ 

scher und englischer Seemannslieder und Shanties. U. 1-~. 

1\: iel 1836. 
G e b l e r, J o h a n n e s, Sanitäts-Lexikon. E in N achschl ag\"wn·k Hi r 

alle Sanitätsdienstgrade und Krankenträger. Stultgart u. å. 

L a n d q u i s t , D a n i e l, Kompendium i strategi (Douhets oc11 Castex 

teorier). :Ma skinskrivet manuskript. 

G e i s e, F., Wie wertle idt OHizier der Kriegsmarine. J:l erl in 1937. 

L o n g, P. -"-. hl. , Spnn Yarns. Lonelon i937. 
M a c m u n n, G e o r g c, Behind the scenes in many wars. LonLlon 

1930. 
U s b o r n e, C. V., Blast and counterblast. London 1936. 

W e s t e r \V e m~- s s, V i c t o r i 8, The Iife and letters or Lord Wes. 

ter Wemyss. London 1935. 
B r u n s, V i k t o r, Politische Veträge. l. Berlin 1936. 

H ä g g m a n, J e a n , Stmlier i frihetstidens försvarspoli tik. Sthlm 

j 92~. 

+ G o l t z, C o lm a r v. d., Ett folk i Y allen. Sthlm 1901. 

+ H e s s c, K u r t, Der Feldherr Psychologos. Berlin 1922. 

+ F a l k , II j a l m a r , Pacifister och andra. Sthlm 1933. 

+ L i n d e r, E r n s t, Om lmvalleriet. Sthlm 1930. 

K n o c h-L o e f-H e n g, Der SchiHsrumpfbau nach dem Schichtsystent. 

'j[agcleburg 1933. 
R e n p:. A u g. , Die Ilerstellung von Schiffsmodelleinzelteileu. Mag-

deburg 193-L 
M e l d a u-8 t e p p e s, Lehrbuch .-ler Navigation. Bremen 1 ·30. 

L l o y d-G e o r g e, D a v i d, Krigsminn en. 2. Sthlm j 936. 

+ L j u n g g r e n, G u s t a f, Det kemiska kriget och ch .!befolk-

ningens skydd. Sthlm 1937. 
R u dl i n g. A r v i d, Riksförsvarets demokratisering. Sthhn 1937. 

+ H u m b l a, P h i l i b e r t, Briggen »Gerda» av Gefle. Ge[Je 19
37· 

S t e n f e l t, G u s t a f, s,·enskt nautiskt lexilwn. Sthlm 19~0 . 
N o r d i n, 8 v e n-E r i k . Svedges varutrafili med utlandet. 1J p ps. 

1937. 
Flaadelrere. Khvn 1935. 
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T h i e s s, F r a n k, Tsushima. Romanen om ett sjökrig. Sthlm 1937. 

Vår eg·en tids historia. D. 6. Sthlm 1937. 

}'[ o h n, P a u l, Sverige i utrikespolitiskt perspektiv. Sthlm 1937. 

-t H a g l i n el, H., & P a l l i n, E r i k, Kungl, Svenska Segelsällska

pet 18iJ0-1930. Sth lm 1930. 

-t H o r n, G u s t a I L:s o n v., Rilwts regenter. R Rsbiologiska ranrl

noter. Sthlm 1936. 

II ä g g, E r i k, Konsten att flagga. Sthlm 1937. 

-t O l o f f, C h r i s t e l, m. fl., Deutsch-Spanisches M:arine-Wörter

buch. Berlin 1937. 

-t H u m b l a, P h i l i b e r t, Några anteckningar om de till Bohus

Hin importerade kuttrarna. Lyseki l 1936/3'7. 

-t Z e t t e r s t r ö m, B. T., Lärobok om undenattensbåtar Sthlm 
1926. . 

Accessionskatalog för Sveriges offentliga bibliotek 40-50. 1925--

1935. Sthlm 1926-36. 

Accessionskatalog för Sveriges offentliga bibliotek. Tioårsregister 

1il86-1925. Sthlm 1896--1933. 

M u n t h e, L u el v i g W :s o n, Kungl. Fortifilmtionens historia. D. 

1--!, 6. Sthlm 1902-1934. 

+ Utredning rörande Hottans fartygstyper m. m. Utförd av c h e f e 11 

:f ö r m a r i n e n jämlikt Kungl. l\faj :ts beslut den l1 september 

1936. Sthlm 1937. 

+ H o r n, L. L. v o n, Biografiska anteckningar. D. I , III: l -3. 

Abo 1934. 

Uneler det pågående arbetet med bibliotekets omkatalogisering 

och därvid fö retagen inventering ha följande böcker m. m. anträf

fats, vilkas cxi.c;tens hittills knappast torde varit känd. 

1. Handskrift på pergament, utgörande ett missale från 12-

1300-tal et (texten för 3 söndagen i fast an). Pergamentet sitter som 

omslag på lcurttcnbach's Beschreibung einer neuen Bi.ichsenmeisterey. 

2. Handsluift på pergament från 1300-talet, innehållande kom

~-entarer till dekreta!ern a, bok 5. tit. l e>ch 4. Pergamentet har, att 

?oma av en anteckning år 1566 å detsamma, utgjort omslag till en 

~ samlingarna befintlig handskrift, som innehål ler 'förteckningar 

over artill eriet å f lottans fartyg 1566. 

D 3. _»'l'h~n S':.~nsl~e Siö~.ätt och Skieps Articklar Anno 1570.» -

J{ ess a lo70 a rs SJOarbklar aro kända enelast genom avskrifter. A 

S ÖJ\!IS :s exemplar står att läsa: »Desse föreskrevne articlclar äre l 

tåcholm 20 jun. 1570 Gomponerade och sammansatte och af H. F. N. 
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Hertigh Carl wijdare förbättrade. » Den i riksarkivet beiinttio-.
1 

skriften är gjo rd under Karl IX:s tid, alltså av senare datum_"' av. 

4. »Seine-Brieh a v sett för Iartyg under konvoj a' ske p 
1 

»Gotland» 1695. Tryckt på holländska i GE. Sannolikt ett hlanc/~t 
titelsta bevarade tryckta svenska signalbreven. e 

5. Tvenne i tusch ritade sjökort, det ena å baksiLlan förse tt 

med anteckning: » Strörneronas Conce11t Cartor öfver Östersjön.» 

Båda kartorna återfinnas med smärre förändringar i 81 röu1cronas 

å r 1737 av trycket utgivna s jöatlas. Den ena kartan h,1r titel · 

»H ydrog raphisk Pass Charta öfwer en del av ö stersiön . . . upstält. 

plieldat och pejlat af N. Strömcrona.» Den andra kartan saknar titel 

men motsvarar atlasens >>Wäxande General Grad- och Siö-Charta 

öfwer hela öster Siön och Belt.» 
6. »Cal'lskrona Båtescader. Stadgar., Oarlskrona 1868. Enda 

kända exemplar av dessa stadgar. 
A. W. 




