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Årsberättelse i artilleri år 193 7.
Avgiven av ledamoten Clason.

När världskriget slutade inträdde en helt naturlig andhämt-n ingspaus i rustningarna, en paus, som kunde bliva, och blev,
desto längre som snart sagt alla av världens mera betydande
stater lågo ekonomiskt eller militärt förblödda. Genom att
praktiskt Laget alla staler voro lika illa däran, saknades möjligheterna för en väpnad konflikt av större mått och den allmänna krigsberedskapen i världen kunde därför tillålas nedgå.
Men i vissa avseenden var denna andhämtningspaus endast skenbar: Medan den egentliga produktionen av vapen låg
n ere pågick elt inlensiYL arbete för alt konsolidera världskrigets
r ön och studera erfarenheterna därifrån i såväl taktiskt som
t<:>kn iskt avseende. Denna första efterkrigsperiod kännetecknas
av etl intensivt »sökande efler sanningen» på det organisato-riska och det tekniska området. »Maskinarmeerna» började taga
sl,epnad och även flygvapnet började mer och mer att definie -l'as. Gränserna för dess möjligheter började skymta. Samtidigt
därmed pågick bland vapenkonstruktörerna ett intensivt arbete
för alt gestalta dc nya vapen, som dessa nya krigföringsformer
lwnde kräva.
Inom del s jöartillerisliska området yoro förhållandena lugn are - frånsett de problem, som det till en realitet vordna
h otet frfm luften medförde. På flackhaneartilleriets område
voro de av krigserfarenheterna betingade stegen visserligen
Tidskrift i Sjöväsendet.
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stora, men ganska snart tagna. De kunna skildras genom orden :
Moderna projektilformer, moderna brandrör och moderna eldledningsanor dningar, samt, i den mån nybyggnad eller nlOder nisering så medgav, ullagandet av större elevationer. Man
hade ju även kunnat vänla en fortsättning av den gamla striden mellan kanon och pansar eller kanske rällm·e mellan k a• non och skvdd, men den striden ebbade ul av den enkla anled ningen, att man t. v. uppsköt byggandel av i egentlig mening
skyddade fartyg.
S~\lunda kommer denna ur rustningssynpunkt Lämlige!1
lugna mellanperiod att samtidigt framstå smn en Lid av mycket
rask krigsteknisk utveckling.
Men alllefter som åren gingo forlslued ock Merhämtningen
och del kommande kriget övergick alltmera från en Leorelisk
spelmlalion till en praktisk, för att ej säga holande möjlighet :
Man hade lmappast tid alt vänta längre med nyanskaffningar ·
na. När samtidigt vapenkonstrul;:törerna lyckats komma fran 1
till - om också ej idealiska - så dock f. n. fullt godtagbara
lösningar av de viktigaste vapenproblemen, var saken klar :
Experimenterandet, nydaningen, måste giva plats för nyan skaffningen, det egentliga rustandet.
Det konstruktiva fick vika för det produktiva.
Och det är detta, som i sa hög grad karaktäriserar de t
artillerisliska skeendet under den tidsperiod, denna årsberät telse omfattar: De slora tekniska nyheternas tid är tillfälligt
förbi. Uppmärksamheten överallt i yärlden synes nu framf ör
allt vara inriktad p å anskaffning av de utexperimenterade vap nen i erforderliga mängder.
De alltmera hopade l;;rigsmolnen ha ock medfört en allt
större tystlåtenhet beträffande tekniska framsteg: Den nästan
förvånansvärda öppenhjärtlighet, med vilken materialproblem
under mellanåren diskuterats i faclzpressen har så golt son1
fullständigt uppl1ört i den mån det icke gäller vapenfirmornas
»på öppna marlmaden » förefintliga konstruktioner.
Under sådana förhållanden är det ej underligt, att denna
årsberät telse har föga att berätta om artilleri tekniska framsteg

u tan i stället kanuner alt ~igna en stor del av sin omfattning
åt anskafiningsproblemen.
H~inidlag faller huvudviklen på ammuni lionsfrågorna.
"Cnder tiden före världskrigel - och ~iYen i viss mån under
delsamma - Yar amrnunilionsersätlningsfr ~tgan för flottorna
och knappast heller för kustartilleriet ett problem av alltför
vittomfallande arl. Atminstone för fartygen kunde man, om
man frtmser vissa speciella uppgifter s~tsom långvariga bombardemang o. d. , räl\na med all kanoner och fartyg försielos
ungefär i takt: Hade man en eller ett par reservutredningar
ammunition per kanon, sft borde delta räcka ungefär lika länge
som fartyget (eller motst{mdaren) kunde Yäntas räclza. Och
även i den m im s:t ej var fallet så hmde dock frågan om
ammunitionsersältning knappast få den omfattning, att den
konune a ll utgöra ett problem av tillnärmelsevis molsvarande
omfattning som för anneerna.
Ammunitionsförbrukningen kunde vänlas få i hög grad
spor ad i sk l<arak tär.
:Men efter Yiirlclskrigel har delta förh:'tllande ändrats på ett
avgörande säll.
Genom flygets upplr~idande såsom ell fullgånget vapen och
genom den alltmera ökade luflkrigföring, som därför är alt
befara, s{t måste man numera vara beredd på att det maritima
luftyärnel kan komma att behöva visa en m vcket
stor livaktierJ
b
het. Man måste vara beredd på ofta ~tterkommande, intensiv
ammuni lionsförbrulming.
Därmed hava fr ~tgorna om ersältning a v ammunition och
i viss m ån ocl<så av pjäser blivit i hög grad ak tuella även för
det marina artilleriet.
Förh{tllandcna hava y tterligare skärpts därigenom, a lt luft ..
värnsartilleriet i allt s törre utsträckning förses med grovkalibriga automatvapen.
Planläggningen av denna ammunitionsanskaffning har varit och är alltj ämt ell mycket omfallande problem, som hl. a .
inn efallat en tämligen fullsländig inYentering av inom landet
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befin tliga maskiner, lämpade för projeklilli~h"erkning, sam t
utredning av i vilken utsträckning dessa maskme_r km~_na tagas
i anspråk för projektiler eller i vad mån de hehovas for andra
ändamål.
Härvidlag är ock atl märka, all så snart man går ulanför
krelscn av specialmaskiner, i della fall närmast au tomatsvarvar, så faller maskinkapaci teten och ökas personalbehovet
vltersl hastigt.
"
En projektil, som snabbast framställes i en aulomalsvan.
kan kanske ännu med överkomliga svårigheter tillverkas i en
revolversvarv, där man alltså kan ha flera olika stål uppsatt a
och alltså arbeta igenom en hel rad olika lempi med en upp
spännin<1 av projektilen. ?\len skulle man Yara nödsakad atl
framsläl~a den i vanliga svarvar med blott en eller tvrt s Ud h ålla re s j u nk er tillverkningska paci leten oerhört.
Ä ven faktorer av denna art kunna komma all p ~tvcrbl
framställningsmetoderna, och del kan därför i dc fall, då bearbetningen m ~tste ske i därför mindre lämpade maskiner vara
förm ånligt aU tillgripa framställningsmetoder, som annars r J
skulle komma till användning.
Den nu framlagda yllersl skissarlade översiklen av ell pa •
av dc fr{lgor, som äro förknippade med marinens ammunitions anskaffning i trigslid, t orde i all sin knapphändighel dock vara
tillräddig för all visa, all del hela är ett problem av högs t
betydande omfattning, och ell problem, vars lösning ständi gt
m ~t"slc revideras. En h el del har redan medhunnits, men my cJ,el :'tlerslår.
Ur denna krigsberedskapssynpunkt ~ir det näslan ovärder1igl all Bofors i så s lor utsträckning kommit u l på världsmark naden. Icke hloll därigenom, all Bofors löpande utländska
beställningar utgöra en viss, åtm instone delvis gripbar cngångsrcserv, ulan i det här sammanhangel framför allt däri genom, alt de senaste [u·ens s lora beställningar och därav för anledda utbyggnader på olika h ~tll medfört en högst väll;;om mcn utökning aY krigsindustriens mobiliseringskapacilcl.
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~I en ä ven om huYudin lresset på olika håll fånga ls a v produl;:Li onsproblemen, så betyder della ej, alt det artillerisliska
vetandel slålt stilla.
P å innerballistikens omr ~1d e har å tskilligt nytl scll dagen.
Av särskill nordiskt intresse är härvid den inncrhallistisl' a
stegv isa bcräkningsmelod, som framlagts av general Nenonen
i Artilleri-Tidskrift h. 1- 2 1937. Metoden är ju icke den
först a s tegvisa beräkningsmetoden på delta område, men den
innch ~1ll er [llskilliga nya uppslag av mycket stort intresse,
särskill lzanske därigenom, alt den icke är bunden till viss förbrä nningslag, utan kan anpassas för vilken dylik som helst.
I den form, under vilken den publicerats, är den måhända
ej så till gängli g som direkt arbetsmetod för beräkningar, men
den konuner säkerligen all göras till föremål för åtski lliga
studi er p r1 olika h åll för att få fram dess användbarhet i olika
avseenden.
Forceringsmotståndet är en annan innerballistisk fdtga,
som under {trens lopp tillvunnit sig allt större uppmärksamhel
på grund av den bet:ydelse, delta molstånd har för projektilens
förs ta rörelse och därmed för hela del innerballistiska förloppet.
Ell mycket intressant studium. har ägnats denna fr åga i
en ly sk avhandling: »Ue ber den Einprcsswidersland von
Geschosscn in das Rohr» av Spelzlcr (i'vlilller & Sohn, Berlin
1936).
Förfallaren framlägger en teore tisk studie över forcerin gens förlopp. som även anslutes till framför allt av Horslig
ernådda praktiska resullal.
Framst ~illningen är mycket koncentrerad och fullsländig
samt inneh:Jller åtsk illigt av mycket stort intresse. Bl. a. påvisar han, att för en 7,7 cm. k. hör forceringsmotståndet rent
teoretiskt till inle mindre ~in 80 °/o utgöras av friktionsmolslånd, men framhåller ock alt Yid skjutning bör denna proportion förskjuta sig i riktning mol ökning av deformationsmolståndels andel och minskning av friklionsmolslåndets. (Delta
sammanhänger med svårigheterna för kopparen att flyta undan
och all hela förloppet går över till elt dynamiskt förlopp).
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Spelzle r lMYtsar ock, huruso m ganska sma varialw ner i
dimeus ioner hos eldrör och gördel n i hög grad ändrar forceringsm ols l ~1ndet.
- Ell studiu m av hur V0 variera r med varia li aner i for ..
eerings molst{ mdel skulle m~thända visa sig fruk tbäran de i olika
avseen den.
Om nu forceri ngsmo lslande t till avsevä rd del heslår av
i
frik li onsmo lslund, s ~t kanun er en ändrin g av friktio nen all
in
även
allls{t
och
t
betydli g grad p ~tverka forceri ngsmo tstånde
usl
fluera å ulgång shaslig helen. Det är ej osanno likt alt del j
de av insmör j ~ir ändrin gen av friktio nen genom horthr~innan
ändrin gen i Y ,.
na
iakltag
a
oft
den
ningsm edlen, som förorsal.;.ar
mellan första och a ndra skotl. Del kan vara skäl all närma re gransk a gördeln s uppträ elande under forceri ngen.
När överg~mgskonen börjar deform era gördel n u lsätles
ol
koppar en i denna för dels eH dcform ationst ryck, vinkel räll m
.
allad
framl.;.
lryck
detta
av
överg lmgsJ.~onens yta, dels ock för en
ju
som
flack,
bakåtr ik ta d friktion skraft. Är övergå ngskon en
al
fallet är vid moder nare pjäser, blir deform ationst rycket rikt
ganska brant inåt, d. v. s. dess axiella kompo sant blir liten och
iden radiell a stor. Koppa ren kan praktis kt tagel icke kompr
vandra
~t
allls
måste
en
meras, och den undan trängd a koppar
är;·
horl till något annat läge. För den händel se r efflorn a ej
ant
fyllda - som exemp elvis vid gördla r med låg fram.k
iir
pressas naturli gtvis en del koppar upp i dem, men delta
gar
en
koppar
av
delen
Slörsta
d.
hloll ell övergå ende tillstån
)
bakåt inom gördeln , men varken gördeln s fonn (h red och tunn
ell
axi
liten
och
eller deform ationst ryckets riktnin g (stor radiell
kompo sant) äro egentli gen ägnade alt underl ätta koppar lransporlen .
En del av översk ollskop paren komme r ock alt pressas u l
ngskon en ~ir
fram ~ll ur gördeln , och delta särskil t, om övergå
flack. Denna framål Yandra nde koppar kan komm a att giva
upphov lill ganska elakart ade fransh ildning ar. Särski lt blir
detta fallet, om det omede lbart framfö r gördeln finnes en bakre
en
Yalk med litet spelrum i loppet. I detta fall blir nämlig

att
denna framå lskjuln a koppar tunnpr essad och har lättare
frans
ge sig utåt som fransar . Projek tiler med dylik främre
äro upphit tade.
erings~len elt slort forceri ngs tryck och en ur koppar deplac
annat
~t
p
även
ar
inverk
synpun kl olämpl ig form p ~t gördeln
säll:
Spelzle r hcräkn ar för den förut omtala de 7,7 cm. projek tilen all lryckel mellan gördel och eldrör i det läge på projek
2 om man räknar
tilen då del är slörsl uppg ~1r till c:a 40 kgjmm
medelv ärdet runl om gördeln . Rälma r man däremo t endast
för de mesl ansträn gda delarn a av gördeln , d. v. s. där hom2•
marna lryclm, komme r man upp till ett tryck av 92 kgfmm
En slyrkeh crälmi ng för sagda projekt il, som hade en godstj ocklek av 15 mm., utvisad e, alt projek tilen på grund av delta
tryck konun e att samma npress as 0,3 mm. på diam.et ern.*) Delta
även
.å sin sida medfö r, att friktio nstryck et komm er att kvarstå
när relaliv l mycke t koppar nöHs av fdn gördeln . Result atet
blir alltså en kraftig förkop pring.
A v vad nu sagts torde framgå , atl man har all anledn ing
även
att studer a frågan om lämpli gaste utform ning av gö,r deln
fenoe
följand
med hänsyn till forceri ngsmo tstånde t ocii därav
m en.
Utan :ttl g[t in djupar e i förh{lllande na, förefal ler det före-att
dragan den, som skulle man kunna vinna en del genom
eller
n
gördel
r
framfö
tillse, a lt expan sionsu trymm e finnes
i dess främst a del fö-r framål pressa d koppar ,
genom gansl..:a 1äla sp{n· underl ätta koppar ens deplac ering
bakåt,
undvik a all ha onödig t mycke t koppar , särsk ilt i gördeln s
främre del. Gördel n torde ej bliva bättre genom att den innephåller en massa ÖYersko ltskopp ar - däremo t ökar förkop
ringen .
och
*) Detta try ck och denna fjädring förklara r, varför cylindr ar
.
projekmassiva
av
ng
Skjutni
:
resultat
olika
så
l~åli ga projekt iler ge

a en abnorm
tiler borde aldrig få förekom m a, enär de måste medför
slitnin g av pjäsen.
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Att märka är i della sammanhang atl kopparen blir inle
starkare och hårdare genom att den utsättes för tryck i och fö r
sig, ulan det är de av trycket förorsakade töjningarna och för -·
skjutningarna inom metallmassan, som göra den hård. Om
jag ger metallen tillfälle att deformeras, så får jag den betydligt hårdare och med mindre kraftbelopp än om jag spänner in
den från alla sidor och utsätter den för tryck. Det är arbetel,
och inle kraften, som gör den hård vid kallbearbetning.
Av slort intresse ur innerballistisk forskningssynpunkt ä r
ock, alt A.-B. Bofors under den senast förflutna ticlen anskaffat
en piezo-kristalltryckmätare för kanoner. Härigenom har de t
blivit möjligt att registrera det på stöthollen verkande gas trycket under hela det inneballistiska förloppet, under det alt
man förut endast kunde registrera de uppnådda maximitrycken.
Genom denna instrumentering har en dörr öppnats för en vidsträcktare innerballistisk forskning inom landet.
Till den inre förloppen i eldröret hör ock frågan om urbränningen. Föredragande har låtit sig angeläget vara att efter
bäsla förmåga söka följa forskningen inom berörda on1råde.
Av stort teoretiskt intresse är en uppsals av schweizaren Baumann i Memorial de l'Arlillerie Fran<;aise lj1936. Denne för fattare har på rent teoretisf, väg sökt lösa frågan om värmeöverföringen från krutgasen Lill eldrörels gods under det inner ballistiska förloppet och har även undersökt värmetransporten
inom eldrörets material. På detta sätt visar han, att det en dast är clt mycket tunt inre skikt av eldröret, som uppheltas
under själva skottlossningen, alltså genom värmetillförsel från
krutgaserna eller friktionsvärme från projektilen. T emperatur kurvan i godset blir därför ytterst brant närmast eldrörels inre
y ta med kraftiga värmespänningar som följd. Och det är dessa
värmespänningar, som framl;alla det spriclmät, som är så ty piskt fö r den börjande u rbränningen.
Värmens inträngning innan proj ektilen länmar mynningen
vä xer med tilltagande kaliner och si\ gör ock det allra innerst a
skiktels temperatur.

-

169

För en 20 cm. kanon, L j50, anges en temperalur av c:a
700° å den inre ytan och c :a lO-delen därav, alltså 70°, på ett
djup av 3 mm. Sedan det innerballistiska förloppet upphört
sker en ganska hastig utjämning genom kylning från omkringliggand e gods.
De här anförda värdena äro erhMJna p<'t rent teoretisk väg
och torde erfordra empirisk verifikation.
Av intresse för urbränningens :belysning äro ock de paral lellförsök, som ulförts med två så vi lt möjligt identiskt lika
eldrör, och där man i det ena använt finkornigt lzrut d . v. s.
liten laddningsvikt och högt P max och 1 del andra krut av
samma sammansättning men med grövre dimensioner - alltså
större laddnin gsvikt och lägre tryck. Laddningsviktema hava
reglerals s ~t, att samma utgångshastighet erhållils i hftcla fallen
vid försökens början.
Dylika försök hava ulförts såväl i Bofors som utomlands.
B:"tda dc kända försöken tyda på, all man får mindre hastighelsnedgång med den lägre laddningsviklen men större
trycket - trlminslone under en tämligen avsevärd lid. Däremot visade Boforsförsöken, som jag känner bättre, alt den
absoluta urbränningen, allts å malerialbortslilningen, i eldrörets
halue del blev större med det höga trycket och den låga ladd·nings viklen. Den lägre minskningen i ulg3ngshaslighel skulle
alltså hero på a l t detla snabba krul var ohmsligare för eldrörsförslitnin gen under dc föreliggande försöksomstänclighelcrn <'>.
Hesullatel stämmer alllså icke m ed de Ir ~m engelskt och frans];:t
h~tll framlagda teorier, som jag refererade i Tidskrift i Sjövasenclet 1931.
:Man måste å andra siclan ockslt ih ~tgkomma, a lt här anförd a försök äro utförda med små kalibrar (lätla pjäser) och
a~t förhållandena m~1häncla ligga annorlunda till vid grövre
PJäser, där friktionen spelar relativt mindre roll. - Man får
nämli gen inte alldeles bortse från, att ett livligare krut kan
giva en våldsammare forc ering med åtföljande större forceringstryd;:, el. v. s. större friktion.
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Vidare rör sig deL här bloll om cll f;tlal fötsök, och del är
allLid farligt all draga slutsalser ur för smrt försökssericr: n d
<;om inträffar med ell par kanoner, kanske blir helt annorlunda
vid cll annat par. Försöksresultatet betyder dock, all man
måslc Laga den tidigare teorien om all det endast var den an vända krutmängdcn, som yar bestämmande för urbränningen.
med Yiss försiktighet.
Inom del ytterballistiska området har knappast n [tgot av
mera genomgripande be lydelse inträffat. Av visst intresse ä r
dock, all en utländsk konstruktör anser sig hava löst problemet
om en räknemaskin för hågvis beräkning av projektilbanor.
H ~tllcr den Hirdiga konstruktionen yad Jwnslruklören väntar sig
därav, ];mnmcr del alt innebära en avsevärd lätLnad i det ytlerhallisliska ri1knearbclcl och ger därigenom möjligheter all även
med ringa personaHillgång studera Mskilliga ytterballistiska
aenom all utföra bertiL:ning av banor med
avväanincrslH·oblem
b
b
c b
i de ballistiskt grundvärdena.
ändringar
svslcmatiska
Beträffande projeldilverl<an må det tillåtas, alt jag ägnar
några ord ål pansargenomträngn ing ä ven om m ~thända intet
epolzgörande nytt fram.kommi l under den förflutna ~trsperiodcn .
Genom a Ll större pansrade fartyg byggts endas l i onormall liten
utsträckning under dc närmast förflutna decennierna har pausarfrågan delvis kommit i bakgrunden, och om nya resultat
eventuellt nMts på olika h [tll i världen, så hava de i varje fall
h ållils så pass hemliga, att försöksresultat av Jnera be lydande
slag ej kommil ul i facklilteralmen.
A andra siclan har man under de senaste åren kunnat spåra
clt ökat intresse för pansargenomslagel s lemeliska sida, möjli gen sammanhängande med del ånyo p ~thörjadc byggandel av i
egentlig mening pansrade skepp.
Beträffande pansarformler må anföras:
~fan kan utgå från två principielll olika antaganden om
det sätt, p{t vilket pansargenomslaget sker.
I det ena falle t antager man, att projektilen s. a. s. borrar
sig igC'nom pansaret, d. v. s. hossar allt m ~tlerial , som ä r i dess

väg. P ~t denna väg kommer man fram till ett molsL[mdsullryck,
som grundar sig på defonnalionsarbelc l hos volymen av det
förstörda pansarmalcriclet.
Formeln blir då :n lypen
p . V2

kalibern
pansartjockleken
2 . g
en konstant.
K
Efter del andra sällel alt se saken l.::ounner projektilen alt
stansa ul en - tcoretisU sctl - odeformerad plugg ur plttlen,
och i delta fall blir molst ~mdcl beroende av det arbete, som
erfordras för all bryta loss denna plugg fdn del omgivande
materialet. l\Ian kan visa, alt motstånd et, eller dillare den er-forclcrl iga energicn d;\ konuner all kunna beräknas efter formeln
p. V2
k. C. F
- -2 . g
Dc bada fonnierna hava del gemensamt, all summa~1 aY
exponenterna för C och t i båda fallen blir = J.
Del förstnämnda antagandet, krossandel av plåten, ligger
bakom den Yälkända Kruppska pansarformeln a v ~tr 1880 och
även bakom den under de senaste åren framlagda Gallwilz'ska
(Wehr und \Vaffcn okl. 1933). Sistnämnda formel, som är uppbyggd plt rent teoretisk -väg, är av särskilt intresse enär den
icke räknar med hela anslagsenergicn, ulan endast den del därav, som upptages vid oelastisk stöl. - i\Ian anser nämligen, att
det bortslagna pansarmaterialet har samma sluthastighel som
projcl.;:Lilen efter genomslaget. - Gallwilz formel tager ock i
molsals till tidigare formler hänsyn till projektilens reslerande
hastighel efler genomslaget, varför man enligt densamma skulle
kunna beräkna proj ektilens resle rande hastighet. De vanliga
formlerna giva som b ekant endast den hastighet, som erfordras
för all nätt och jämt bryta pansaret.
Emellertid Lm·de det oftast inträffa, alt pansargenomslaget
varken kan belraklas s;'tsom en ren genomstansning eller såsom
en ren genomborrning : Genomträngningen sker som en blandning av båda dessa sätl.

= K . C2

=

•

t

där C
t

-

-
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Olil.;a utländska förfallare anse, alt förloppet blir det, aH
utstansning äger rum, om anslagsenergien överstiger den som
erfordras för alt stansa ut en vanligen konisk bit ur plåten.
Ar ej denna energi förhanden, börjar projektilen all tränga in
i pl8Len, till dess alt den å lersl ~tende h ållfastheten hos denna
nedgML så långt, alt projektilens kvarvarande energi är Lill-ri:icldicro all ilsladkomma elt utstansande av den reslerande
pl[tlen.
I detta fall skulle formeln alllså sammansältas av lv å led :
först en del genomborrning och så en del utstansning.
Hela det ta sätt all se saken är naturligtvis mycket för enklat Förloppet kompliceras sannolikt av egensvängningar
inom materialet, påkänningarnas fortplantningshastighet o. s. v.
- för all nu ej nämna så nära liggande saker som projektilens
spetsfonn m. 111.
Den gamla välkända de :viarreska formeln har tagit hänsyn
till all genomträngningen är en blandning av genomborrning
och utstansning genom alt den, i stället för något av de båda
altern::ttiven
C2 • t eller C . t 2
sälter ett uttryck, som med n ägon approximation kan skriYaS
under formen
p. V2
2 . g

=

k . Ct,5 . tl,5

s. fortfarande med exponen tsumman = 3.
(De Marre har ju egenlligen t1,4, men delta torde var a
en empirisk modifikation).
Redan detla säll för uppbyggandel av den de Marreska
formeln, där del " leorcliskl" rikliga

d.

Y.

n . C2

•

t

+ /n

- 1/ 2

•

C . t2

crsill les med det utjämnade
Cl,5 . tl,5

visar all formeln endast kan gälla cH specialfall eller Mminston c all den endast är giltig inom cll ganska trångt område.
?Ila n anser j u ock allmänt, all de Marres formel endast kan
tillämpas vid plåttjocklekar mellan 2/;~ och 4/3 kal.
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För sega plåtar, allls ~t vanlig splinlskyddsplå t, där genomslaget oftast blir ett runt h ål ulan egentlig kralerbildning och.
i bästa fall, med allt materialet kvarsillande som flikar runt
om h ålet, ligger det nära till hands all an laga all cll täml igen
rent genomborrningsförlopp föreligger.
Ar s{t fallet, så skall delta kunna phisas genom at l skjuta
mol en och samma plåt med olika ].;alibrar, varvid man dock
helst hör gå ganska långt bort fr [m det normala fallet C = t.
Ulf6rda försök mol 20 mm. plal med 25 och 37 nun. prj.
tyda på, all de Marre-Yärdet varierar med kalibern, under del
atl plåtkonslanterna enli gt Gallwilz och Krupp hålla sig mer::t
konslan la.
PlMcn gav sålunda 126 °/o de ?llarre med 25 mm. prj
med 37 mm. pr j
1R2 °l o
och
Kruppv~irdcna hlcvo resp. 272 och 275
under det alt Gallwilz gav 19-± och f92
Avsikten är att eventuellt fortsälla försöken ~i.Yen med 37
mm. projekliler, men delta har ännu ej medhunnits.
Dessa försök tyda allls ~t på alt för dylik plåt äro de formler, som bygg::t på ren genomborrning rikligare ~in den de Mar-·
r eska, som bygger på blandad genomborrning och utstansning.
allt under Iörulsällning atl spetsiga projektiler anYändas.
Det k::m förtjäna anmärkas, alt i de skolt, där flikar slitils
loss från plåten har molsl ~mdel Yaril mindre.
Kmpps och Gallwitz formler skulle kunna skiljas M genom
att för en och samma kaliber Yariera projektilvikten: Yissa försök i den riktningen hava i.i scn gjorts, men de hava äm1u ej
fortskridit s ~\ långt, att n f1gol speciellt företräde kan tillerkän nas n:'igondcra formeln .
De lla gällde alltså segt pansar. G ~n· man öv-er till h årt
pansar, och särskilt till Yth årl chlik L bliva förhållandena mera
kompli cerade. Här kon~mer nä~11lig~n iisen projektilens h åll fasthet med i spelet.
Genomslaget sker säkerligen s ~tsom en kombination av
stansning och genomborrning. Evcnlucllt skulle man här lam-

-

na Länka s ig ett förlopp , Yal'Yid projektilspetsen vid anslaget
stansar ul en kon m ed spe tsen mot plåtens framsida och al l
projektilen därefter genom cll genom trängningsförlopp vidgar
den del av hålet, som är för lr~mg: I så fall skulle formeln
byggas upp enligt
m .

C .

t2

+n

.

-
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2

C . L
där n och m vore två konstante r.

Det iix också all lägga märke till, all man egentligen ofta
talar om tv~t olika saker när man talar om pansargcnomslag.
Ser man saken ur pansarsynpunkt, så nser man genomslag
föreli gga när man fåtl cll minst lmliberstorl h ål igenom pansare t eller i varje fall om större delen av projektilen gåll ige nom, oavsett om projektilen är hel eller icke.
Ser man del däremot ur projcktilsynpunkl, så fordrar man ,
a ll projektilen är hel, eller ötminstone att dess sprängkammare
ej öppna ts, efter genomslaget m. a. o. att fullständig projektilycrJz a n kan ern~ts bakom plå ten.
ELL och samma skott lzan alltså vara genomslag ur pansarsynpunkt men icke ur projcklilsynpunkt.
Och vid sneda anslag är del fr [tgan om projektilens h ållfasthet, som ställer till s\"årighcler: i\lan ];.an nog Ht en pansargrana t all slå h8J i en kalilJerLjock plål i 60° anslagsyinkel, men
del är betydligt svårare aU Ht den h el igenom. Man får därför
ej förbise, att en rätt ayscvärd slzadegörelse Jzan erhållas bakom
pHtlen av utstansade pansarslycl<en, av projektilhitar o. d. även
om projektilen söndrats i genomslaget.
Siikcr man efter moderna uppgifter å pansarels h ållfasth etsegenslzaper, så är frågan ganska klar ]Jeträffande det
okomplicerade genomslage t i seghärdad plåt.
Omkring sekelskiftet ans[tg man sig kunna fordra c:a 105
Ofo dc ?llarrc för pansardäckspl:'ll, men nmnera torde man kunna Et l.::onlraktssiffror på 120- 125 °/o, ~ttminstone för tunnare
pEt tar. Della slags pansar har allts[t tämligen väl följ t med i
stegringen av kanonernas effekt under årens lopp.
Betr~tffande del yth6rda pansaret äro förhållandena ej lik a
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Jdara - men det har ej heller skjuti ts Sll mycket s:o1danl eflcr
lzrigsören, atminslone icke så, a ll ern[ldda värden kanunit ut.
Det r:'tder intet tviwl om, all pansartillverkningen gå U fram ~tt
äyen i detta avseende -- men huru m ycket?
Annn torde pansartillverkama knappast vara h ~tgade alt
garantera mera än 135 °/o dc Marrc - om ens så mycket -under del a ll projeUilleveranlörerna ej gärna torde gå med på
konlrald med mindre än 155 °/o dc Marre - om ens så litet ~ttminstonc ej vid sneda anslag.
Dc Mane-talet för pansargenomslag i sneda vinldar sammanhänger intiml med frågan om vilken vinkelfunktion, som
skall användas.
Vi använda ju ay gammal t sin v, där Y = anslagsvinkeln.

.

.

. 3/2

..
Tyskatna ang1va s1n v som det rattasie
uttrycket och man
kan på andra håll finna uppgifter ända upp till sin 4 v.
Ncdansl[tendc tabell visar de hastigheter, som med olika
vinkelfunktioner skola användas vid skju tning mot en 200 mm.
plM, 150 °/o de Mane, med 28 cm. k
v =

l

l
sin v
3
sin / 2 v
sin 2 v

sin'v
sin 4 v

l

90°

465
465
465
465
465

l

l

v =

80°

472
476
479
487
49<!

l
l

l

v=

70°

l

v =

60°

537

495
511
527
560
596

577

620
716
827

l

Av deuna tabell Lordc tillräckligt tydligt framgå, all del ej
lönar sig a ll diskutera dc i\Ianc-tal vid sneda anslag förrän
man är öwrens om, vilken Yinkclfunklion, som skall till ämpas.
R
. ,,
edan antagandet sin '' v innebär relatiYt sin v en ändring av
de i\Iarrc-Lalet från 150 till 155 i 70° och till 160 oj 0 i 60°.
Vilken formel, som skall användas, är svårt att säga. Åt3

2

skilligt talar dock för, att det tyska uttrycket, sin / v, skulle
vara del häs la. Sannolikt li gga de slörsta försöksserierna hak -

-

-
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om della ullrYck. Men del kan naturli gtvis också Yara en fr ~1g~
tiom huruvi da. man avser pH1Lens molstå ndskra ft eller projek
v.
s.
o.
lens, om man avser ylhårt pansar eller segt
Frågan om pansar genom slag är in le bara avhäng ig a v p lat
och projektils l~1l. Även proble men om lämpli gaste spräng laddr
ning och fullgod a pansar rör m ås te lösas. Det skulle föra fö
att
räcka
far
Det
Emgt alt gå på djupet med dessa frågor.
nämna , all erfaren helern a visa, att vanlig trotyl är väl slöl
känslig för all ulan vidare använd as i pansar granal er av större
all
lalihra r. Anting en får man special behand la trotyle n för
effekt
dess
r
minska
dock
sänka dess stötkän slighel - viikel
torde
USA
I
.
eller ock får man tillgrip a andra spräng ämnen
mnn sålund a använd a ammon iumpik rat för ändam ålet i fr åga.
Komm er projek tilen och spräng lacfdni ngen alt ulsälla s fö r
större pM;än ningar om man skjuter igenom pansar et med st01:
översk ottshas tighel eller om man väljer hastigh eten så, alt gee
nomsla g nätt och jämt sker? Vid elt hastigt påseen de kund
dc
det tyckas, som om energib ehovet skulle bliva större vid
som
kraft,
e
levand
större
den
~1
p
de
stora hastigh elerna beroen
skall bibring as del lossbru tna och undant rängda materi alet.
m en förhåll andena äro säkerli gen mera kompl icerade än så.
Erfare nheter na synas visa, all påfres tninga rna pft projek tilen minska om hastigh eten ökas över del absolu t erforde rliga.
Det klassis ka exemp let häryid lag är j u halmst rået, som kan
skjutas genom en ek planka . Förhål landel samma nhänge r säkerlige n med tröghe tskraft er hos olika delar av projek tilen och
om inre förlopp i projek tilgods et när projek tilen träffar pansaret, och om vilka m a n föga eller intet vet.
Det är också tänkba rt, all brollet i pH1len dessuto m ändrar
a
karakl är med ökad brylha stighel , så atl allts å det faktisk
a
ingarn
påkänn
även
energib ehovet blir mindr~. I s~t fall skulle
detta
på spräng laddni ngen minska s med ökad hastigh et, och
vore en sak av yl!erst slorl intress e alt vela. Del vore väl ich'
oUinkb arl all mäla dc av retarda tionen vid genom slaget fram
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-·
Iwl!ade krafter na i projek tilens inre m edelst en vanli g Lryek
äro
försök
pansar
och
försök,
mätare , men härför fordras stora
tyvärr yllersl dyrbar a, stit·skili när de m~1ste utföras i full skala
Och förhMl andcna vid pansar genom lrtingn ing av ylhärd a;
pansar äro säkerli gen så kompli cerade , all knappa st är tänkman m{lsle anta t>a.
bart alt behärs ka dem på rent Lem·etisk v~ig:
'·
om man vill lösa
er
seri
försöks
ligen gå fram öyer mycke t stora
.
problem
dessa yllcrst intress anta
En Yiss belysn ing över energiM g[mgen vid genom slag med
olil.;a hastigh eter ].;an man m [lllända få ur utförda unders ökningar angåen de vanlig a retarda Lionsrörs k~tnslighe l vid olika
anslags hastigh eL
1\fan kan visa, alt den kraft, med vilken hamm aren i elt
edylikt rör triifiar Ländpillret ~1r en funktio n av hasligh elsdiff
rensen , all ls~t av skillna den mellan proJek tilens hastigh et Jörc
och efter genom slaget av plåten, eller, om man så vill, av hammarens hastigh el relativ t projekt ilens. Den iir däremo t obc··
roende av projek tilens vcrldig a hastigh et.
Om nu genom brytnin gen av pl:llen skulle fordra en viss,
konsla11L energim ängd, oavsett vid vilken hastigh et den sker.
S~\.ulle hasligh elsnecl gtmgen bliva mindre vid stor anslagshas~
t1 ghel i1n vid liten, och dänned skulle ocks[t röret vara okiinsli~arc Yi~ stor hastigh et, d. Y. s. fordra tjockar e plåt för alt
ett
bnnga s t!ll Yerkan. 1'\u lär emelle r tid erfaren heten visa
hasn.wlsall förhåll ande : Man behöve r tunnar e plåt vid högre
s.
1lghetc r, varav man allts~\ l.;an sluta, aU energib ehovet , d. v.
hcler
shaslia
anslag
större
vid
större
blir
plåtens molsl{mdsha ft
Nt: är cmcll~rtid alt märka, all dessa erfaren heter gälla t>tunn~
n,
plat av en tJockle k, som kanske uppg~'lr till 1/20 av kaliber
mera
~ch man vel föga om huruvi da dc i1r li!E1mpliga vid
p an sarmäs siga" t j ocldek ar.
En artiller islisk h~indelse ay sådant intress e, alt den svncs
111ig böra omnäm n as i denna [u·sberä tlelsc, är den under .{lre;
av A.-D. Bofors genom förda omluh eringen av 28 cm. provkan onen, som efter c:a 290 skolt ans?1gs mogen för omlube ring.
Tidskri ft i Sjöviise ndet.

12

-

-
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,..
.. ·el bo 1·1·adcs ul hell och hallel med en genom h ela
J\.arnrot
.

eldröret gående hl.ng konisk urborrning och däreller l~.a1· ~l t
.. . .... lag·ts in Det diamclral::t spelet mell an kmn.1u r
nyll lZUllllOl
·
o~h inners la mantel Lord c ingenslädes översliga 0,1:! n:m· cllc1
. o, OG,, r\.rhelel kan ulan lveJ,an bclcd.nas sasom ett
un d ers l 1.ga
precisionsarbe le av allra högsta klass. Nagra ~lag?nhelcr a\
det lösa kärnröret har ej förmärkts vid dc slqutnmga1> . som
cflcrål verkslällls med pjäsen. illL:Lodcn ger os~ Cl~ mo.:ltg~lC L
alt i händelse av behov iståndsä lla del svara arllllcu et pa vm-;Sverigcskcpp om det blir för hafligL fö~·slilcl. ·Man Htr ~~~ k
ej överdriva betydelsen hi'trav. Oml~ll~er.mgen ,av ~e.nna. ~o~~ ~,l
pjäs Log drygt ell ~1 r, och även om dan hg?er alslullig fotsoksoch konstruktionsl id så måste man dock rakn a med a lt allJelet
Lager ~~ Lskilliga månader i anspråk, om del sl~all upprepas.
För fullständighele ns skull m~t ock omnamna: elt at~na l
försök av visst intresse, nämligen en utförd ulhållJghclssk jul nin cr med 100 skolt slll. i 15 cm. k M/12. Del L'tr dock knappast
anl~dning alt gå in närmare pa erfarenhelerna därifr~m. ulöw r
clt omnämnande, alt pjäsen vi~ade sig fungera väl och all dl
farhagor, man evcnluelll hafl beträffande LäLimäLLningar o. d.
ej besannats.
· o

..

•

Jämlikt sällskapets stadgar skall ~\rsberä llelsen avgiyas 1
"Bcs lvcknino· och beväpning" ehuru densamma av gamma l
..,
u
.
.,
N "' ,.
tradition plägar henämnas "A rsberällelse i arllllen . I ag1 a
ord ancr~tende beslvckningsfr ~1gan äro därför p å sin plats.
De::o förhoppnit;gar, man gjorl sig alt genom LondonavlalL:l
begränsa de svara pjäsernas J, alibcr Lill 35 cm. hava kom:~ll l
pCt skam. Skepp med grövre artilleri äro med säl\crhcl ~Lt tor vänta inom de närmaste {u·en. Huruvida denna stegnng a'kalibrarna är arlillcrisliskt befogad eller nödvändig vill jag
lämna därhän. Däremo t torde man med sälzcrhel kunna säga.
alt 28 cm. kalibern är "i underkant" när del gäller aU bel,ämpa
slagskepp med modern bepansring. Del förh ~tllandet, alt Tysk land på sina nya 25,000 tonnare bibehållit 28 cm. J,anonen l, a n
ej Lagas som bevis föt motsatsen. FrånscH dessa fartygs rela -
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tivl ringa s torlek har h~'tnidlag kalibcn:alcl med säkerhet betinga ts FtmYäl av den korta Lid, som slåll till buds för dessa
skepps konstruktion. Man har haft en Iärdig och utprövad
konstruktion i "Deutschland" -skeppens Lrippel-28:or, och Liden
har ej medgivit framkonstruer andet av helt nya pjäser.
Belri'tffande det msv. artilleriet märker man även ~~ s. k.
lälla fartyg, som de moderna stora jagarna, en tydlig l\aliberöknin g upp mot den gamla s tandardkaliber n 6 Lum.
Lv-artilleriets kaliberfråga hör ock till de intill dc senaste
åren mycket diskuterade. Här tyckes man vara överens om,
atl 3-tums kalibern är för l i Len med den u lveckling, luftkriget
tagit. C:a 10,5 kan f. n. sägas vara normallwlibern , men även
denna är tydligt på glid uppåt i riktning mot 12 cm., som f. n .
synes vinna allt större spridning som lv-kaliber för större
fartyg.
Av dc grovkalibriga automatvapnen är 37-40 mm. kalibern
alltj ämt den viktigaste för lv-ändam~tl, även om ett ej obetydligt intresse jämväl ägnas 25 mm. kalibern. Dessutom har
'10 mm. aut. k. vunnit viss spridning som huvudpjäs för mindre
fartyg, som exempelvis uh och mlb. där man kanske främst
inriktar sig pä alt hastigt ernå slor verkan mot personal å
oskyddade fartyg nallelid, allls~t mol jagare, vh. och dylikt.
Länge ansåg man, a lt 4 pjäser i bredsidan YOl'C det ur eldregleringssynp unkt minsta möjliga antalet. ?vled den utveckling till större rörlighet, som känneleclmar den moderna tak tiken, har följ l önskemålet av en tätare salvföljd än vad som
kan ernås med fullsahor. - Alt hell komma horl från clt visst
samband mellan rullningsperiod er och salvföljder är sYårt, även
med en fullt genomförd n1ckanisering av den följande riktningen. - Besullatel har därför blivit, alt man i allt större
grad anser det nödvändigt alt kunna skjuta delsalvor, varav
följ er, alt minimibestyck ningen vuxit till 8 (eller möjligen blott
6) pjäser av huvudkalibern , åtminstone om denna är av svftr
kal iber.

-
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m·LilleTill fr~tgan om besly clmin gen hör även fr[tgan om
riels place rande ombo rd.
ällnin g
Den gam.la stand ardup pshlll ningc n var j u en uppst
med
och
av huvud artille riet mot stäva rna, i midsk eppsl injen,
a. Av
sekun därar tilleri et å överb yggna d och längs sidorn
denna upp skydd s- och möjli gen också taktis ka orsak er har
i riktni ng
on
ntrati
konce
en
ställn ingsfo rm seder mera följts av
alt sedet
under
mot den ena stäve n av allt lmvud artille ri,
dess a
Båda
kundä rarlill eriet uppst ällts ungef är som fornt.
place ra det
uppst ällnin gsfon ner hava medfö rt svårig heter alt
lv-pj äsern a
allt
ör
framf
och
msv
s.
"defe nsiva " artille riet, d. v.
dsstäl land<'
lillfre
en
om
n
pä elt gynns amt sätt. Särsk ilt fråga
placc1'ing av lv-pjä serna har varit svårlö st.
ommi t
Från italien skt h åll har under del senas te året framk
gamla
elt gansk a intres sant försla g Lill modif iering av denna
nerar
reson
lare
gsstäl
försla
nde
nppst ällnin gsprin ci p. Vede rböra
p ~t följan de säll:
kan fu H
Med del sv[tra artille riet konce ntrera t mol slLivarna
grade r fdn
effekt endas t tagas ul inom områ det mella n 25 ~t 30
nlrali nn
varde ra stäven . Samm a sak gäller, om man vid koncc
torn.
lvå
mot ena stäve n har mera än
a'
Vid strid manö vrera r man s[t, a lt man Etr ut full effekt
sv~n·a
del
av
del
sitt sv(tr::t al'lillcri. Dc områd en, där endas t en
artille riet bär, äro därför av mind re betydelse.
ävcH
Samm a områd e för full artille rislisk effekt kan ernås
a. s.
s.
alltså
ricl,
arlille
svåra
med midsk eppsp laceri ng av det
den
av
ges
uppvä
den
"mell an brygg orna" . Förlu slen av stäyel
genom
et
tilleri
ar
hältre place ring man kan giva det defen siva
ntt place ra delta mot stäva rna.
s[t här :
Man skulle kunn a samm anfal la hans stånd punkt
beslä mmer
För det svåra artille riet, det offens iva artille riet,
vissa in tåla
allts[t
kan
mnn sj äh riktni ngen till målet och
artiliYa
defens
skrän lming ar i heslry kning svink lama; för det
ansin
leriet därem ot (msv. och l v.) gäller, alt fiende n väljer
a möjli ga
fallsr iklnin g. Della artille ri bör därfö r hava slörst
bestry kning svink lar.

-
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falla
Frans ett rent skepp skons lrukli va svarig heler, Yilka
artilrent
ur
utom_ ramen för denna ursbe rältel se, finnes även
get, framf ör
lerisli sk synpu nkt myck et, som talar emo t försla
ett gansk a
allt_ om det gäll_er fartyg , som kunn a tvingas till
full frihel
hava
ej
alltså
decld.~r_at defcn ~lVt. upptr ädand e och
ri
artille
iva
offens
att valJa skoltn klnm g ens för sitt
t·, alt man
... .i\ Icn fr[tgan är intres sant. Del Lir hl. a. möjlig
lv-art illerie t
Jamva l komm er fram till en uppst ällnin g som gör
m all man
mera ostörl av det svåra flackb anear tillcri ct. Geno
ristrid
artille
cnde
påg~\
nu m ås te räkna med flygan grepp under
svår~
om
även
as
må_ste ~1an se till all lv-art illerie t kan betjän
Kan
ser.
artlllci~l s~<juter i närhe ten av sina bestry kning sgrän
gspla tser är
man _eJ l~1tt~ någots_~niir trycks kydda de uppst ällnin
grovk alihdc
l
jämv~i
_
illcri
h·-arl
d_et nod vand1gt all satta allt
Men
torn.
eller
ar
sköld
sla
uga autom atvap nen - inom trycfa
eler.
öjligh
riktm
delta komm er sanno likt att p~tverka deras
teknis ka,
.. Till ~et. artille rislisk a om dtdel, ehuru ej till det
nas
hor~ a lt_ VI fr. o. m. föregå ende vinter ökat ar till erioff icerar
vilcerare
rioffi
artille
för
ulbtld nmg med en förbe redan de kurs
. n'cnn a
ken gcnomg~ts under vinler halv[tret 3- 4 office rsårel
a utsnabb
kurs _har visat sig nödvä ndig med hänsy n Lill den
ökade krav
v:cklu :g, som artille riet under gått och som medfö rt
elt gansk a
~a . arldle riofJi ccrarn as speci alutbi ldnin g redan på
um.
ssladi
[tlder
gt
tidt
ägde
Erfar enhet erna från den fö.r sla av dessa kurse r som
'
goda.
et
rum i Yintras, förefa ller a lt vara myck
n i
Utöver den lillera lu r, som omn~imnls pa olika ställe
,
ska stanarsbe rättel sen m [t ock till sist njmn as, a lt det klassi
komp iet[u·et
under
tik
dardv erket Cranz Lchrb uch der Ballis
... ungsh and", som värdi gt anslu ter sig till
leraLs 1 d c Lt "E' Iganz
de forcg aende delarn a.

.: n;

t inom
, Till slut m tt anför as, alt det artille rislisk a arbete
et
myck
i
år
tet
förflu
t
senas
Vara teknis ka mynd ighete r under
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hög grad karaktäriserats av studier och undersökningar, hetinoade av de nvligen framlagda nybyggnadsplanerna.
a Det är alt l~oppas, alt detta m·bele ej skall hava varit ~ör 
näves ulan alt det må Lle få resullera i en ny a era av arlJllc;istisk utveckling inom flottan, sådan som endast kan intr~da
i samband med och som resultat av nybyggnad av egentliga
artillerifar tyg.
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Löjtnant mekanikus vid Karlskrona
örlogsvarv.
Ett 200·årsminne.

Organisationen för s. k. hus- och byggnadsavdelningen,
a lllså nuvarande byggnadsdeparlementel, vid Karlskrona örlogsvarv kan åtminstone i sina huvuddrag följas tillbaka i tiden
nngefär ett kvarts {t rluscnde, till den tid pä 1680- och 90-talen,
då ., Amiralitetsvarvet och örlogsflo l lans hamn" tillkomma på
s in nuvarande plats.
Fästningsarbetena för varvet påbörjades redan år 1681 enligt anteckning p{t en ritningskopia, som förvaras hos nämnda
departement. P:'t slulel av 1680-talet hörjade man därefter
överflylla vissa av de då invid Karlskrona på Vämön vid
l<yrkog[n·dsviken utförda vansbyggnaderna till sin nuvarande
plats å Trossö, där samtidigt Karlskrona stad höll på all anläggas. Vid denna överHyllning medlog man till Trossö bland
annal elt antal arhels- och fö1T~tdsbodar saml bosladshus för
timmermän och hantverkare. P~t en å byggnadsdepartementet
förvarad kopia av en av Nils Ström i december 1699 undert ecknad ritning finnes det också vid varvets nordvästra del
u tri lat n;\ g ra "han lverkarehus oeh verks läder" för målare, glasmästare, sntekare m. fl.
Av intresse är även en av nämnde Ström. (vilken sedermera lär hava adlats under namnet Strömerona) i januari år
1700 uppgjord varvskarta, Pl. l, vilken här nedan reprodueeras
ef ter i Sjökarlcvcrkels arkiv befintlig originalkarla. Denna
r itning är av särskild helydelse hl. a. därigenom, alt man vid
~ n jämförelse med de båda n iimnda reproduklianerna av respektiw :h·cn 1G99 och 1700 kan dalera tillkomslen av vissa

-
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]Jvcranadet s[tsom helr~lffandc elen mi lt emot östra kölhalnings• bt>
'
~
.
d l
bron im·icl yarvsgriinsen a ],arlan a\' i1r 1100 utnla c Jyggaden för "]Jycrcrmäslarens
ritkontor" och " syarYarcvcrJ,sl~'tcler"·
ll <.
.... t>t>
samt beträffande elen iniYcl "Stumholmsbron" förlagda "nya
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I eu del an dra äldre handlingar a \"Seende före Yarandc Lidsperiod har del ä Ycn pålriiffals andra uppgif ter om hantverkare,
m äs tare och dylika vid yan·e L. s~llunda nämnes det hl. a. i en
fr~m Amiralitetskollegium lill Kungl. :\laj :l avgiven skrivelsl'
den 17 noYember 17-t/, yiJken i sin helhel Mergives i del nedansltlencle, all en mäslersnicJ,areiJcfa llning Yid skeppsvancl
varil uppförd i slal "iidm äldre lider" och ~H njulil en a rslön
av 500 dlr. smt.
I en den 11 maj 1G9G utfärdad förordning om Amiralilets
krigsmanskassans inkomsler finnes upplaget hromi:islare. Arslö nen för denne har uppgåll till 300 dlr.
A extra ordinarie forliiikalionsslal niimnes m· 1/Hl murmästare med namn Jörgen. Enligt ell I\:ungl. Brev den 8 m a j
1125 u lg ar till murmitstare en ;n·slön a y :300 dl r.

- ""'·-··':,)t:.;,;k~
.;

.~ o't

..... ..; ,}1 ...

~ ,~

·1 .

J,,~.. .;;;~"·~-::a·'"'.:;;-.;t:_;;..-;;r;::~J

l'l. 1. »D<·lincatioll öher Kong!. .\lll!llir alitd.s Wtid vd ucl 1 () hrlogs
Flottan ; Tiamlm, uti CARU:i-CJ{O r'A, Jttctlh Thee ,v;irk oclt B_,•gningar
t !ter nu iiluo santpt andra, som projcctcras, skrifnc mcdh rött bläck,
uppuragcn uli January Månaclh Anno 1700. Nil s Strörtt. »
a. Dyggrn;i starPns ritkontor orh Svan·an•v(•rJ,s täder, b. N~·a hron vi<l
Stumlwlmshron och c. N,·a l>agan·husct.

bron" och "nya bagarehusel", vilket alltså torde Et anses hava
uppförts vid ifdgavarande sekelsl, iile.

Till malare vid Yanet h ar del vid ni1mnda lidpunkt ulg[lll
en m·slön a v 200 dl r .

I h anlYerks limmenmmsslalen har del dessutom i iildre
Licler varil uppt2gn~ kvarl ersm ~in c;aml el l antal snickare, lim m ermiin och brobyggare.
Under del försl3. hah-seklcl ay Karlskrona örlogsyarvs oclt
örlogsh amns lilh·aro d. v. s. fram i tiden till slu tet av 1730lale l har ma n all! så hafl till förfogande a 'arve l för arbetsledningen och utförandel ay hus och bi"Oh~·ggnader m. m. en or·
ganisa li on , Yari ingållmiistersnickare , bromäslare, murmäslarc,
kvartersmiin, m å lare, snickare, limm ermä n och brobyggare.
För all erh~dla en bild av ulYecklingen he iräfiande varyels
hus -, bro- och dockebyggnadcr fram till slutet ~w nämnda
h a lvsekel har hiir nedan medlagils en reproduktion, Pl. 2, av
en år 1727 av "G. S." (ptliagligen a Ysee ude skeppsbyggmästaren
Gilbert Shcldon) uppgjord plankarla, yarav kopia fön·aras hos
hy ggnaclscleparlemen lel. En god uppfallning an gåen de vanels
och s tadens utseende p ~l denna tid kan erhallas av denna detalj erade ri tnin g. Ulvecldingen i byggnadshänseende framg ~1 r
i=lven vid jämförelse med den OYan onmiinmda karlan ay l1r
1700, Pl. l.

-
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Den inlJördes stiillning cn mellan de ifrhgaya randc hefatlningshaY amc Ir::ung;'Jr i \'iss m ~lll enligt fö lj ande uppgifte r fr [m
etl a\' Am. lwlL den l "l juni 171K utfiirdal konstitu torial för
kvarlersm :1nnen på SkcppsY an-c l C:u·l Dochbcr g, Yilkea därvid befordra des till bromäs tare med [diggand e, all tillika bestrid a de syss lor, solll [Jlegat honom som kYarl ersman ; allt un -der löjtn anten mekanic i Georg Steuers " inseende och lydno".
Som vidare framgår av deL nedansta ende, har Steuer, för sin
verksam.h et vid Yanet ;Hnjutil den i s tal upptagn a m äs tersnick arelönen .
Ovan nämnd organ isation för byggnad sverksam heten ifråga
synes emellert id icke haYa fungerat tillfredss tälland e, en li gt vad
som framgår av följande.
I Am. Jwllegii riksdags relation den 15 april 173R uti ut-skollsha ndlingam a 17:3S- 39 anföres stllunda följande :
- - sam t e n rlel llliis tare 11juta Yi"s lön på s t aten, bland
vilka besymwrl igPn 01 11 mii.stersni ckan' lönen, som jämlik t stat är
500 dlr smt fö reJaliP r i undr·rcli\u iglid nit lw·rätt a, rlPt kolleg ium an slagit elensamm a åt en, Yi lkPn s åsom a rc hit rct hc.s t.ncr om hus- och
brobyggn aclrr, v ilk a h iir h opc·tals :f'ördn lla , d1t'r s uickarPnr l>otd ilncl å igenom rlP Jlrn• brst11rltk s nickat· r hliYer ]Jesörjt Jör l å ng t· mindre
lön eH0 r clr-'·rns s l; icklighl't J•roportim wracl: Och som t ill cleseinPrs
författan cle av varjPhnnd e hus och nndt·n h~·ggn,c d r··r här Yid amiralitetet samt rlL•r as wrkställi ghet, sed rm <l e• approiJPr ack ],tiYit, erforch·as en vers on av god rdarl'nh d : men titulc•n av mästar e, :för
vilken lönen i s! at c•n uppföres, r j tjiinar a lt gö ra 1:jäns t en begilrlig
för drm , som diir t ill duglig a finnas; så lwmsEille s i unclerclån i ghet.
om ickr• föt· c• nii1nnda :iOO rllt· smt n!itgc· .hiirl:llwft<'r lör <'11 arcltitc·ct i
staton beslås.
-

Gi\'elvis ha\'a syiterna a\' den s. J.::. s lora ofreden i landel
med r:'ldandc slora knapphe l p ft anslagsm edel i hög grad sal!
sina sp~ir i.iwn p~1 örlogsYa ne ts fön·allni ng, yarför OYansti'lendr
uttaland e om bygg nadernas förfall sannolik t lorde f:\ huvudsakligen tillskriva s medelsbr isl.
Till ytterliga re belysand e ay hithöran de organ isationsf örhållanden i äldre tider och utYecldin gen härulinn an lämnas
nedanslå ende kortfalla de redogöre lse ii\'en innehtlll ande personalupp gifter.
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Enligt 1740 ~ns Special ayJönin gsrulla för hanlverksli~nm er
mansstalen \'id Amiralitetet i Karlskrona torde mästersmåarelönen sedan år 17:3~1 hava ulgalt till Jacob Bergman. Denne var
född i Slockholm år 1707. Han henämne-s i rullan "Lä re Con clucleur" och har där placerats n~irmasl efler underbyggmästaren Gilbert Shrldon (vilken handhaft skeppsbyggeriet vid ör logsvarvet).
ALL Bergman även i verkligheten haft all göra med Yarvels
hus och brobyggnader torde fi\ anses framga bl. a. därav, alt
han den 3 jan. 173-± underleeknal en {t lJyggnadsdepartemcnl:t
i Karlskrona fönarad förslags r i Lni ng för amiraliletskyrka (v1d
Amiralilelsshlllen i Karlshona) och kan dessutom omnämnas,
all fler a dvl ika ritninga r för ]\~-rkm n ~'tgra år senare underleekn a ls
löjtnant mcl.;_anikus J. G. Sleucr, vill\cn p i'l sin li d
likaledes alnjuliL m~islcrsnickarelönen .

a,:

D cu J;") opril 1'738 inneh~ir en betydelsefull dalLUll i frag a
om organisalione!1 för Yarvets h u s och brob~·ggnader . Qqm
nnförl utdrag aY riksdagsrelationen för denna dag innehaUer
n ~imligcn iildsla nu kjnda LlppgifL om, all yan·ets hus och bro byggnader hestyres av en arki/e/;1, allls ~l av en pcrs~n med
högre civil teknisk utbildning. Handlingen ~ir ~iwn av mlressc
cliirutiunatl, a il enlig l d ens::~ m nw vi lsordas heho\'el av en per-son liJCd god erfarenhet för all uppgöra ritningar till Yarje handa hus och andra byggnader vid amiralilelel saml för för slagen-; genomförande, \'arjiimle Iramhallcs, all den i stalen för
avlöningen ingaende miislarcliLeln ej tjänade all göra Ljiinslcn
begi'trlig för dem, som voro dugliga därtill.
Som närmare Iramgar a Y nedanst~1cndc u lred n i ng, tillsam mans med den, som Hlmnas i en följande särskild uppsats, har
den nännaslc ledningen av van·els hus och byggnader sedan
nämnda tidpunkt, allls~t numera under exalit 200 :Jrs tid, varil
anförtrodd ~~ l en med högre Lel<nisk fackutbildning utrustad chef.

Den i hanlyerkslimmermansslalen upptagna bcn~imningei1
mästersnickare blev emellertid icke ändrad till "arkitek t", som
avs[Jgs med onm anförd riksdagsrelation den 13 april 1738.
Försl el l ~n-tionde därefter blev en ändring härutinnan genomförd, i det alt titeln "mäslersnickare·· upphörde och den
mera miliL~irl betonade "löj/nonl me/;unii;us" Lillkom enligt
nedansl~tende.

Redan p:\ 1730- Lalcl lord e S le uer, e fler alt bl. a. ha vistals
utomlands p~t studier, haft sin verksamheL förlagd i Karlskrona.
Vid örlogsyan·et under amiralitetet har han varit anställd fdn
fn· 1744. Enli gt anleclming a en i Trefaldighetskyrkans i Karlskrona arkiv, fönarad ritning den 10 dec_ 1739 henämnes Steuer
"tillförordnad stadsingeniör". År 17-1-! uppgives han vara anställd som "provincialarkitcJ.;_t"; den ;; juni 1750 benämnes han
"tillförordnad provincial- och stadsarkitekt". Det är ~tYen l\änl,
alt han s ~tsom "arkitekt" uppgjort tillbyggnadsförslag till Åryds
kyrka. Han har tillika underleeknal ritningar över Landbron i
Karlskrona och byggnader till där förlagt corps dc garde, vilken
sistnämnda ritning återgives i nedanstående reproduktion , Pl. 3.
I etl domboksutdrag den ~lO juli 1763 från Karlskrona rudhusräll. av Yilken handling avskrift fönaras å hyggnadsdepartemcnlel i Karlskrona, förekommer bl. a. följande ullalandc
fdn en "syn och mätning, dära Herr Löjlnanlen ~Iekanikus
och Stads Arkitekten Johan Georg Sicuer uli tillförordnade
Herrar Rådman Lorens Berghs och C. F. Kopmans n~'tr- och
överYaro sam t d~iröver behörig rit n in g meddelt".
I en shiYelse (brev) den 12 dec. 17-!7 Idn Am. koll. till
Kun gL Ivlaj :l anföres bl. a., all den vid yerJ,et antagne betjänten
J . G. Slcuer förut varit provincial arkitekt i länet.
Han har under sin Ycrksamhel under amiralitetet underleeknal ell antal ritningar avseende tomtkartor och hyggnadsproj e],L för skjul, arsenal, bostäder, kaserner, amiraliletskyrka
111. m.
Dessa originalritningar förYaras dels i Karlskrona [l
byggn adsdeparlemenLeL och hos örlogsmannasällskapet och
dels i Slockholm vid Sjöhistoriskt museet och SjökarlcYerket.
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Typisk för sin Lid utgör nedansl8ende reproduktion, Pl. J,
a\' en i Sjökarlcverkel förvarad originalritning, Yilken uppgjorts
~u· 1750, ulvisande örlogsfJollans hamn och van vid Karlskrona.
Beträffande ursprunget och motiveringen m. m. för den a\
intresse varande befalln in gen löjtnant mekanikus lämnas föl-

Pl. 4.

jande utdrag ur äldre handlingar avseende framställningar
m . lll. om "caraclere" för arkileklen Stcuers verksamhe t vid
amiralile le t.
Amirali letskollegium har elen 16 sepl. 1746 avlåtit följande
skriYclse. (Am. koll. registratur, Fiollans arkiv).
· , /< ut•<

•tn

j/J.4.

PI. 3.

Till H . K . .M: t unclrcclån igst h emställande an g.
earactc re J:ör· den som besiyrer amiralitetets hus
och brobyggnaderna.
Uti riksdagsrelat ionen av rl. 15 ap ril 1738 blev E. K ]\'[ :t i underd. föredragit, att den lJå stAt brs iåcldP lön r n av dlr smt för en
mästcr.snick a r e v id va r vet, blivit anslagrn ät drit, som bcstyrcr om

-
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dr· l1;ir \·.irl fllllirnlitdc 1 iördnlland r· hus- oclt l>robyggnac ler. Ocl
person fl.\' ;J: o d
p lldr'n s tuncl till dPnn c sy·~.-:ln s Jiirvalland c erfordras C' H
ckssein l' r
IörfatLt
kRn
allr'n~st
icke
r·n
\·ilk
cdarr·nlH•t.
s kickligl!f't och
och ritningar till Yarjclwnrln Lyggnaclr•r . ulan ock iir Yan och ö\·ad i
rll't som till Yr'rks ti:illighdr·n cl~rav hörr·t·. llJC'n b.l otta tn ästPrs ni ckan•
titulen, vadöre lönen på stRt är uppförd, syntes ide tjiina till att
göra s a;n1nn SY~sla 11\·gärlig för· rlr•n, su ttl s[tdan haiJilitc• däriiii ;igr•t.. .
alltså hemstälite Kol legi um i underdånig het, om icke Pn s lik person
någon earactoro i nåder tilläggas kunde. Kollegium har vil sedan
fö rsport, att ciC'nna sak vid rikselagen berörde' år skall hos Ri ks.
höglovl. s tiindcr hava varit un ckr ventilation , men vad slut däru ti
<'gentligen blivit, e ll e r y;npå den kom111it att bC'ro har kollegium sit.e
icke heknnt. Nu som Kollegium Hr vidare för dC'ss clel av den hö•gs t
oforgripcli ga iankan att förenämnd e syssla framgent utan att någo n
tjänlig earactem därmed födmippas svårli g-c' n lärcr kunna med Slt
skickdig och duktig person so m c·rl'orclt·as bli\·a bc&att emedan fö g11
någon som har båck teori och praktik tillika Hircr uneler omförmälir•
1itul av mästC' rsnickarc vilja sig elensamma åtaga, varandes likY ~U
ga nsk a an gC'liiget att do kostsamma byggnader , Yilka csomcftas h iir
vid amiralitete t förefalla icke av någon sådan komma att bedrivas .
P:C'HO!ll Yilkens otillräcklig a kunskap och PdarC'nhct E. .K. JIJ:t och
Kronan mycken båclo skada och olägenhet hända kan iiven som dN
ock är nödigt, att on slik p t' rso n för d0 m å nga arbctarC's skull, som
stå uneler dess upps ikt och styrsel är uti tillbörlig heder och anseende; Förelenskul l och i bctrakiancl o därav, att sysslan för C'll clcl fordrar lika vctenskap r r mC'cl clc'm, som en fortifikatio ns oHiceraJ c l1öt
iiga; så har KollPgium i underdånig het lJC'm hilla skolat, om i ckr' ck n
som mcrbnörcle .s:n:sla innehaver ktmclc' med can19tl't'l' a v lit·u1Pnan t
mcchanicu s i nådC' r bliva behugnad.
Den som mt iör tidl'n är vid satnma hC'sUilLning, niiml. Jo.J1a n
Georg Stl' tll'r, har icke' all enas t fr å n ungclo!11C'll liirt matC'matik0 ;1
J'ör do til'l ckss ;inrlamål nödiga clt·lar, utan ock sr·dc'mlf'ra i synnNhet applicl'rat sig till archilcctur mn <' ivil cm så Yiil som militnren1.
vari han ilvcn gc"llOlll utrikes reso r sig Yiclat·c C'Y<'durna t. samt rlii c·dtcr vist IJ0römnwli gn prov av clr'ss capacitr·; Oclt om han nw rl rkn
i uncl erclånighct för C'slagno ca raci'C'rC'n hlen: bC'n1'\rlad: så gör kollegium sig säkert hopp dt dC't ej al lenas t skulle lii1•cla honom StetH'r
till en märkelig uppmuntra n, att i dess l1it intill Yiste nit och t,·oliet uti tlC'ss ijiin.st fo rtfara, utan ock att sysslan C'n gång Yicl förc:l'allanclo lccligl1C't. åil'l' kuurle med c•n hraf och Jl<llitC'l ig p<'rson hliY a
Jörscdd.

G. GJmrnm.
G. \Y. Y. GERTTEN .
A . .T. I=LUl3.

H. 1H.UrAX.
U. A. }.I i t t l t' r.
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Året därefter, 17-17, har Am. kollegium den 17 nov. enligt
följande förnyal sin frams tällning om karaklär för Steuer.
( Am. koll. registratu r, Flollaus arkiv).
Till H. K. M:t underdånig föreskriet för architect.C'n Steuer uti dess ansökan om caractNe.
Prov incialarchi tecten Steuer, som innehaver den på stat bes tådde
lö_neJ~. av 500 cllrsmt för en mästersnic kare v.icl E. K. :M::ts skeppsvarv
har~_tac~cs, har vant s1g hll Herr riks rådet baron Fabian Wrcde med
.an~okmng att s om elen i:från äldt·o tickr i stat upförcla miistersnic kal'cbtul JCke kan va r a ö\-crC'nss hlmlll ande me el syss lans nu Ya rande
e gcn~kap, så anhåll.er han om Hen riksråcle,ts befordran till caraeter
a v L1eutenant me cll[lnichus, vartill kollegium elen 1G sept. 174G hos
E. K. :M::t i underdånig het honom anmält.
. Som nu Herr baron och riksrådet låtit denna Steuers ansökan
u: 1 .Kong~.' coll. föredraga; så kan kollegium icke undgå att unclerd~m gst fo rnya vad kollegium uneler besagcle dato denne saken angaencle E. K. 1\1: :ts nådigsto gotHinnan de hemställt.
· a
o-hot0r ' som oo·i vit ]-olleo·
omrörde omstäncli
därutinnan
o 1o "n\..
o
_
..
· De .. .
1eclmng hartlll,_ aro ock ii?nu för handon och visa sig dagPligen vid dc
un eler Steu~rs mseencle förefalland e sysslor, varav kollegium så mycket mera fmner det vara ländande till E. K . l\'[ :ts och Rikets tjänst
att <'n såda n person Jör clP många arbetare s kull, som stå unclC'l:
dess sty rsel, är uti tillbörli g herkr och anseende, i synnerhet som
denn e sysslans imwhavare för dess ägande kunskap och edareah et
'
varå han avl agt nöjaktige prov, därtill gjort sig förtjänt.
ämskickeligo
framticlen
i
det
på
l
förelenskul
täckes
l\I:t
.
K
~.'
nen for denne nog angelägna syssla mäge hågade bliva ~Sumt till
Steue rs vidare uppmuntra n benåda honom med caractC'rP. av lieutenant mccllanicus .
G. GRUBBE otc.

l frt1ga om inslruklio n eller dylikt för löjlnant mekaniku s
hava Yerkstilllda efterforsk n ingar endast resulterat i på träffandet av följande ullalande i Am. k ollegii protokoll den 8 april
1748 (Flotlans arkiv).
. Fö redrogs ett arehiteden Steuers memorial i går daterat. varuh han förnyar dess den g, februari sistleclne ins inu erade mPJ~oriill
~led ett bif ogad utkast till instruktion och rättelse för sig uti des~
a:~~)eto, med anhållan om K ung l. kollogi i förord nande därutinnan ,
])l]aggandC' s en avskrift a\- bet·örclt' förra memorial.

Tidsleri/t i Sjöväsendet.
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:Kongl. koll. fant gott att remittrra detta i.ill va r vskon to n t.
varest sig architecten enligt Kongl. kollrgii förra reso lul10n dc ssc' nn
mälte omständigheter först har att föredraga.

I del la sammanhang kan Lill förtydligande nämnas, a l t
ovan omtalade varvskontor utgjort en avdelning inom amiral itelsl,ammarverket (K. Br. elen 18 april 1691).
Positivt resultat av s ~1lunda gjorda framställningar erhöl ls
därigenom, alt den begärda karaklären löjtnant mekanilms bh'\'
utfärdad för Johan Georg Sleuer i ell öppel Kungl. brev den
31 mars 17-18. Detta blev "uppläst" den 18 maj samma år i
Amiralilets kollegium.
Sleuers kontanta lön å nämnda befallning har, så vill del
framg~1r av tillgängliga handlingar, fr~m 1/40-lalel utgjort en dast den i stalen för mästersnickare upptagna. För jämföTelscs
skull må nämnas, alt konlanla lönebeloppen år 1745 utgjort per
m[mad för byggmästare (skeppsbyggmäslare) Daniel Friese 12;)
dlr, för underbyggmästaren Harald Sohlberg 62 dlr 16 öre, för
underby<Jcrmäslaren Jöran Fried:k 'Valdou 50 dlr. Efter den nl'
. ~b
senare har Steuer år 1745 varit placerad med '11 dlr 21 1/3 ört:
och n ärmast därefler en kvarlersman med l dir 2 öre.
Sleuer har emellertid snarl Hyllals upp närmast efter bygg mästaren. Ar 1752 har han sålunda placerats före samtliga un derbyggmästare, bland vilka en var den ovan nämnde 'vValdou .
Annu i sept. 1/48 har dock underbyggmästare Du Rees slålt
före Sleuer i avlöningsrullan. Denne underbyggmöslare hade
då 75 dlr i månaden. I oktober samma i'lr har Steuer för för st a
cråncren i rulla placerats före Du Rees och närmast efter skeppst:>
b
byggmästaren Gilbert Sheldon.
I 1765 ~1rs Personalslat för örlogsflottan enli gt Kungl. bre\
den 18 december 1761 förekommer under "linnnennäns och
han l verkares avlöning vid skeppsvarve t" bl. a. löj lnant m ekan ikus med 500 dlr i f1rslön; allls<'t fortfarande uppgående til l
samma som den gamla mästersnickarelönen.
Närmast under löjtnant mek anikus nämnas i 1765 års stal
följande:
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l

bromiislare med 350 dlr,
gesäll med 200 dlr,
brobyggare ~~ 24 öre dagl.
brobyggare il 20 öre,
Hirling ;"1 12 öre,
bildhuggare med 200 dlr,
l m ~llare med 300 dlr,
mMaregesäll m ed 200 dlr,
l lärling <1 12 öre dagl.

Jzommenderingspengar,

Till belysande av arbelssällel m. m . p ~t 1700-lalels milt vid
handliiggningen a v ell vanlig l husbyggnadsärende lämnas nedansU\ende cilal av inneh ållet i n ågra ~ildre handlingar. Nian
finner dän·id en överraskande nära överensstämmelse med motsYarande nutida förh ållandeu. Vidare får man härav en tydlig
uppfallning hos den självständiga ställning, som löjtnant mekanikus innelwll, och som för övrigt framg ~1r av redan anförda
utdrag fr ~m Amirali lels-kolleg ii skrivelser.
Då tida handläggningen av nedanst[lende byggnadsärende
h ar alllså skcll enligt följande.
l. Skeppshyggmäslaren G. Sheldon begär hos Amiralilets·kollegi u 111 en l igl följand e memorial den 24 februari 1759, att
kollegium ville tillå ta en tillbyggnad av skeppsbyggmästarehuseL l\Iemorialcl har di a rieförts den 26 februari i Amiralitetsvarvskon Lm· eL.
Odmiukt Memorial.
Som mina Barn och hush!'tldning så ansen lig ökas, finner jng
Huset va ra så trångt och illa indre t, at jag nu
mera icke bar utrymme till något J\Iodel A rb ets rum cllrr Instn.uucnt
kammare, hvarför c jag på w in drn i oreda m åst lämna mina f örEiders arbeten ; alt.så anhålles ödmiukcligcn ckt. Kongl. Maj:i. och Riksens Höglof l :a Amt:s Collcgium täcktes till åta Pn t illöknin g af nllc?ve byggnad om 5 ald:r p å Söllra ändan af: Huset, då jag kunde ni
tillfäll e n:vttja de Norra rummt·n till 1\Iodcll c och Instru!IJt'nt n<nl
h vilket und c·rställcs öclmiukt' ii g- 1ill högg uns ti g t bepröiwa n de.
'
Uarlscrona d. 24. Fehruarii j_Ti9.
Ski eppsb~·ggmästare

G. S'IIELDON.
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2. YarYskontorel tillskriver därefter Am. kollegium den 2G
februari enlig t nedanstående citat. Den 10 mars bifalles dän
gjord framställning med anteckning om, all ritning och förslag
först skola ingivas för vidare godkännande utav Kollegium.
Odmiukt U t l§t i ande!
At elen här föreslagna lilla tilbyggnacl å Skeppsbyggmästan'
huset är i anseende til andragne orsaker, heH nödvfindi.g, det lärP r
vara HÖgJo,fl. Kongl. Gollegio nogsamt bekant. Oe!1 som tilgång
finnes vid JI,ongl. skeppsvärvet på thet häriil edorderligc timLcr
med flen~ materialier, så h cmstä1les ödmiukcl:n om icke härmed Hll'
gås i wärkställighet nu medan bästa tirlen clärtil är inne och clei .
utan hinder av angelägnare arbden, will låta sig giorn.
Carlserona af Am:ts \Värfs Contoirct den 26. Februarii 175~J.

J. E. STARE.
N i l s F i s c h c r s t r ö m.

Med anledning av delta Kollegii beslut hava detaljerade
kostnadsberäkningar den 9 mars 1759 blivit uppgjorda av dc
löjtnant mekanikus underställde bromästaren Carl M. B ochberg
belr. timmermans- och snickarearbeten och murmästaren And.
"\iVindorf betr. murarbelena.
Steuer har därefter den 20 mars 1759 själv avgivit clt m emorial avseende viss ändring av det ursprungliga forslaget enligt nedanslående avskrift.
Ändringsförslaget föredrogs sedan och blev approberat den
21 mars, varvid Varvskontoret erhöll uppdrag alt besörja verkställigheten.
Oclmiukt :Memorial.
Sedan jag eftersinnat omständigheterna af den anbcfalltr tillbyggnaden vid öfver Byggmästare huset, sådant som projcctct der till utvisar, har jag befunnit att i anseende till de't ringa fall Sull takot ernå kan, taktegels ttlckni.ng eij är tillräckelig at uthärda och
hålla tätt, utan måste clå täckningen sk je af järnbläckplåtar, ]warvid jag genom uträkning befunnit att det kömer på ett ut om clenn •l
tillbygnacl skjer till lika böjd med sielfwa wohnings huset och takteglets tiiclming, då derigenom mera nytta flere rum och tjcnli 2·

Symctrie Yinnes, Yilket jag ej underlåta bm·c1t till höggunstigt bepröfvanclc och förordnande ödmiukcl h emställes.
C n rlserona d. 20 1Iartij 1739.

J. G. STEUER
}J

26

D. 21 Martii 1759.

l{:o approberas och besörjer värJscontoriet om vtirckställighcteJl.
ut supra
ad mandatum

G. AD. MITTLER

Föredrages öclrniukcl:n höglåJl. Kongl. Ammt:s Collcgio, som, i
anseende till dc här andragne skiäl, numera torde täckas lämna
Höggunsti gt bifall att denna lilla tillbyggnad finge uppföras ti.l
lika högd mod siclfva wåningsbusct hälst det då skall giöra föga
skillnad i kåstnaden mot föna projectet, och följer härjämte, enligt
Högl. Kongl. Collegii resolution af elen 7 hujus, ritningar såväl på
detta samma som det föna förrslagne stlttct, jt1mte Bro- och murmfistarnes förslager på kåstnaden som ihopa ungefä r lär utgiöra
400 C:r Rmt.
Carlse rona al Am:t.s Wärr.~ Co11to ird elen 21 J\Iartii H39.

J. E. STARE.
N i l s F i s c h c r s i r ö n1.

Scdan organisalipnen för van·ets hus och brobyggnader
a1lts:1 pi\ anför l säll reaan före 1700-Lalcls milt bliv i t ordnad
och vunni L fasthet , har del dröj t omkring lre årtionden, innan
Utvecklingen härutn~1gra väsentliga förändringar vidtagits.
för fullständigvilken
redogörelse,
följande
innan framgår ay
heten skull äveu innefaLtar pcrsonaluppgifter.
Löjlnanl mekanikus J. G. Steuer avled den 26 juni 1774
efter all alltsedan år 1744 vari L ans tälld vid Amiralitetet.
Därefter har Erich Norberg den 19 juli 1774 erhållit konstitutorial som löjtnant mel\anikus "efter löjtnant mekanikus
Steu er att under vakansen hestr ida de göromål, som till löjtnant
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mckaniei Ljänslen hörer", vilken uppgill hfimlals fran 177-! ar-:
Rulla öycr Amiralile ts mililiir ~ talen unde r den däri uppt agna
" !Jyggnings slrtlen".
Denna hyggnings slal (byggnaås stat), som spelat en vikt ig
roll i u l vecklingen , synes h a Ya Lillkomm i l vid nämnd a ticlpunlz L.
Enligt vad som nu kunnat utrönas utgör ovann~mmcla rulla l'll
a v de iildsla handlinga r, va ri uppgif t om byggnings s talen palräffals.
I samma års rulla förekomm a dörjämte uppgifler under
samml stal om överskepp sbyggmäs lare, skepps- och under skeppsbyg gmäs tare m . fl. befattningshavare.

Ar 1778 innebär ell märl;:esår för hus och brobyggn ader vi d
y arve l, i det a ll del la tu·s bygg n ingsslal för förs la g ~mgen upp tager benämnin gen
J( a p len

m eka n il; u s,

Yilken d;\ {llnjöt löjtna nt m el<anici lön . Denna avlöning har ej
ökats förrän troli gen femlon å r därefter i samband med en ~tr
1793 verl,slälld omorganis ation.
Ovannäm nde :\'mberg har som lzaplen mekaniku s med l ö j lnanl mekanici lön fr fm den 18 februari 1778 haft alt bcstyr il
hus och brobyggna der. Han har fr ~mlräll befallning en vid Yarvet sannolikt ;\r 1732, cl f1 Jonas Lidström lwm i varve ts ljii.nsl
och överlog denna verksamh et.
Beträffan de Norberg kan även lämnas följande uppgifter.
Han var född den 12 september 1747, har fullgjort uppdrag beträffande h am nanhiggni ngar i Karlskron a. Sedan ~1r 180-l har
han Yislals utomlanel s och blivit adlad under namnet ,·on Norberg. Den 11 juli 1818 har hans fr ~mf älle inträffat.
Nedan Yisas en reprodukt ion, Pl. 5, av modell över den
ännu befintliga klaffbron, "vindbron ", utgörande den rörli ga
delen vid elen långa träbrygga n benämnd skeppsbro n å örlogsvarvet. Denna bro torde hava tillkommi t på 1700-talel s milt ,
sannolikt mellen åren 1727 och 1757.
I och med byggnings stalens tillkomst år 1774 och den fyra

1

.l

Pl. 5.

därefter konsta terade utveckling en i organisati onshänsee nde
till kaplen mekaniku s för den, som hestyr varvels hus och
brobyggna der, kan man anse, a lt elt betydelsef ullt utveeklin gs-·
skede för denna varvels verksamh etsgren bli vi t avslutat och
ett nytt inträder, känneteck nat bl. a. av en livlig ulveclding i
organisato riskt och andra avseenden , sanu11anh ängande med
kraftig ökning av byggnads verksamh e ten vid Karlskron a örlogsstatio n med skeppsvar v.
Denna ifrågavara nde utveckling skildras i korta drag uti
en särski ld uppsats benämnd "Flottans m ekan iska corps och
depart ement i Karlsl;ron a" , vilken avses att publieeras i denna
tidskrifts april-häft e innevar ande år.
H arr y Lena n e/er.
~1r
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I. Mede lhavet .

Världens flottbaser.
rJr .Jlarine -Hunds chau, juni 1937.

pa
I samm andra g <llerges i denna artike l inneh a Hel i en
er,
s
Inslilu l fi.ir vVellpolitik utkom men bok om världe ns flollba
förfall ad av den ilalien ske sjöoff iceren Fiorav anzo.
I boken s första del behan dlas cleme nterna för den sjöstra
krigstegisk a geogra fien och i dess andra del världe ns olika
ter.
uppgif
hamna rs betyde lse och
En flollas utnytt jande beror i myckc l av stödje punkt ernas
måsle så
läge oeh använ dharh el under olika förh ftlland en. Dc
och
egna
av
t
de
säluan
för
s
skapa
väljas all goda beting elser
l ag
Härvid
havet.
över
slöran del av fiende ns förbin delsev ägar
bör
lt
Särski
in.
spela såväl sjö- som flygstr a tegisk a faktor er
a upp den allmä nna lenden sen till fartök ning hos stridsk raftern
märks amma s.
göra
I första hand efterst rävas s ~tdana siödje punkl er som
flott or
det möjlig t för egna sjös tridsk rafter alt förme na fientli ga
kuntillträd el till ocean erna från innanh aven. Geogr afiskt selt
rrade
avspä
som
s
lrakla
be
nd
na Italien , Tyskl and och Ryssla
de
fr[m världs h aven, medan Engla nd och Frank rike besitta
be
kan
ng
viktig aste låsen för innanh aven. Abess iniens erövri
till
trakta s som ett ullryc k för Italien s sträva n alt nå fram
oceane rna.

(Sl ra legisk l höra Röda haYcl och Svarta havel till .Medel-havsb äckcne t).
läriDel polilis k l-s lmleg iska lägel i :VIedclhave l kan karak
seras s~ll und a:
l ) Frank rike ]Jehär skar del Yäslra häcke ne l.
ltar
2) Engla nd beval, ar inlopp en i väsler och ösler (Gibra
är sY ag.
och S ucz- Haifa) , medan dess ställni ng i mi llbäck encl
styrka n,
slörsta
den
ÖYer
l
3) llalien förfog ar i mitlbä cl:ene
Engoch
rike
Frank
än
i del östra bäcken et är Ilalien starka re
p[t
ser
flottba
land och kan i västra bäcke net Lack vare sina
Sardin ien utöva ell icke oansen lig t tryck.
4) För operalionsoiilr~dcL i västra ;\fcdel havel har Ilalien
havel,
fyra slralcg iskl gynns amma åtcrga ngsvä gar: Tynhe nska
n)
Sicilie
inicn(Sard
Bonifa ciussu ndcl, sunde t Caglia ri-Tra pini
och Messi nasund el.
hela
5) Har Ilalien herrav äldet i luften , lJehär skar del
Medel havet.
E tt
6) Spwti en· inlar sjöslra legisk l en nycke lsläJln ing.
spande
över
ande
förbu nd med Spanie n, som möjlig gör förfog
nämn da
sk a floL lb asema , är för var och en av de tre förut
m aldern a av den allra slörsta betyde lse.
vi7) Grcklancl med dess baser i Salam is och Saloni ki
den
i'
hål"
"smyg
och
latser
dare med dess viLL spridd a ankarp
för alla
egcis],a arkipe lagen äger el l värdef ullt slratcg iskl nul
d
förbun
operat ioner i öslra iVIcdelhavel. Elt italien skt-gr ekiskt
. Varje
skulle i försva rshäns eende Yara av betyde lse för Italien
nds och
Engla
Lill
a
basern
ka
grekis
dc
grupp ering, som ställer
gning .
instän
ndiga
fullstä
ens
i
Frank rikes förfog ande, betyde r ILa!
med
ger
anhän
samm
8) Svor/a havets strateg iska be tydels e
fram
å
n
all
den nm1binska oljan och med Ryssla nds sträva n
till öppna havet.

II. Ameri kansk a mede/havet.
betyhar genom Panam akana lens öppna nde mtt en avsey ärd
ico,
Porlor
r.
delse för en av världe ns viktig as te hande lsväga

-

Kuba och Panama ~iro spetsar na i en strategi sk triangel , som
L"SA kan förstora genom av tal med Nicarag ua (Tonsec a), Corn
Island och Haiti (Porl au Prince) . Blott fr{m Jamaic a och
Curacao kan en annan makt Ht en viss rörelsef r ihel i uppträ dandel gentem ot del mneril, anska systeme t, Ly på Guiana kuslen
Jigga inga hcl~' delscfulla flollbas er, och Bermud as är i sitt nu varande tillstand härutin nan ulan betydels e.

IIl.

Auslral - crsinlis/;a "Medcll wvcl".

Della omr ~1de, d~ir de europei ska folkens och den gula rasens intresse n stö ta samman , bildar den strategi ska skiljezo nen
mellan Slilla havet och Indiska oceanen ... Fillipin erna kom ma i händels e av krig mellan elen vila och den gula rasen ,
sedan dc erhållit fullslän dig självstä ndighet , att bli etl lätt byte
för Japan. Nederlä nderna torde i delta fall komma atl ställa
sig p[l Englan ds sida, eftersom deras sjöförbi ndelser behärsk as
av Englan d.
IV.

Jopcms/ ;a "Mcclcl lwvcl"

liknar i viss mån Medclh a vet ... J apansk a sjön vore ulan det
ryska grannsk apet cll mare eJausum ...
Y.

NordsJö n och öslersJö n.

Englan d intager h~ir en förh~irskande ställnin g genlem ol
Nordeu ropa och i all synnerh el genlem ol 'Jysldan d .
Nordsjö n ägnar sig i hög grad för at1Yändning av mino r.
som trots uLYidgad flygspa ning här bliva sv{lra atl upptäck a.
Stora och strategi skt rik ligt lagda minspä rrar kunna Lill en Yiss
grad u Ljämna nackdel en av del ogynns amma geograf iska läget.
ös lersJön' kan be lraktas som en geograf isk-s trateg isk forl sållning av Nordsjö n. Där har Tysklan d gentem ot Rysslan d
lägel p ~t periferi en, s~1 länge icke Danma rk blir fientlig t bas -·
onw ~1de.
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\'I.

Allmrlis ku oceanen .

Allanle n ii r i slra Leg isk l hänseen de el t ha,. ulan hel v de bef ulla flollhas er , och del skulle i händels e a\· krig mclla 1 ~ Amt:ril\a och Europa visa sig vara mycket syarl all genomf öra
operatio ner p ~t delta hav. Europa tränger fram mol den amerikansk a kontine nten genom ell flollllas näl, bl. a. represe nterat
av Bermud as-Bah amas och dc Väslind iska öarna. Dessa JJaser
äro emeller tid så svaga, all de skulle inlagas a,. amerika narna,
inn an europei ska förstärk ningar skulle kunna anHinda . En
särski ld ställnin g intager Kanada . Englan d synes genom delta
omdde slt1 fast p{l den amerika nska kontine nten, men å andra
sidan har Kanada s~i intima kulture lla och ekonom iska förhindelser med Föreula staterna , alt del i händels e av hig aldrig
skulle vända sig emoi sin granne.
Däremo t ],an Atlante n bli operatio nsomdt de i ell europei skt
krig. Den blev del i världsk rigel och komme r i framlid en sann olikt åter all bli del. Dc krigföra nde makter na torde hän·idlag efterstr äva att uppehå lla de egna förbind elserna med Amerik a och all h indra motpar len från del la. Englan d och Frankri ke l\Ol!Hne att p~'t grund av sina många flollhas er Yid dc egna
kust erna och i det Y~islindiska omrf1det hiin·id ha de slörsta
fördelar na.

VII.

Sl illa oceanen .

För närvara nde befinne r sig Japan på grund ay dc Yila
m aklcrnn s föga enhetlig a front i ell ointagb art Hige. Det ligger
likt en mur mellan ),mcrik a och Asien.

Y III.

I n'Cl is/;a oeecmen

är e tl rent hritliskL haY. Frankri ke har i Madaga skar en stark
posi ti on, men denna ö ligger alltför långt avlägse n från det
övriga framka kolonialomr~ldct. De ilaliens ka flollbas erna
Massan a och Assab äro tämlige n betydel selösa.
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Sammanfattning.

Indiska oceanen är å ena sidan belastad genom del tyska
den gamla tyska oslafrikanska kolonien, å andra
sidan utövar SoYjcl tryck mol Persiska viken, Indien och Kina.
I delta område spela även Englands förbindelser med Indien,
J·:gyplen och med Suezkanalen in, vidare den störda jämvikten
i Röda havet.
Slilla oceanen kan belraktas som valplatsen för en fram tida l::amp mellan två raser.
Ur operaliv synpunkt salmar Allanlen större intresse.
Den engelska politiken kan stödja sig på en rad strategisk t
Yikliga flottbaser. I den utsträckning som denna kedja av floU haser går i riktning öst-Yäsl runt jorden, utsättes den för tryck
fdm nord-söder. Aven om det inte ligger i Europas intresse
au bryta denn:::t kedja, så äro de utsatla punkterna lätta alt
finna. Tyskland strävar i nord-sydriktningen efter sina gamla
kolonier, Ryssland efter Persien, Afganislan och Kina, Japan
befinner sig på full frammarsch mol söder. Historiskt var det
största intr~mget i denna riktning det amerikanska frihetskrige t.
Dc medelhav, som ovan omnämnts, äro oceanernas förhin delselänkar och äro som sådana av den allra slörsta politiska,
ekonomiska och strategiska betydelse. Det latinska medelhavet
iir del enda, som förbinder tre världsdelar med varanara, och
dörigenom cll samlingsbäcken för otaliga molstridiga intressen.
Som s~tdanl kan det bli skådeplatsen för den sista akten i en
slutgiltig uppgörelse.
Il . H-n .
anspr~tkel p ~t

Sovjetunionen och Norra Sjövägen.
De rys ka intressena i Norra Ishavet hava i denna tidskrifts 9:e
h äfte år 1937 bellandlats uneler rubriken »Sovjetunionen och I shavsk usten>>. Ungefär samtidigt förekom- i augustihäftet av den fran·
ska tidskriften La Revue :Mari Lime - en artikel »Den stora sjövägen
i Norr och Sovjetunionen,, av P. de \Varnecli:, vars innehåll utgör eH
intressant kompl ement till nyssnämnda artikel samt därjämte i fler;l
punkter ger viss ytterligare relief åt problem, som i samband m ed
fr amlägganclet av utredningen rörande flottans fartygstyper m. m.
berörts av diskussionen. Det har därför ansetts läm.pligt att här
l ämna en redogörelse för elen franske författarens synpunkter.

:Förf. ingår till en början på en rätt omfattande redogörelse för
de olika expeditioner av mer eller mindre försöksliknande karaktär,
som de ryska myndigheterna uneler det senaste decenniet genomfört,
och varuneler man på grundval av de föreg~1ende årens erfarenheter,
vilka vetenskapligt bearbetats, så småningom nått fram till si't pass
·goda resultat, att man kunnat bygga vidare på och utveckla verksam heten. Förhttaren slutar denna del av redogörelsen med att kon·
st atera, att erfarenheterna från 11!36 års kampanj visa, att även under ett, vad isförhållandena beträffar, mindre gynnsamt år såväl
var utransporter från Sibirien som även sjöresor hela vägen mellan
Europa och Fjärran östern äro möjlign.
Men, frågar han sig, tjänar det ur komm ersi ell synpunkt något
till att ösa ut så myået pengar och sätta till så m ycket arbete Jör
att låta ett pat· tiotal fftrtyg taga sig :f ram fn1n elen ena oceanen till
elen andra? Hane; fortsatta unelersökning skall ge ett svar på elen
fr ågan.

Norm Sjövägens e/,:onomisL·a betydelse.
Alla veta att Sibiriens rikedomar äro outtömliga och representera en mängd olika nyttigheter. Europa behöver råvarorna och Si-
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uirie!l behÖVCr lll::tSkiner Ot:h andra imlustrivroduktl'r. :Jlen \alll\ <'1 S
oh·cka är dt eno rma avstånden, som räknas i tusentaLs kilom ekr.
T;·ans por1kostnaclerna ciro nt sto ra att ej ens gulcll"ramställnin geu
alltid betalar sig. Den enda järnväg, som finnes, kan knapp ast J,etj>ina JIJC'r än de område n, som gränsa int ill densamma. Frakterna
ciro Jll.I"Cket ltöga; vad ma u kan frambringa i Sibirien och järnvii g~
ledes sända till :Europa kan icke konkurrera med lik n andP produkt" !".
som konunit ~jö väge n från A 11 1C ri ka e ller annorstädes.
I 1\rhumlr anc\en lwr JllaJJ sökt d raga nvtta av de sibiri ska ll oderna. ~len de utmynna olye;kligtvis i ~ona I shavet. Uenom att
kombinera jcirnv ägs- och Jlodlransporter har n1an ändock nått gyn n.
-;amma res ultat. l\ ågra sillror, SOI II vissPriige n datera sig Jdm tide n
före de n ryska revolutione n, .III C!l iinLlock kunna ge problelllet des-'
relativa belysn ing, anföras :
Transportkostnaden fö r ett pund spann m å l från järnvägsstati onen Ob (belägen där sib iriska .i>irnvägen passerar över floelen m ed
samma namn) till London blir, om transporten sker
1) mell järnväg till Leningrad och därifrån på furtyg = G2,5 kope k;
:2) mccl järnväg tilL KoLlas (vid Dwina), serlan fioLi ledes ti ll Arkangeisk och därifrån på fartyg = .\.\:) kop ek;
:3) tlocllecles på Ob och från dess lll.Vlllling med Jartyg via Norra I~
havet = 21,6 kopek.
Blir det fråga om orter vid ostligare belägna flod er, är skilln,l~in

stör re.
[ sj,\lvR kustområd e na be[inna sig titora naturrikedomar, v il k as
exploaterande icke k a n s ke annat ~in om de kunna tran sporteras sj iiledes. Distansen fr ån Arkangclsk ot:h lincia till exempelvis Ko l)•msk
(på ungefä rli gen Kamtschatkas longitud) är mindre än från sistnämnda ort t ilL Vladivos tok . .Med hän,syn till varuutbytets naturliga
riktning ar clet därför bätt re att söka med isbrytarhjälp bemästra
svårigh eterna för sjiHarten vid Taimyrhalvön (A. sien s no rdl igaste
fas tland) ön välja viigen över Vladivostok.
Xorra sjöväg·en är en oJ'ri\nkollll ig uödväncl.ighet [ör Sibirien.
ne vikt igaste vägerna till Llet inre av Sibirien utgöras av J'l otlcrna , O b, .J enisej och ],ena.
Obs l'lodnnnniiJg stiinges av \"l.dtbara sandbankar, och den far ba ra dnnnn iir hV ringa djup. Omia s tningen av god s sker vid en
ogiistvän li g kust och s löres ofta av nordostliga vindar, v:ul'ör ma n
nyligen skaHat sig en gyn:1sa mmare plats härför. ·belägpn rätt långt
nordvart på västra sidan nv Obviken. Så längEc man ej iordningställ t
en djup:u·e ränna måste PJ.nellcrtiLl sjöf a rten pä floLien bliva rä.tt lwLlen

grä nsad .
.l eni se.i Lhiremot är djupare. Lastfartyg på upp till :3,000 brutt oion kunna g:\ upp[ör floden ända till Igarka, ~20 distansminuter fn'1:1
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,Je ni sl'i .i sk oc h i1julbog.sera re med pråm ar komma till Krassnoj a rs k
(vid s ib ir iska järnvägen) och ännu l>ing re mot den västra gränsen av
)·ttre l\longolie1. En av bi flode r na, Angara, får sitt vatten Jrån
Bajkal sjön Ot:h rö r ena r sig med floden niira Jeniseijsk. Den bi ldar
en viig med lå ngt ostlig struckni ng.
Använd långt tidigare, kom den11a v>ig till ut nyttjande bl. a. för
am lll uni t ionstran.spo rte r iör ar m(•crna i .Mamlschuriet under ryskj ap ans ka kri get 1904- 1\JO:J. Och li neler vär ldskriget kornmo en gelska
fartyg hi t för att hämta sibi riska produkter. Sovjet drager al ltjiimt
nytt.a av denna fö rbind else så länge isen icke hindrar.
Dc för sta lasterna kunna a nlända i början av augusti och dc
sista b r uka lämna Igarka i början av oktober. Det betyder därför
mycket \"ör denna f örbind elseleds utn yttj ande att lastn ing och loss·
nin g k an ske snabbt. En ligt vad utlä ndska sj ökaptener uppgivit,
f unnos i Igarka 1833 inga särskilda anordningar härför, a ll t var som
före r evolutionen . Lastningen av ett fartyg tog 11 dygn. Och clå
n ästan salllticligt 12 ånga re anl ii nde t ill Igarka, fingo fl e ra v>inta
bäde ! ~inge och väl. l<y rb e lysning saknades .i r ännan i tloden , varför
fartygen fingo ankra unel e r elen mö rk a delen av dygnet. Det är
ov is,st, om förhå llandena hittills blivit bättre.
Ett gott styc ke ost om Taimyrhalvön utmynnar Lena i Is havPt.
Denna flod börjar bli va .sege lbar i dess viist om Bajkalsjön bel ägna
del. Mede ls'; bif loden V ititu når man no rr a clelen av Transbajkalicn.
Lemt\·i k e n ligger illa t i 11 i temperaturavseende och sjöfartssäsongen
är Jllyekct ko r t. O ml astning av gods sker ännu så länge i Tiksi, som
ligger in vid ish avsk usten. Båtl.e Lena och Vitim passeras på sin
segelbara del ·av elen under b.vggnad vara nde järnväg, som skall fören a de ce ntrala delarna av Sibi rien mecl i.shavskusten. Anda sedan
No n lens kjöld 1879 banacle viigen, navige r a fa r t;vg på sistnämmla floder, men 'inclå står man för närvarande säkerligen blott vid begynnel sen av ett mer2. intensivt utnyttjande av dessa vägar.

A n nens u ncl[!r/ulll vid el/ /;r ig i Fjärrem öslem.
I hiinde lsP av ett krig i I<järran östern kan man räkna med att
fient lig 2. sjöstriLlskrafter etablera blockad i farvattnen m ellan de japan skn ö:::rna och Kurilerna. Att bryta Llenna blockad S)'nes vam
11lycket sv:h t, ·för att ej säga omöjligt, vare sig fartygen komma norr
ell er söde r itrån. Om fienden ej al1Såge sig kunna stänga till redan
vid Bc-· lirings s und, sku ll e emol lert irl fartyg, som kommit Norra S.iö-
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har man jämv;il anlagt flera strategiska j;lrnvägar för militära transporter i händeLse av anfall landvägen.
Polj::unojes läge är mycket fördelaktigt. Kolaviken och ha Ye'
därutanför tillfrysa aldrig. Poljarnoje ligger vidare 15 elistansmi nnter från för3varsanstalterna vid vikens mynning, och kan därJ:ör •·.i
bombarderas av fientliga sjöstridskrafter utan att försvarsanstaltern a
först nedkämpats. Fientliga bombpians ankomst erhåller man va rning om. öarna utanför vikens mynning unelerlätta övervaka n det a '
inloppet och möjliggöra för cle ryska sjöstridskrafterna att osedda
lämna basen. Angränsande kuststräcka är sönderst y ckad av en mängd
fjordP.r, vilka erbjuda dolda anka rplatser för torped- och ubåtar oclt
för fartyg av alla storlekar. Havet utanför är mycket djupt, varför
mineringar till sjöss icke kunna komma ifråga. De klimatiska förhållandena med dimmor och stormar samt magnetiska störningar 111 .
m . så gott som omöjliggöra blockad. Vägarna ut till världshaven
kunna ej kontrolleras någonstädes ifrån, och havsisen nteclger, äve n
vintertid, att Nordkap rundas på stort avstånd. Allt som a llt utgör
Po lj arnoje en 1nycket god utgångspunkt ·för operationer mot sjöh anfl eln , varifrån kryssare, hjälpkryssare och ubåtar kunna hota de
europeiska sjöhandelsvägarna.
Man invänder stundom att Poljarnoje är mycket avlägset. Men
detta påstående måste modifieras. Avståndet till Färöarna är ej m er
än 500 distansminuter större än avståndet från samma öar till \Vi lhelmshafen. Och vid Färöarna ströko de tyska >>kaparfartygen" förbi
under världskriget.
Med hänsyn till de stora arb eten, ,som ryssarna satt i verket vi<!
Poljarnoje, bör det i cke förvåna om en dag östersjöflotta? lämn a 1·
försvaret av den korta kuststräckan vid l<"inska Viken åt Iuonstaclts
mäktio·a batterier och åt lätta fartyg samt baserar sig på Kol.aviken .
b
o
)
(I{ronstaclt är för övrigt blocke rat av is -!- 5 månader om aret.

Möjlighelerna [ör sjöslridslaaflerna o/l utnyllja Norra Sjövägen .
Under augusti och .s eptember kunna slagskepp och kryssare, som
äro kraftigt by ggda, passera Norra Sjövägen [rån Poljarnoje t il l
Stilla Havet. Detta bör för övrigt vara så mycket lättare som sla gskeppen av typ :Marat och kryssarna av typ Profintern byggts m ed
isbr.vtars täv. :NJan kan utgå från att n y a ·fartyg komma att få sam m a konstrukiion.
Dären1ot är vägen ej anv ändbar fö r jagare och ub åtar. Vinte rexpeditione r i östersdön ha kl a rt visat att fartygssidorna ej ku~n :l
st å emot ispressningen. Han g ar·fartyg och andra fart yg öve r VIsst
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tonnage kunna passe ra i\lorra :::l.iövägen under sa1nma förutsättningar
som handelslartygen. Ubåtar av :M-t.vp kunna tagas Olnbonl på s tora
transportlartyg. ( Ubåtar p< 130 ton kunna Jraktas på järnväg utan
att b(;liöva ragas sönder.) :För övrigt vet man av e rfarenhet från
isbrytarna att man pä alla :fartyg löper risk att s lå sönder propeller bladen i isen.
Antag att en sådan karavan av fartyg eu dag i god ordning n å r
Hellrings hav. Vad kan den här uträtta? Kamtscliatka har för närvarande ingen hamn som är värd ens namnet. Ingen järnväg, för
övrigt ingen annan förbindelse heller med det centrala Sibirien.
Några goda redder finnas, .samt också tillgång på kol, men det r äck e r
ej :för att skapa en bas för operationer mot en f iende i Fjärran
östern, och ej heller för att sk änka skydel mot hans angrepp.
Ett försök att uppn å Yl adivastok skulle leda direkt till ett nytt
Tsushima!
Man kommer fö ljaktlige n till den slutsatsen att Norra Sjö vägen
under nuvarande förhål landen icke har någon betydelse för sjöstrielskrafterna vid ett krig i Fjärran östem.
Aven då det är fråga on1 utsändande av kryssare för handelskrig
är den södra vägen lämpligare, t y där kunna Jientliga handelsfartyg
påtraffas.
Förhållandena bliva andra för,s t då Ryssland skapat en befäst
ba~ någonstädes på Kamtschatkas kust o~h -fått den förenad med det
centr a la Sibirien (örmeclelst järnväg samt väl skydelad mot landstigning och avskärandet av förbindelserna. En sådan bas bör äga ett
t.illrä(;kligt ant2.l lätta fartyg (men ännu 1.936 fann s ej en enda
jage.re i Fjärran östern). Om så blir fallet, kunna de ryska huvud striclskraHerna, slagskepp och kryssare, sändas Norra Sjövägen och i
samve rk an nwcl ubåtar från YLadivastok utgöra ett hot mot cle fientlig?. fö rbind elserna till jöss, på samma sätt som man från Poljurnoj s
hotar de europeiska s.iöhandelsvägarna.
Havet vid Kamtschatka är fruset 5 å 6 månader varje år, vilket
är en oerhörd nackdel; p å grund av det stora avstånd et till JUrnvägarna och de oerhörda t ekniska sv å righ et erna lärer det nog dröja
innan en bas l1är kommer t ill stånd.
Trots alla de hinder, som möta sjöfarten i Xorra I s havet spela r
öjöv.ägen för Sovjetunionen en ekonom i. sk och strategisk roll,
främst -fijr Eörrilcl stransporter. De t är också av Pminent betydelse att
nå allt bättre och bättre resultat a v den samma. Den tekniska utvecklin ge n skape.r ständigt n\·a mcdPI f ör att öve rvinna n aturhinclren.
)J arra

R. W.
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Uppgifter angående främmande mariner
(U F M

n:r

3/38)

hämtade u r fack- och dagspress av ]\farinens presscletalj
uncl e•r tiden 11 f ebruari- 12 mars 1938.

Innehållet i här återgi m n. up.p gifter står helt för de som källa
pressorganens räkning.

<~ngiYnn.

Aktuella spörsmål, översikte.r, jämförelser m. m.
Kapprustningen till sjöss.
Japans svar.
I UFM n:r 2/38 redog-jonles unde r rubri ken »R evision av Londonfördragct?>> :för vissa rykten an g. J apans fartygsbyggnadspolitik
och därav fö lj ande note•r , som den 5 februari av Storbl'itannien,
USA och Frankrike överlämnades till Japan med begäran om u nd errätt e lse r lwtrMf:mde dc ja pans ka n y byggn ader n a. Th<' Dail y T cl epr aph för elen J4 :februari publicerar texten till det j apanska svaret, vilken h ar föl jande l ydelse :
».Tag har äran erkänna mottagandet av Eders Excellens' brev
av den 5 Jebruari , i vilket Ni JQrcclrager Edet· regerings önskan ang.
un ele rrä ttelse r och informatione·r om flottans nybyggnader.
D et hö r påminnas, att Japans regering under den sc·naste Lon·donkonfe rense n hade en ivrig öns kan att k raftigt begränsa de marin a
rustningarna, fö reslog det totala avskaffandet av slagskepp och hangarfartyg, v ilk a äro att betrakta som oUensiva och .sa mtidi gt framhöll att en l.;:valitativ begränsning, som icke beledsagades av en
kvantitati v, icke kunde godtagas s om en verklig och rättvis avrustningsåtgärcl. Olyckligtvis clolacles elen japanska regeringens åsikter
icke av Eder n •ge rin g och av de övriga r egeringa rna.
Dessa f un damental a principer, som cl0n japanska regeringen vidJaöll, blevo föwgåencle år å nyo kl ar] ag da i sva ret till E el er r egering

-

-216på dess förslag avseende begränsning av kanonkalibrarna. Den japanska regeringen, som alltid låtit sig ledas av principen att avhålla sig från lwt och aggressivitet, har icke någon som helst avsikt att skapa rustningar, som innebära ett hot mot andra hinCler.
Vid detta kritiska tillfälle då, som ett resultat av att övriga
länder icke antagit Japans skäliga önskemål i avru.s tningsfrågan,
intet verkligt avrustningsavtal existerar, som godkänts av Jap an ,
är japanska rrgm-ingcn av den åsikten, att ytterligare upplysnin gar
rörande byggandet av ödogsfartyg, i avsalmacl av kvantitativ begränsning-, icke skulle leda till någon reell och rättvis rustningsb,lgränsning, och beklagar, att den är otörmögc'n att uppfylLa Ed< 'r
regerings önskan.
Den japanska regeringen kan icke finna något logiskt skäl fö r
Eder regerings antagande, att J apan skulle hysa planer på fartygsbyggnader, vilka icke; överensstämma med dc på Londonkonferensen
1936 antagna lw.stämmelscrna, enelast clärl"ör att den icke erhåll f'l"
sva r med begärda upplysni11gar.>>
Därefter följer ett åtcruppreps.nde av att den japanska reg e ringen fasthåller vid sin tidigare ståndpunkt i frågan om begränsningen av dc marina rusningarna.
(The Daily Telegraph den 14 februari 1938.)
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derEigsna även mcLl sina modernast('' 33,000 ton~ fartyg med 30 cm.
artilleri. Overgången till clPn lO,OOO tons stö,nc fartygstypen mcdfö~·
en rad av ticlsödande förarlwtcn, clcls av n'nt konstruktiv natur och
dels en rad omfattande arbeten i h am nar, varv, dockor etc., vilka
måste utbyggas, vartill konllner vapentekniska uppgifter av oanad
omfattning. Bland annat kunna va rken Suez- ollcr Panamakanalerna
utnytt jas för 45,000 tons skepp utan omfattande ombyggnader.
Det japanska svaret vars lar sålunda om att 1938 måste bli upptakten till en ny väldig kapprustningsepok till sjöss. F. n. befinner
sig enbart av slagsl;cppstonnagc 1,125,000 ton under byggnad och
planera t. I spetsen för kallprustningen gå Storbritanni('n, U SA och
Japan, vi lka3 rustningar :lramgå av ncclanståendP tablåer.

s
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.F öljtlerua :w det japanska smret.
Det japanska svaret på notorna från cle tre makter, som undertecknat Londonfördraget 1936, har skakat grunderna för detta a vtal. Aven om aYtalet i sig självt var ganska magert, så band de t
dock dc tre stormakt e rna vid ett maximitonnage på 3G,OOO ton I ör
s l agskcilpen.
Det nuvarande läget är ganska komplicerat Iör stormaktern a.
Storbritannicn har :tem, Förenta Statcrna två, Frankrike cch Ita- ·
lien varelera två 35,000 tons skepp på .stapeln, llllcle,1· Llet att US A
planerar ytterligare fem samt Storbritanni.en och Frankrike minst
två ytterligare nybyggnader.
På de redan under byggnad bof:intliga shgskcppcn kunn:1 någr a
genomgripande förändringar icke komma till stånd. En utöknin g
av deplacementet är helt utesluten ,och en ökning av kalibrarn a
knappast genomförbar.
Om det skulle visa sig vara sant, att Japan bygger 45,000 tons
slagskepp med 40,6 cm. kanoner, komma övriga makter att vara un-

Ko.stnadm-na för tartygen äro nägot varierande i olika länder
mon l.;:an i runt tal uppska t tas till 6,3-00 kronor per ton f ö,· slagskepp.
Enligt denna beräkningsgrund skulle kostnaderna för ,o vanstående
under byggnad beiintliga ,o ch planoradc slag-skepp belöpa sig till
cirka 7,2 miljarder kronor. Skillnaden i pris mellan 35- och 45-tusentons fartyg uppgår för 8 skepp till 570 miljoner kronor.
(Kieler N eueste N acbrichten den 21 februari 1938.)
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.Brittiska synpunkter.
I Thl' Daily Te·l egraph komnwnte ras det japanska svaret a v
tidnino·ens s jömilitäre medarbetare clPn 14 J'ebruari. el. v. s . samm 1t
dag, s~rn Japans not publiceraclt•s. Han framhå ll er, att ätgärcle-r l'l'clan förb e retts för att n1:öt.a det inträHade , och nu omedf'ilJart skol <l
igångsfittas. Förhandlingar komma redan samma vecka att Jlåbör ja~
nwllan T~onclon och vVa.shington beträffande åsiclos>ittancle av Londo n avta lets gränser för tonnage och kanonkaliber å slagske,pp och krys
sarc:. USA lär föredraga att omedc:,[bart övergå till ökat tonna gp
iör sina nya slagskPpp, uneler det att moningarna inom. britti ska nt ~
rina krPtsar äro clelaclf'. Många hålla fölre, att tidsfaktorn ar VJkh gast, och att de·t bästa ä r att omede lbart fullfö lj a b~gganclet av fa r··
tyg, som redan äro planerade för att snarast uppbru.1g~ slagtlot.ta ns
stvrka till 25 e·n heter. D e nya slagskeppen .!llml le l sa 'fall bil. a•;
u~gefär S'amma typ som K ing George V mc·m med något högre :!:ar t.
Andra hålla därem.bt på lä:mplighe·ten att omedl'ibart. öka tonna ge t
på slagskeppen och att öka kalibern hån 35,5 ti ll 40,6 cm. även nw cl
ris•k cn 'l'iir en :fönlröjni11 g· av fartygens färcligställanclc·.

Japanska slagkryssare.
I The Daily T eleg raph för elen 14 Iebruari liksom tiven senar'' i
te,legram hån vVashington ha vissa rykten velat göra gällamle, a"tt
det icke är bctr >iffande slagskeppens ntaxim:i tonnage, som. Ja.pan ga r
utanför Londonavtalet utan att man i ställe·t bygger ett Ja rtyg i no n1
elen förbjudna zonen (8,000'--17,500 t.on). Fartyge.t skulle utgöra en
slagkryssare i >>v äsLficksiomlitb på cirka 1.4,000 ton och lwstyck a1 l
med 30 5 cm. 'kaDone'r samt göra högre fart tin slagskeppe'n. En dylik mi 1~cln·1 slagkryssare skulle bliva utom.ordentligt far li ;r, då lk il
vore starkare än varjp kryssare inom andra mariner och samtidig t
hade tillräcklig fart abt unelandraga sig s:l ags keppen. Siirskilt lwto,n as risken för de brittiska hanclelsrouterna, där man in:fö:r ho t et
från dylika fartyg skulle tvingas att insåtta slagskepp i konvoje rn a
för att skyelda )Janclclssjöfartcn.

l<~ö,rdrag~makterna IJåbörja öwrläggningar.

Hector Bywater meddelar i Tho Daily Telcgraph för elen 2 mars.
att överläo·o·ningarna ncecl anledning av Japans envisa tystnad beträffande ~~1a sjörustningar päbörjats elen 1 mars. Han sluter sig

Ull, att planer Ul'lJgjorts tör att evl'·n tuc'l lt kunna ]låbörja byggandet av större fartyg, om de japanska ny!Jyggnacl e rna skuiiC'I tvinga
till e:tt sådant steg. Bywater tror J,orffarancle på möj\ig\wtPn at t
kunna hålla ck i Londonavt:alet stipulerade gränsPrna och att van•
sig StorhritanniPn, USA eller Frankrikt' 6nska öka s ina fart.yg med
ett enda ton i onö<lan . Vad som emelledid göw saken akut, är att
alla tre ländPrna :förLereH sina n ybygg nads program fiit· 1\Xlti och
att dessa måste komma i gång utan d röjsmål.

Dc omedelbara åtgärcler, sou1 vidtaga;, i Storbrit:mnit·n och
Frankrikl', f ramgå av notiser "uncln resp. lände r.

.Jättcslags keJlp.
Sedan ja.p anska rege ringen på son1m aren 1.937 förklarat, att elen
ej län gre ansåge sig bunclP.n av de begränsningar ifråga om tonnage och kalibrar, som uppställts i vVashington- och I... ondonkonferenserna, hava ur diverse källo·r uppgiftPr publicerats, enligt vilka Japan skulle hava stapelsatt två ellPr tre slagskepp på 43,000-45,000
tons, hestyckack med 40,6 ellPr t. o. m. 45,6 cm. kanoner. :Myndigheter-na i Tokio hava Jör övrigt ej Jörlorat något tillJälle, att Jörklara, att dt> anförda sif:frorna äro felaktiga, men de hava ej r c,tt
ut fönwkat det lakt mn, att fartyg på större dcpl. än 35,000 ton VoOl'l'
undPI' lwnstrukt.ion. I USA ocl1 England anses saken säkPr och man
förbererler sig att fö lja detta initiativ med minsta möjliga dröjsmåL
Det· är ej mccl g lädje i hj>irtat man beslut.ar s ig härför, När
man tän ker på ckn kostnad ett slagSikepp r edan nu drager (Riche·\ ir' u
ar bl'räknad till c :a l miljard francs, vilket siikert kommer att övers kri das), är det färskdic kande att tänka på kos tnaden Jör ännu s tötT i'
fartyg. l\'lt'n clc'•t fii·mfaller som om -- åtminstone i vissa liinclcr
frågan om ]Wngar icke existnracle, då el et gäl ler upprustning.
:Man kan ickl' säga, att denna rörelse är ny, ty redan 1921 cltt
'vVashington-konh·rensc'n traclclc i verksamJwt, hade cle tr e leclanck·
marinerna st räckt kölarna till 14 fartyg med större deplacement än
40,000 tons.
USA hadp sex : J~cxington, Saratoga, Constitution, Conste\Jation, Ranger, United Stat,cs, som skulle bestyckats med S kanoner
Qlll 40,6 cm. och göra c:a 34 knop.
Deras längel var 270 m., bredelen
32,,3 m. och deplacementet fullt rustat 43,500 ton. Genom \\' as hing·tonfö:rclraget stoppades deras färcligbygganclc' och Pndl"st tsä J:ärcli~·
ställcl es men clå som hangarfartyg, utan pansar och med Pit ti lL 33,000
tDn reducerat cleplacem ernt.
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T. o. uJ. H ood är endast ett fartyg av en klass på 4 fa .r tyg, a v
cilka cle åtr rståencle, som skulle burit namn en Anson, Howc' och
Rodney, aldrig avslutades; men på grund av det i6rbättracle skyclckt
blev detta f art yg med s ina 8 st. 3.8,1 och 42,100 ton världrus störsh
krigsfa rtyg.
I Japan slutligen hade man på stapeln .likaledes 4 slugkryssare vilka skull o ckplacerat 41,000 ton och bestyckats med 1n st. 40,6
c1;1. kanone.r: konstruktionon av >> Tosa>> hejdades efter Washingtonkonferensen, »A magi >> först6rdes vid iQrclbävningcn 1923, »Raga» och
»Akagi» ändrades till hangarfartyg och färdigställeles med ett reduccrat clepl. av 27,000 ton.
Det är icke önskan att. ötk a fartygens offensiva styrka, som
framför allt lett till dessa stora deplacement. I England föra »Nelson » och »Roclney >> 9 st. 40,6 cm. kanone r på ett dcpl. som uneler stiger
34 000 ton (berli knat eitcr vVa.shington-formeln). Denna kaliber, vars
p;rte vida överstiger 30,000 m. och som, enligt oHentliggjmda up pgifter, på 20,000 m. kan genomslå 300 mm. pansarplåt, är så kraftig,
att man ej kan bevisa behovet av en ännu lua ftigarv kaliber. Ma n
vet t . o. m., att rngelska amiralitetet nöjer sig med 35,6 cm. på de
slagsb'!pp, som stapelsatts 1936-1937.
På >>Ne,lsom> och >>Rodncy>> har farten otf:rats; dcss.a farty gs
framd rivningsmaskineri utvecklar icke mer än 45,000 hkr. , med an
>> Dunkerque» 0r h å llit 100,000 hkr. ocli dc nya italienska s lags keppe n
skola e rh ålla 150,000 hkr. Men t ekn ikens f ramsteg uneler dc sisL1
15 åre•u medgiva utan vidare Pil sådan ökning av maskinstyrkan .
Med nutida vikt på framdrivningsmaskinc.riet - 15 it 16 kg./hkr.
- räckor det att ofira 5-6 % av deplacementet för att nå eUc1·
t. o. m. översh·ida 30 knop. Det är alltså icke Pnclast önskan ait
öka fa rl en , som lL•clcr till ett ökande av clctJla ceill l'nte n.
Den enda ve rkliga Jörde.l en lllf'll ett stort ton nage tir elen, att
skyddet kan göras mycket effektiv ar e. Saken J(il'].Ja ras enklast, om
man tänker sig två likformiga men o likrt stora fartyg. Vilden av
vertikalpansaret - med oförändrad höjd och tjock lek - är propo rtionell mot längderna ; vikten av horisontalpansaret - också m ed
oförändrad tjocklek -· är proportionen mot kvadraten på fö rhållan det m ellan dimensionerna. Slutligen är cloplacementet proportio nell t mot kuben på samm a fö rhållande. J\fan ser härav, att samm a
skyeld erhålles 11ä en mindr e procentdel av clcplaccJncntet, när detta
ökas. Ont m a n ansor nödvändigt att föra 380 mm. vertikal pansar
och 200 mm. horisontalpansar, vilket svara r mot elen förstörande för mågan hos de projektiler och bomber, mot vi lka man önskar skydda
sig, finner man, att ett deplacement på 35,000 ton e.j är tillräckli gt
utan att man behöver i det närmaste 40,000 ton. Men elen stora kost-
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naclcn f ör ett slagsk<:pp rätH ä rdigas endast, om fartyget göres så Ltthålli gt s om möjligt i strid. Det är logiskt att fö rskaffa det denn;t
uthå l lighet även med ganska betydande ekonomisL:a uppoffriu gar.
Detta är den främs ta orsaken till den utveckling, so m börjack
omedelbart efter kriget , h e jdades genom fördraget i ~Washington,
och nu fort sätter inför vår a ögon.
(Le Yacht den 12 februari 1938.)

Singapore.
Beträffan de betydelsen av Sing aporo sk river den en~· elske SJOmilitäre ex pc.r tcn Hector C. Bywater: »Styrkan .o ch betyddsen aY
örlogsbasen i Singapore kan knapp ast övervärderas ur strategi2k synpunkt, när Storbritanniens flottrustningar fullbordats ellc.r närma sig
fullbord an. 1\'f cn för närvarande överelri v er m an betydligt dess vikt
och el en roll elen kan spela. Själva örlogsbasen kan icke kontrollera
have t utanför skottvidelen av dess kanoner. Diirtill beh övs det krigsfartyg . Men det 1inns f. n . inga där''·
(Hufvudstaclsblaclct elen 20 febr ua ri 1938.)

Verksanll1etcn till sjöss uniler spanslm inbördeskriget.
(Fo rts. från UFM 2/38.)
Enligt ett radiomeddelande från Francos rPgc.ring elen 11 november 1937 ha dc nords pa nska kustvattnen så när smn på en str iicka
vid cantabriska kusten mellan Punta dc la Vaca oc h lsle Vega f örklarats minfria och farbara för den interna t ionella s jöfar'l:en. D e aY
r egeringssiclans örlogsfartyg, som unclkommo vid i ntagandet av Spani ens nordkust, be,f in n a s ig ännu i f r anska hamnar (jagaren >> J os e
Luis Dicz>>, ubåtarna C 2 och C 4 samt n ågra mindre fartyg). Man
kan ännu inte räkna m ed något ingripande i kriget från deras sida.
I clecembe,r kungjordes ett meddelande, att dc norcbpanska sjöstridskrafterna skullo föra kriget ännu intensivara fr å n sin stödjepunk t Palma. Det ta m eddelanda följdes av en kungörelse, att minor
hade utlagts ut.an:f:ör os tkusten m ellan Kap Nav och Rap Tartosa,
varigenom Valenciabukten avspärrades. Sjöfarte·n varnades och för
att blockaden skulle bliva c.ffe,l div, f örbjöds all handel m€cl de cfärvarande rö.da ha mnarna och \ 'alencias och Barcclonas neutrala zoner up phä vclPs. Om något f ar tyg anlöpte dessa hanmar skull<' Llet

-222-

riskera angrepp f r ån Francos fa rtyg. I samma kungörels e utstr äckt<'s blnckadom ri\clt"t mellan Kap Cl'rb6re (vid franska g ränsen) O<' h
J\ ap Sacrat if (ösier om :Malaga). Den Pngelska n'geringP il pro tt ·steratl<' hiirt'lliOL o~h meddelad e nationali sternas tlottkomm Rndo i
Palma, att den icke erkä nde Francos r ätt att J'örk lnra blockad. DPn na protest stad fäs tes sen a re· genom en i Salamanc a övediimna cl no1,
tlo st ridand e pariicrna hacl<' t•j tillerkänt s rätt som krigföran d e, därför kunde ej hell<•r rätten att öppna blookad e ll er att upphä va fl ..
neutrala z01wrna vid Barce1lona och · Valencia 0rk>inn as. Engel sk n
fartvg skulle därför som Jörut skydelas mot. varje inblandni n g vi d.
an lÖpanclet av dc spanska hamnarna . Och även om rätt so.nt kt~ g
förande sk ull e lJ<' vi ljas, vo re ändå den förklarad e blockacl.<:m rätts
vidrig och s kulle icke erkännas av Storbritar 1niPn. FratlCO höll li kväl på. sin blockadrä tt och oftt·ntligg jorclc i en ny not en s karp va rning mot all ex porthande l med det röda Spanien, vi.lkrn han skul k
Yeta att lw kämpa med alla mPdel. I en i november 1937 offentliggjord tilläggsn ot l1ette eld. e'HwllP.rticl bl. a., att elen nationell a n •gc.ringcn ej ännu for d ra de·, att do åtgti r der, som vidtagits a v clm ns
I! otta i strategisk a och rättsliga avsikter, be ra ktaclPs som blocka d·
fartyg men ej
minsp~irren var avseeld fä<r röda krigs- och transport
pj [oro .som
som
fartyg,
mot
aktion
c11
riktact mot handelsfa rtyg;
blott inom
lgr~insen,
territoria
utom
avst>dcl.
pj
var
ntraband
igsko
kr
territoria lgriinscn voro alla i'art.yg tvungna att förhålla sig enligt dc
bestämm else·r, som angivits från övN·vakn ingsstricl skrafterna . Säkerhetszoner na vid Valencia och Barcelona skulle blott gälla :för utländsk .,
örlogsfar ty g. Någon sä k Prhc·t kunde< där emot Pj stälins för hanclelsi'artvg, som bP{ore des.sa farvattcm . Den nat:iJo lwlla rege•rin ge n önsk ncle ;id fullföljan det av sin politik undvika åtgä.rcle•r, som kunde b li
föremål för berättiga d kritik. :Hen på samma gång var den emelle;·tid fast beslutt>n att vidtaga ck å t gii rder, ti.ll vilka clt>n var berättiga d.
RPgPring ssiclan har hittills svarat med tr e kungörels e-r. I elen
för.sta framhöl l llcn, att Franco.fl ottan ej ägck dP resurser, som for cl
racles för att göra P·n blockad d:ll"ldiv mot en så. pas.s lång sträcka
so m 700 sjömil, och chi ri gPnom avs ev~irt kunde skada clPn spansk<,
hamlPin . I de båda anclra pi'qwkack s mrcl avsPl'nde på motsiånd arn n
minblocka <l, att Pn välorclnac lminsvqm ing·si.jiin st pfi. Pt t verkaamt sä tt
skydela r vår ku s t och vå r a hamnar. Blockade n oc!t minkrige ts ver kningar kan man ännu <•j :fullt överskÅda . En stO J' clPI spanska far tyg och såda n a, so m unrler f rämmand e flagg ombesörjd (' tillförst:l till
rt:gPrings sicla n, ha redan uppbring ats.
Utom vP·r kställand et av elen kungjord a blockaden , Eöt vars fu llföljande 9 örlogsfar tyg, 31 hjälpfart yg och f'n mängel mindre blocka dfartyg sva ra, lwr Francosic lan s verksamh et till sjöss f r am för allt o1 n
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fa ttat up]lrl'pad(• bomhanfa ll mot såv;il ku;;1städt: rna mk·llnn Va leneia och Barcelona som tramför allt dc' vid ku sten liggande färdvägarna, broarna och lanclsväg arna. Särskilt intens iva: angrepp ha
igångsatt s mot elen viktiga gränsorte n Port Bon i avsikt att stö~· ::t
den där törmoclaclo genomför seln av krigsmate riaL Den 10 clecemb :: t·
1937 lws köto 3 Eraneokr yssare den röd a h amnstaele n Al icante.
Hrgt'ringss idans sjö kri gs lt' dnin g har uneler clt> SP·nastP vecko•rn a
visat föga aktivitet. Dess åtgärclPr ha inskr}ink t s ig t ill ett kort utlöpand e av flottan , v ilken emellertid omsorgs[ ullt undvl'·k alla krigiska operaione r. Det enda tecknet på någon offensivit et, som kunnat spåras, är <>tt flyganfal l med 24 flygplan mot nationali sternas
flottbas Palma de Mallorca elen 7 clecembt> r 19'37. Av de,ssa 24 ucclkämp acles enligt en kommuni ke från Salamanc a. 8 av jaktplan och
3 av luftvärn.
l hö.J·jan av februari s jönk på grund av en explosion llen engelska ånga ren >> Encl ym.ion >> ej långt [ rån Carta11·na med förlust av lw!a
besättnin gen utom 4 man. Den Pngclska jagarbeva kningen fö-rstärktes hän"fter.
(Marine Itunclscha u, februari 1938.)

En sa mm anställnin g av i svensk och utländsk press offentliggjorda uppgift.Pr lämna följ ande bild av sjöstriden elen 6 mars.
(I huvudsak l1ar framställ ningen i ThP Daily Tclegraph följts.)
RPgering sflottan , som umle.r en längre å terhämtn ingsperio d icke
.visat n ågon offc·nsivit .ct, har tydligen utn yttjat t.ickn till istå.nclsiittanclc av fartygen och utbildnin g och samö-vnin g av fartyg:sbe stittningarna . Enligt senaste uncle JT~ttel sc r utgjorcl rs de stridand e partern as s jöstriclskr aftp r fört> sjöstri elen av folj ande Pn heter:
Regering ssidan: Kryssarn a Libcrtacl, Ocrvantes och Mendcz Nunez: 12 jagare; 6 torpedbåt ar: 4-5 ubåtar.
Frnncof!otta.n: Kryssarn a Canarias, Bal<>arcs, Cervera .o ch Nava rra: 2 jagare ; 3 toq,Pdbåt ar ; 4 ubåtar ; 6 minfarty g ; 2 kanonbåt ar.
P å morgonrn d(•n 5 mars inrapport erade flygspani ng Pn Francoflottan till sjöss utanför elen sp anska osikusten . Regerings sicl:ms till
Oartagen a för lagda <>skackr under befäl av amiral Luis G. lic 11ubieta Jörrtog illil'Cl ledning av rapporter na en frarnstöt :för att upptaga strid med de fientliga fartygen. Kl. 0045 elen 6 mars P•r höll
r ege ringssiclans huvudsty rka, bestående av krvssarna Libertacl oclt
Men ck·z Nunez s amt amll'a jagarflott iljen , kontakt med Francokr yssarna J~alearPs, Canarias och Almirante Ccrvera . R egerin gssiclans
första jagadloH ilj hade sänt:s ostligare för spaning.
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\ 'id kontaktL'n girade Francokryssarna unelan och Jö.rs,·unno i
mörkret. Natten var m~·ckel mörk men klar, nym:'tnen hade just_ g[lt•
ned. Andra jagarflottiljPn lyckades cmellPrtid åtPrtaga känmngen
med fienden och regeringssidans huvudstyrka upp tog jakt på Franco·
fartygen för att fö rhindra, att elen på spanin g ir~msäncl~. jag~ r
flottiljen skulle bli avskuren från huvudstyrkan. Id. 02~5 crholls
på nytt kontakt, och regeringskryssarna öppnade eld på _cuka 3,000
meters avstånd . En häftig at·t.illcristrid uppstod och amual dc Rubicta beordrade jagarna gå till torpedanfall. Anfallet utfördes omedelbart, varvid 12 torpeder skötos. Kl. 0220 iakttogs en krafLig l 'X
plosion i den kryssare, som gick som n :r 2 i kolonnen.
Kl. 0745 återvände regeringsflottan till sin bas i Cartagcna.
Inga skador eller personalförlustc-r hava rapporterats på regerin gsfartygen.
Från clagningPn utfördes vid S<'X olika tillfällen bombanfall m ot
den skadade nationalistkryssa ren. Hunt Yida någon bombträff erhållits har icke med bestämdhet kunnat konstateras.
Tv~t brittiska jagare, om befunno sig på pa.trulltjänst sökte
på rnorgonen bärga bes>ittningen från elen sj unkande kryssaren. ~ id
hombanfallon skadades on matros livsfarligt och tre lätt av sphnt
:\"rån en på vattnot deton01ad bomb. Som. svar på anfallet insatt.'
Francosidan ett häftigt flygbombanfall mot örlogsbasen i Cartagen a.
Något fart;yg träffodes emell0rticl icke och skadorna blevo __ obctycll.iga.
]<~huru enelast en explosion iakttogs på kryssaren, ar det lCkt'
omöjligt att två torpeder träffat. Det är icke heller möjlig\ l~lt a\göra vilken YeTkan artilleriet haft. Emelle·r ticl sattes mas nnern:1
omedelbart ur funktion och ddsYåda utbröt midskepps, sannolikt i
oljetankarna.
The Dailv Tclegraph drar följande slutsatser från sänkningen
av Francokry~aren. 'vVashingtonkryssarens svaghet framst_år ty~
ligt. Bale,ares tillhör jt1st denna typ, där fart och bPstyckmng rl nvits upp till ett maximum på sk~·cldet.s bekostnad.
Det lyckadP anfallet tyder på, att regerings-Elotbn icke r'mb ,;r
är bemannad mod skicklig personal besjälad av oHensiv8.nda utan
jämväl , att den är utrustad mc' cl effektiva vapen.
Samverkan nwllau sjö- och flygstridskrafter kom till utiörau cl•
genom att flygspaningen rapporterade fa rtygens läge umlcr da~e.··
och möjliggjorde f r amstötens ufforanclo. Sc-clan kryssaren genom SJ Ostriclen gjorts stridsoduglig, blev elen ett tacksant t mål för bom bil y.
..
gots Jullföljanclc av striden.
The Daily Telegraphs sjöm ili täre mcclarbPtaro Limnar 1 anslutning till rcdogörp.l sen om sjöstrid0n Pn förteckning över s;inkt:a oclt
skaclado fartyg hittills tmder inbörd0skrigct.
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Regeringssidan: Slagskeppet Jaime I, sänk.t i hamnen i juni
1937 efter en inre explos·i on av okänd anledning· kn·ssarPn 1-ilH' rt.~d.
torpeclor acl, åt er i tjänst; jagarn a Ferrandiz och ' Cis~ar s iinkt <W art.ilil'ril·ld i Sl'ptl'mlwr :l93G oeh .oktober 1937; ubåtarna (; 3 oclt n G
sä nkta, C :2, U 4 och ]3 1 törstörda och ur tjänst.
Jrl'an coflottan : Slagskq>pd ]~ spana, s;inkt av ll!int.r;i rr i H.]Hil
j 937, en Pilor två torpedfartyg och ett Jl0rtal smiinl' J:nt.\' l;" .siinkta.

Kinas flotta och (less öde.
l<'ö. \jcl crna av sjömilitärt oförstånd hetocknar A ft.<'npostrn Jö.r
elen 2fi jnnuari det öde som öve,rgått elen kin esiska J lottan , vi lken
för andra gången unele r nyare tid blivit förstörd av japmwrn :l. illl'n
elen roll den kines iska flottan spe lade 1894--90 var l'n lwlt :mn :m
i1n unel er dl't nu pågående kriget i. Ostasien.
Försia gångl'n hade ckn hckant0 statsmannen, vicPkonung<'n
I... i Hung Schang skapat. en Jör sin tid rdativt stark och moclPrn
f lotta, som byggts på engolska varv. Denna, den s. k. jJp.jyang<'skRdern, insattrs uneler amiral Tings betiii mot den japanska fl cttan vicl
Yalu-J'Iocll'DS mynning och lyskaLks även trots svåra förl uster göra
japan erna stort avbräck. Den 17 maj :1_895 måste r e.ste:ma av 1'\ottan.
som dragits tillhaka till \ Vei-hai-wei, ge sig, seelan japane rn a f rån
lanelsidan intag i t baserna. Den kinesiska flottans insats, re-sulterade
emell ertid denna gång i interve-ntion från tyskt, franskt och ryskt
håll, varig<'nO IH Kina lyckadc-s undgå Japans militära pxpansion fra m
t i l\ 1931.
Eft0r krigets slut påbörjade Li Ilung Schang på nytt flottans
åtNupphygganclP, m en hann icke att genomföra detta Jöwe sin •löJ.
Några smän<' Jartyg beställdes vid europeiska varv och fyra av dessa
ha fig urerat i den kinesiska flottlistan tills deras saga i clet nu pågående krigd def initivt nått sitt slut. Några år föw viit·hlsk rigd
anskaffades yttm liga re ett par :fartyg, men cHi reiter uppstod en l ång
paus fram till :1_930, då de tvenne nu modernaste små kryssarna pit
2,_500 ton »Ning Hai>> och »Ping Hai » byggcle.s. Näm:nda fartyg VJlka sålccks till största clt>len voro mycket föråldrade - utgjorLll'
tillsan1!mans med några kanenbåtar och gamla to rpedbåtar Kinas
hPla J lotta, c1å Ja pans operationor nu påbörjades.
Den kinesiska flottan, som icke var byggd för att uppträda i
öpp011 sjö utan närmast för clirekta samoperationer med armen på
cl0 k inrsiska floderna, fick sig också til ldelade dc· rent def0nsiva uppgittPrna att <leltaga i försva ret av Nangking och Kanton. Fart.vgen
stat ioiJC r acles dädör på Yangtseflo1lrn r esp. inlop11et t"il l Kanten och
cl eras deltnganrlP i opPrationnna l1lcv p rakt iskt t.agc:t 1Jr.9:riinsat till
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- 228ltan;.(arJartyg och fyra s törre kryssare. Programnwt inndr,ttar d "~"·
ut.om clcpi'tfart.yg för jagar<' och ubåtar, ttc minuthiggare sa mt liitl:t
sjöst ridsk rafter, bl. a. motortorpedbåtar. 40 jagare be-finna sig L 11.
u n der byggnad.
Sedan marinflyget unelerställts amiral itetet hr<r "ll fullst·;in tlig
plan utarbdats för utveckling och utbyggnad av marin flyget. D<·l
nya hangarfartyget ingår i denna plan. Fem a ndra hangarl'art ~·g·
bc·finna sig uneler byggnad. :Marinfl ygnts personal sl;all utökas p:<'·
nom korl'ticlsanställning, utbildning av extra officerare· ,cch gen ont
passagesystem :för utbilclning av f lygande ]Jersonal från flott-ans sta!< ·r.
Sju äldre kryssare av C- och D-klassen (4,1Jl0~4,8!30 ton) sko h
o111än clras till lnfhärnskryssare och bestyckas med utrslutanclc l u l tviirnsa rtill c'ri. En ny 12 cm. luft värnskanon b&r ·utC'xperim.entcnt i'.
vi lken kommer att utn y ttjas i ck nya fartygens bC'~tyckning.
Antalet örlogsfartyg, som uneler detta år ko·nnna att fär.l i ~·
,;t~illas, l1e:finna sig unclm· byggnad cllc·r stapelsättas, utgör HS, va rihland märkas: 5 slagsl<C'p]!, j7 kryssare, 6 hangarfartyg, 18 ubrli ilt'
och 40 jagare.
Ett flertal fartyg skola genomgå grundliga rrpa ration e r r·l l\'l'
n10clcrnisoringa r, bl. a. slagske]IJlen )'{.oclney, Quccn E lizahcth orlt
Val i an t, slagkr yssa re n Renown, fem kryssare och 13 jaga re' .
.
Av intresse är Hector Bywaters avslutning av ovanståe nde· J' <'dogörC'·lsc• för det senaste vrildiga brittiska upprustni ngsprogra.;ntll <'i.
<lär han sk ri ver: ,;vi hopp as, atl s narast kunna sluta b ilat~raht :nhl
nted Danmark, Finl and, Norgr, Polen, Sverige och Turkid C'nli )!l
samma grunclrr s om :förra årets övere•n skommelsPr mrrl T.vsklanrl or·l1
Sov:idunionen. Avsild<'n är att få s a1ntliga ck sa maklr·r Hnslul !l 1
till Lonelonavtalet 1936>> .
('l'lil' Daily 'l't·ll'graph dell u lllars 1()38.)

Frankrike.
Högst:L k•·igsledniugen.
Geuom t vå bC'stämnwl sN, s om u tfärdats av rPpulilikC'n s pr <'>'id<·nt elen 21 januari 1938, ViLltOgOS Sy nnedigen lJP\;,YLlr•lsc:[ ulla cin ·lringar inom riks:färsvarr,t s högsta Jr dning. Aven om l;rig~ministc· ,·,t
också ~igdfl titeln riks'förs·v ars.m ini stcr, så var hP.n likvlil ('.i övNor ,Inad sina båda ko,ll egor marin- och :El.vgministrarna. Vid vissa :fr :"lgor ägde han visserligen utslagsditt mJen utan verkliga bdogcnhrtf'l'.

]) e.;~a

lta JIU awwviirt utYidgats, v ilkl't frarng~tr av !tär neclan [deTgivna övers ältning a1· den första Jagc·n.

Art. l. Riksförsvarsministl'rn ]t a r i s is ta hand lJ\'ShiHu ttnnLl<•riiLl
över k ri gs-, marin- och fl,qrministrarnH i följamk Jriigor:
n) alla åtgii rdcr för mobilisering av landets stri clskrarter;
h) rustnings- och n~·hyggnadsprojekt och ö1·C'rvakamld av v,tJ.IL'll i n el ust rien;
c) alla ekonomiska hi.\ g or s om röra nybyg·gn aclcY oeh Jtyanskaffningar ;
el) han umk1·teeknar Hlla ulnämningar för rlwll'll för gC'nr•,· <d ·
res p. amirals talJ0n, mcdll'mlllarna i högsta krigs- , marin- och ·flv r; r[LLl "t.
ÅJ't. 2. Till riksförsvanminis t('l'JlS ·födogand'' stå:
a) ett ständ igt försvarsutskott, som bildades genom en förordnin g elen 6 juni 1936,
b) cheferna för ann(·ns och f lygvapnct.s ge neralstabrr och mari nens amiralstab,
c) riksi'örsvars- och krigsmini stc'riets generalsckrderarC>.
A t en a v ck trP gen era ls- resp. a miralsperson c rna g i ves m a k 1hd ogenhct som chd tör riksfö rsvnrrl'.s g0ner alstah.
~ecl c'rböl'liga minis tL"ric·w undL' rr tittas om dc· uppg·ifkr SO•Jit :1b .~: ~
dnt högsia rnilitära hdälrl'. :M:inisi'l'ril'rna och Hög."tJ Fö>rsva 1 ·sr~Hil'l!;
se.k rdc riat äro s k.vldiga dem allt und l'rstöd.
~
Art. 3. Riksförsvarsminist('J'n utclC'lat· Llirl'ktiv lit n>c>p. mini slrar och övervakar clPras gC'nomJönmclr'. Alla utl'rit· clack hr·s ltimnH'I SPr skola meclclC'-l as honom.
Dessuto111 skall han Prh!i lla elen kontroll ro rBml<' mc·nclighdC'ns n· dug·örPlse för dP miliWnt i'örvaltningsåtgi-irdernu.
.
Art. 4. För att påskyncla ·framställningen av krig'SJ<Httnial !,ild as un clC"'' orclförandrskap av riksfö rsvarsministe rn och mrcl marin oclt :fl.l'g'lllinistrarna som bis ittnrr C'tt ttts kott, vars uwcll r<llll llfll' [i.ro:
gcneral sekrderamn fö.r riksl:örsvnrs- oclr krig-sministeriet: lrdrHr·n ·för
h ärens vapontillvn·kning: clirrktiOJH'n för marina twlwg·g·nn ller· 1'11·<··vapn cis konstruktions- och n.,·ans kaf-fning·sämlwtC' .oc·h· .mvnrli~lwir~<
för ammunitio·n stillverkning.
Art. 5. Riksförsvars ministern ska l l ut.färcla r i kt l in j er l'ör dc" t
11.)'<1. lagens gPnomförande.
.
Art. Il. Alla ticligan· hr•s bimmelsC' r. som förut Ynril g[il lnnclr,
up phävas härmed.
G0nom dPn nc·a lag0n ltar man tagit C'tt sirg rnul· inf'i;ranll<·t
av Ptt enhetli gt försvarsministPrium.
Av ännu stör re betydelse än utviclgamlot. av riksHir sva rs mi nistrrns maktbefogenheter är c·meJlcrtid eld i ad. 2 omtalad " in säi: ·
tandct a v en lwfatt ni ng: riksförsvarrts g<' HPnl lstn l1scltd. En fn'l g a,
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medförde nteni1;gss t rid , yar hurU\·id a man n·dan i treelstid skul le•
tillsätta en gemensam överbol'äl havarc Jör dc tn' ·försvarsg rf'n arn rl.
Umler det att en mängd a uktoritete r fö reträdde c\c>n ås i klPn, n t t • 11
gemensam övcrbdäl havan' först behövdes unclcr krig, så b <e>tona d,.
andra, framför allt i annckrC't sar, att en ÖV(>rbcJälhavr.re 0j ·ful li
e l' t:eki'ivt kunde förvalia sitt ä ntbetc i hig, om han inti· hade möjl iglw t att först fö rbereda sig i J'r(•cl. Absolut avvisande till att en övr' l'
hcJälhava re' tillsattes redan i fred stä llde' sig marin- och flygvapn c•t
cll'h många po litikc·r; dP f rnml'ördc1 vissa riitt,polit i ska lwtänklig hctc·r.
men i s jälva vPt·kct fruktnek dc att C'l1 så hög oHicer skolic få al liför sto r. mald i s in hand i lrcd;till. Då man i rik sclagt'n undPr he ln
Jörra 1\rd icke kolll till nftgot' r esultat i '!'rågan, kunclL' man knap pt
vänta s ig att inom överskådl ig tid t'n sådan post skulle inrättas. D <•tr
nu vnkstäl lcla nyorganis ation\'n kom a lltså synnc rlig c·n övl'rraska n cl •·
Den m·e överbP±äl havnrPns för krigsmak ten (namtwt H\r uttalas nw :\
<'Il vi.· " rese rvation) up]Jgil'iPr och lwfog<·n hdn firo Jö \.jand l', en li gt L< !'
l'rån cle·n 21 januari 1938:
Art. l. I treelstid har chefen J ör riksfö rsvarets g<'nl'·ralst a b a ll
gPno-mfö ra
~: om riksföt·sy arsminist erns ställfö retriida r e bearbeta och
a lla <l<' uppgiftr'r , solll kunna å läggas honom. Med nvs('<'nclf" på arr1 11·,
och J \_,·gvapcJL har han att. s örja för Pll s ammanfa tt-ning a1· de sirai <•
gis ka krig-sförlw rvclelsNn a och uppgöran d et av operati<'n s- och lll lbi lisori ngsp l a ner. Med a vseencle 11å g0mcnsam m a s jöopera tionorr k a"
han 1-!'Cnom orcl<'r av riksförsva rsmini:st< 'rn <' rhi\lla Ji knandP uppgift,. ,.
Art. 2. Chef<•n för riksförsv arets genoT·alst:tl.J kan, nät· han J'i n
IH'r det lämpligt, sammank a ll a gene ral- resp. amimlsta bsclwfern :l.
Han ;igPr rät t att u tnyttja Höp·s ta :Försvarsr ådet sorn s1.uclieorg a tr.
Art. 3. RiksiörsY arets gcneralsta bsclwf är s tälJ:lön>.t räclandP ord löranclc i riksförsv arets st udieuts ko tt. Uan innehar högsta lf'clninp:<'ll
Jör krigshögs kolan och är ordförand fl i utskottet fö r skol ans vi.cla'' <'

~;om

utbyg g nad.
Härav framgår , att denne >> Överb pfälhavar cs» uppgifter och lll'
Blo ll
J' ogen hd cr praktiskt tagot enelast gälla armen och :flygvapn et.
ku ll
c·ag.
uppd
t.ämt.
hc
ltonom
gPr
ll
fa
vissa
i
omriksfö l'svars ministf"rn
na förebered el serna till >>gemensa mma sjöopc rati.onel'>l falla un cl n
hans befogenh eter.
I krig ska ll u tan inskränkn ingar riks[örsva rets nye genoralst al ls
cltc{ fungera som överl)('c[iilhavarc över al la tre fö,rsvarsgT C'n arn n.
Diirvi.d kommer det lwlt ochhåll datt bl•ro på lwns pe rson l ighet, 11 111
lian - mot c i vilminis tCl'i(·rnas ocl1 clP andra fö rsvars g ren<tl'llas str iiYandcn - verkligen skall kunna utnyttja sinn bcfo-getlitPt(•r och fö 1
s kaffa sig oin skrii'nkt inflytand e.
(Marine Hunclscha u, februari 1938.)
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F t•anska uppl'ustn ingen krävPr 25 miljarder f r. (3,2 miljarder
kr.), av vilka marinen och Jl yget Jå större cle,l en av beloppet.
D Pn \·åldsamm a upprustni ngskamp anj en i England har gjort ett
starkt intryck på den Iranska allmänhe ten. Ett starkt Eng land behövE'l' icke kapitul0r a inför diktaturs ta te rn a, säger man i Paris, oclt
ntan utg~r il'ri\n, att de·n brittiska uppru stningen i viss m:ln komnwr
att göra Rom och B erlin försiktiga re.
Turr'n har nu konunit till fransmän nen, ehuru de ha ett ordentligt försprång i rustningsa vsecnclc. D en franska armen är utan tvivel c\(•Jl hiis1 ru s 1ad c: i vä rld@ och detta påpekade Cht1rchill också i
underhuse t. Fransmän nPrn ha PmelJcrticl offrat det mesta a v s ina
utgifter för för.svarct ]Jå ill'lll<;n ocl1 hdästning i.lrna , m Pclan flyget
och m a rint'n blivit styvm oderli gt. behandlad e. D et är som bekant
också huvudsakl ip:0n t i Il de·ssa sis tn ärnnda vapenslag , som dc n va
•
anslag<·n skola anviimlas .
edordsom
belopp,
stora
Man SYävar ännu i okunnigl td om hur
r as Jö<r att ful lfölja den av fö rsv nrsrminis t.ern uppgjord a planen. Tills
vidare' ltetCI' eld, a[t 111an unch' l\' innevaran de å r behövc'r minst tri
mi ljard PJ' francs (j .9 m iljanlf'r kr.) , varav för övrig·t n'clan ITr• mil;jardc'r förhmkat s uncln clc• två l'örsta månadPrn a. , Stmlllar det vid
15 miljarckr , skullt' ck totala Jrans ka försvarsu tgifterna under 1938
lwrnma att Jigga ganska niira d<· engelska s iffrorna, vilket får ansPs
vara <'tt r0kord. Franl;:rikP 3 upprustni ng fortg år ju i viixancle tompo
seelan mins t fyra år tillbaka. Det är <'mdlerti d hö gst sannolikt , att
elen icke st:mnar vicl lG miljareler utan att man vi.cl nästa å rsski.ftp
avsPvärt övc·rs kridit detta iJP io;l]l. 20 a 25 miljarder kan anses som
en sannolik sif:fra.
Scdan t:lera vc'ckor förbereda sig nt yncligh ct€ rna på att genom
upplåning anskaffa dc nödväneli ga nwcllen.
(Göteborg s Handel s- och Sjöfartsti dning ele n 9 mars 1938.)

Danmar k.
llustn i ng ar.
Ovningsc skacle rn sammancl rag0s 1.938 uneler t icl<'n 4 juli- 25 srptemher under befäl av ami r al Trap. EskndPrn komnwr att ftt necl.lnst,)e•ncl<~ s anunansä ttning:
pansar.skP pprt Ni0ls .JuPI , chd komnwnd ör Ev<'rs
'
Pll ubiltsf\otf i]j , ch d koJ\1111C'!ldörkap tPn Tii \ds oe,
tf'r 1: 1a 11 n,
\\r,'S
örknpiett
];otttrnrnd
clte•l'
E'll tor·perlhl 'thfldtilj,
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en minavclPl ning, cilc:[ örlogskap 1Pn E. }\f. Dahl, me.d minfa rt ,_
g PH Losc:;t·n, ]{ vintus och St0ren,
kacldtiH dygd Ingolf, cheJ kommend örkapten Dj0rn Ander!'l'''l.
Dt'll kungliga ja.ktl'n Dannchro g kommer att vara rustad 9 111 aj
- R oktoh<·r· llil'd kolnmt·nd örkaptrn LPmhcke son1 chl'f.
(13erl ings kt• Titkncl t• el P n 1G januari Hl:·lR.)

Polen.
Äterblick )lå det gångna :het.
Uppbygan dct av d<'n polska marinen har fortskrid it norm a ll
förr·gårJH lc :Jr. Dc håt1a jagarna »G rorn >> och >> Dlyskawi.ca>>, byggfl a
på det t·ngt·ls.ka varvet l::iamu<•l Wl1itc & Co, ha nu levc, rcrat~. D(' ll
hos Augustin Normnntl i Le Hav rr hyggtla minkryss ar e n >>G ryh gii r
redan provturer och är nästan Järclig, så att elen inom ,.,n sna r J r· am tid kan göra 1es an till .Polen. For ö•v rigt äro de båda ubåtarna >' SP•Illl'
utlanrlet. D c·n sr n:1 re liipte f\ 1'
och >> Orzt•l» undtY byggnad
sta]H'ln elen 1!) januari 1038. En tredje uL åt är be•vil j acl, m <· n
ni\got kostnadsf örslag har ännu icke hods av. In om land et hy ggas tv å minsvt' parc·, vill'a vä r1 tas hli Jä rcliga under 1.!)38. Kostnclllt•n :!'iir ubiHerr >> Orzt'l», 8,2 milj. zlot~- (G,2 milj. kr. utan IH'st,,·ckning ), nnskafiad es a Y sj ö- och ko·l ouialliga n g(' nom insamlin g.
Denua sammans lutning har för avsikt att und Pr de två komman dl'
å n·u anskaffa medel för byggande t av 18 ll!Otortorp eclbåtar. Uncl e,·
ra tl
rle St'clvanlig a utbilclnin g.:;reso ma lwsökto polska örlog·;:;[ar·tyg en
utländska hamnar; så lunda bcsöldl' jagaren >>Wichcr>> i juni finsk rt
och estn iska hanmnr och de t re jagarna >>G ronl», .>) Wich e n' och
,, ]3Ltrza >> anlöpte pii officiellt bL'SÖk H.cval och Riga. - 1\iarinens var v
i ULlin gen utbygges och sbd l nhålla alla anor dningar som PrJord
ras fiir und('rh:'tll oeh l'l'[>ftl'ation av alla floHa ns :i'Rrtyg.
(Marint• Rundscha u , februari 1938.)
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