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Östersjöområdets s jöfart.'x') 

Ämnet för dagens föredrag är Östersjöområdets sjöfart. 
Vad jag skall söka att belysa är huvudförutsättningarna för 
denna sjöfart, dess typiska drag och utvecklingstendenser un 
der 1900-talet. 

östersjöområdet - en stormakt. 

Med Östersjöområdet menar man i förevarande samman
hang en transportgeografisk region kring Östersjön, som är 
upplandsområde för Östersjöhamnarna. Området är givetvis 
icke a lldelC's bestämt geografiskt avgränsat, men detla är ej 
heller absolu t nödvändigt. Det rytmner inom sig omkring 100 
milj . m ä nniskor eller c:a 1 /r. av Eur,opas 500 milj. invånare. 
Det är alllsit som enhet betraktal en väldig .stormakt, man 
h ar att räkna med. Man tänker i allmänhet inte härpå, då 
man talar om Östersjöns sjöfartsproblem, som oftast blott an
ses som en del av de frågor , som sammanhänga med tr·ävaru
trampflottan och >> the Baltic and In ternational Maritime Con
ference >> . 

Av befolkningskartan N:h Ivar Ilögbom<> undersökning 
framgår, att över hälften av Europas befolkning finnes inom 
ett avstånd av mindre än 10 svenska mil från kusten , beroende 
framför allt därpå. att stora lwfolknin gscentra uppstått kring 
de viidigare hamnarna. Fråga är, <>m detta gäller Ostersjö-

*) Föt·r'drag hållet å Sjöol'l'icP r ss~ill skapet i april Hl3fi. 
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omr ådet. Särskilt inom dc tyska , polska och ryska dda rnn_ 
härav liggcr nog tyngdpunkten längre in. Kustområdena iirn 
emellertid uppenbarligen synnerligen betydelsefulla och '>,jö . 
farten måste där bli av stor betydelse. 

Ä ven de områden, som ligga längre in i landet, äro i höt-: 
grad beroende av sjöfar tsför b indelserna ifråga om lillt'<ir~ l') 

och avsMtning. På befolkningskarlan ha utmärkts stori nd u. 
striomradcna enl igt Stcn Dc Geer. Vi finna , att stora d<·lar 
av det mellaneuropeiska storindus triområdet ligga inom o~. 

tersjöomr[ldct. Det gäller dc tyska, tjeckoslovakiska 1c l1 
polska industridistrikten ; vidare de ryska muradena krin:{ 
Moskva och Jaroslav. Elt industriområde omfattar Ostra 
Själl and och Västra Skåne och ett den svenska Bergslag(•Jl 
Det mellaneuropeiska industriområdet och det ryska äro s llll 
bekant icke ber oende av sjöfarten för tillförsel av stenkoL 111~" 11 

detta gäller i så mycket högre grad de svenska in dustriomra
dena, och naturligtvis ej blott storindustridistrikten ulan iin·r 
huvud taget om industrien. Denna är också i hög grad hl'
roende av sjöfarten för transport av sina p roduk ter. De slor~l 

varuströmmarna gå på sjön vare sig de stanna vid, komma 
från hamnstädern a och deras närmaste upplan d eller de g,( 

på järnväg från dessa inåt landet, komma därifrån och ga ut 
över dessa hamnar. 

Jag har gjort ett försök all beriikna omfattningen av gods
trafiken i Östersjöområde ts hamnar och har här vid för ar 
1934 kommit till c :a 60 mil. ton, varav något m er än lj3 lwm
mer på Sverige. Vid denna hcrälming har jag sökt climin l'r:1 
dubbelräkningar Till jämförelse mft nämnas, att trafik l'tt i 
Suezkanalen år 19:3± om fattade 28,± mil j. godston och trafi]d'll 
i Panamakanalen 25 ,9 milj. godston. Det är alltså väld t~J 

godstransporter det här gäller. Östersjöområdet är av my~l'd 
större betvdelse än man i allmänhet föreställer sig. ~1ot hak
grunden ~v de grundläggande fakta, att vi h a 100 milj. in· 
vånare och en väldig storindustri, sammanhän gan de med cll 
av världens största industriområden, är det givet, att Östers 1i'l· 
området skall vara en första klassens trafikregion. 
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ö stersj ötraf ikens typiska drag. 

För a t t f a fram Östersjötrafikens typiska drag har jag 
gjort ett försök alt dela upp den i dess huvudbeståndsdelar. 
ungefär 15 milj. god,;lon eller c:a 25 96 heslår av inre regional 
trafik mellan d,, olika Östersjöländerna, ungefär lika mycket 
av kustfart saml c:a :JO milj . godston eller 50 % av trafik m ed 
andra trafikomrt1den. 

Det är m~lhända i viss man överraskande, alt så stor del 
utgör es av lt(lfil,· m ellan de olika Ostcrsjöstaterna. Man hm 
ofta sett Östersjöområdet betraktat såsom blott ett uppsam
lings- och distributionsområde för transocean och delvis väst
europeisk och medelhnvslrafik. :\fan finner en s:c'idan uppfatt
ning på sina h åll här i Sverige. I Tyskland lutar man ocks:i 
åt det h ~t llet. Det är onekligen en h el del som la l ar för denna 
uppfattning, om man inte känner trafikslagens storleksförhål 
lande. Ostersjön är ju ett randhav, starkt avsnört och beläget 
ett gott stycke från de stora. världstrafikstdtken. l\fen det är 
omgivet av flera industriellt högt utvecklade länder med en 
mycket stor befolkning. Det siora europeiska. industriområdet 
sträcker sig som nämnt hit i söder. Från detta och till del 
stora amerikanska indu5triomtådet garden viktigaste av Yärlds
trafikens huvudvägar. Det ör därför naturligt, att dc stora 
tyska redericrna skola betrakta Ostersjöländcrna blott såsom 
sitt eget uppland. ~orclsjöhamnarna och -rcdcricrna söka att 
inkoppla sig silsom en förbindelsehink mellan Ostersjön och 
transa tlantiskn liind er. Dc ha. d~irför målnwdvetet ~träva.t att 

' organisera egna Ostcrsjölinjer som uppsamlings- och distribu
tionslinjer åt de stora transatlantiska linjcrna. 

Emellertid är som nämnt ungefär halva Östersjötrafik en 
en ren t intern trafik, som icke berör ulanför liggande hamnar. 

Att så skall vara fallet är helt naturligt och hänger ytterst 
ihop med den geologiska utvecklingen och inlandsisens u tform
ning a v Östersjöländernas struktur. Isen gjorde de norra de
larna fattiga p[t ~1 kerjord men rika på skog, sten, malm och 
vattenkraft. Dc östra och södra del arna, i viss mån avgrän-
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sade genom isens moränadagringar, ha mera bli,'il liinder 

med åkerbruk, dock försedda med en av grundvalarna fiir in. 

dustrien, stenkol, vilket fått till följd , att det stora m ellaneur0 _ 

peiska industriområdet yuxit upp . På detta sätt ha '>k<lpats 

förutsättningar för ett varuutbyte mellan norr och södl'r. och 

en stor intern Östersjötrafik har uppstått. Visserligen h a krigs

och krisåren satt sina märken i utvecklingen - Sovjetunionen 

betyder ej så mycket som del gamla Ryssland, och de nya 

stalsgränserna ha skurit av randslaterna från förbind l'lsvrna 

med de naturliga upplandsområdena och starkt minskat tra

fiken - men trots detta ha vi i viss mån få tt ökade möjl igheter 

för denna interna Östersjötrafik. Jag tänker härvid framför 

allt på den väldiga utvecklingen av de polska koJtransporterna 

(iver Gdynia, som ju vuxit upp till Östersjöns efter Yar ulra fi

kens kvantitet räknat största ha m n med över 7 mil j. ton gods 

trafik (mot Köpenhamns 6. Slettins 6 och Slackholms e:a -1 

milj . ton) . På detta sätt har en yttre trafik på England och 

delvis Tyskland ersatts med en ren t inre Östersjö trafik . 

Kol och koks , malm , järn, s ten. mineraloljor, span nmaL 

oljekakor, kreatnr foder , koksalt, trävaror, pappersmassa och 

cement äro stora transportartiklar inom Östers jöområdel. Den 

mest typiska Östcrsjötrafi k en är ingående kol och utgåend t• t rii

Yaror och malm. En av on1r ~tdets viktigaste förutsättn ingar i 

induslrielll och trafikhänseende är de väldiga slogstillgangur-

IW vartill för Sveriges vidkommande sluter sig nwlmtillgunqn r

na: Huvudpartiet c är myckrl tung och skr~' mmande malm 

oodstrafik. 
~ Man skulle härav kunna tro, att hela den inre inlerstatl ig~1 

Östersjötrafiken bes tår av trampfart. Så är emellertid icke 

fallet. Man a nsåg förr , att \'tl område med så korta fctk tcr 

som Östersjön erbjuder, och som följaktligen trafikeras uv re

lativt små fartyg , in te lämpade sig för linjefart. Men up pfall 

ninaen har ändrats , och ett sannskYldigt linjenät har ulsplinls 
C' 

f l 
över Östersjön. Emellertid är del påfallande, att dPn tra 1

,;:. 

som korsar Ostersjön, inskränk er sig till ett rC'lativt fåta l fii rd-
. [J~l 

vägar. I Bottniska vikPn finns ingen sådan, sedan lin .Jl'll 
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v asa drogs in - den skall visst återupptagas igen ; seelan ha 

vi ett huvudstråk mellan Stockhohn och Finland samt Ryssland 

och Randstaterna , vidare ett till Gdynia och Danzig samt från 

Sveriges södra del till Stettin och Liibeck och dessutom färjor

na Trälleborg-Sassnilz. Huvudmassan av trafiken i Öster

sjön stryker längs kusterna och kan alltså sägas äga mer eller 

mindre karaktär av kustfart. 

Kustfarten betyder mest i Sverige, härnäst i Tyskland , 

Danmark och Finland. Den svenska kustfarten i egentlig me

ning, vars omfattning i Östersjön varierar meUan 5 och 7 milj . 

godston, betingas av de olika förutsättningarna för näringsliv 

i de noiTa och södra delarna av landet. Scclan närtransparter

na alltmera utslagits av järnvägar och bilar, dominera lång

transporterna, där sjöfarten erbjuder de billigaste transport

kostnaderna. En stark dragning på trafiken utöva stOl·stä

derna. Stockholm har en mycket stor ingående inrikes trafik 

(på 1 a 2 milj. goclston), beroende främst därpå, att gods om

lastas här för vidare befordran till svenska hamnar och från 

dessa till utlandet. Den avgående inrikestrafiken har sin 

störst a betydelse för Norrland och är till stor del vidarebe

fordran av importgods. Inrikesgodstrafiken norrländska ham

nar emellan är högst obetydlig. Däremot förekommer här en 

stor trafik av timmer i flottar. 

Kustfarten är till största delen ett mellan ting mellan 

trampfart och linjefart, m en givetvis är den egentliga linjetra

fik en av mycket stor betydelse och bedrives främst av Svea 

bolageL 

Kiel kanalen·öresund. 

Trafiken me/lem Ostersjöomräclet och andra trnfil..:områ

den u lgör som förut nämnts c :a 30 milj. godston om året och 

går som bekant genom de b~'lda huvudfarlederna Öresund och 

Rielkanalen. För sjöfarten på Östersjön saknar den trånga 

Och krokiga leden genom Lilla Bält betydelse. Farleden ge-
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nom S to ra Bä l t har visserligen ett ganska stort djup - minst 
11 meter - men är med hänsyn till dess många kröka r lllrl
lan farliga grund icke omtyckt av dc sjöfarande. 

Hur fördelar sig då trafiken mellan de båda huvudfarle
derna ? Det är en fråga , som inte är lätt att besvara, sil. vida 
man inte g:h ut ifrån den siffra över den totala godstrafiken, 
som jag beräknat på grundval av de olika ländernas och h~un 

narnas trafiksiffror. Men släpper man denna utgångsp unkt 
och vill göra en fristående undersökning, bl. a. för att f~i vis:; 
kontroll på elen förutnämnda siffran. s~l har man en svår nö t 
att knäcka. 

Låt oss då först se något på trafikens storlek i Kielkana . 
len, över vilken det finns uppgifter. 

Är 1930, som tävlade med HJ29 om rangen av toppär fi)re 
krisen 1931, utgjorde elen totala fartygstrafiken i Kielkanalen 
22 milj. nettoton. T ill jämförelse kan nämnas, att trafiken i 
Suexkanalen utgjorde 2-! , 7 mil. och trafiken i PanamakanalPil 
22 milj. nettoton. Furiy9stmj'iken i f{ielkwwlen är alllsä rw 
unge fär sanww storleksordning som trafiken i de stora viirlt/s· 
t m j' i U ed e mo. 

Krisen drabbade emellertid Kielkanalen hårdare än de 
andra kanalerna, så att elen till 1933- 34 gick ned med iivr r 
en tredjedel till 1-! milj. nettoton, medan den var 23,6 m ilj. 
ton i Suezkanalen och 18 milj. i Panamakanalen. 

Det är måhända överraskande, att Kielkanalen kan sältas 
i paritet med dessa kanaler med deras väldiga trafik . Jag 
skall emellertid genast ge ett par nödvändiga komplettera nde 
uppgifter, som ställa relationen i rätt belvsning. Medan Suez 
och Panantakanalerna trafikeras a v vardera c :a 5.000 fa r l v g 
årligen eller 13 a 14 om dagen, trafikeras Kielkanalen av över 
40,000 fartyg eller ÖYer 100 om dagen. J de stora världs tra
fikkanalerna gå endast eller övervägande mycket stora fartyg 
om i genom~snitt c:a 4,000 ton, medan i Kielkanalen medelstor
leken rör sig om 300-t!OO ton. Det är alltså den ständig<l 
strömmen av mindre fartyg, som skapar Kielkanalens stora 
trafik. Den ringa fartygsstorleken är eineUertid inte beting~1d 
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av vattendjupet, som är lägst 11,3 meter, utan därav, att Ös
tersjötrafikens fartyg i genon1Jsnitt äro ganska små och i syn
nerhet för den trafik, som går genom kanalen och som till 
mycket stor del gäller trafik mellan tyska nordsjö- och öster
sjöhanmar. 

E n annan omständighet ::tv intresse är, att medan godstra
fiken i Suezkanalen år 193'1 omfattade 28 milj. godston och 
P anamakanalen 26 milj. godston, så kom Kielkanalen ej upp 
till mer än omkring 7 milj. gods ton. Denna siffra är del vis 
beräknad. .Med hiinsyn till vcmztrafiken kan alltså Kielhma
len icke sägas ligga i kloss med de stora världsl.:cmolerno. 

A v 41 ,000 fartyg i Kielkanalen 1933, voro 2-! ,000 segel
fartyg, vi lka ju ofta ha last blott i en riktning. Det är uppen · 
bart, att segelfartygen skola ha stora fördelar av en kanal, som 
betydligt förkortar deras färdvägar. 

Av 17 .. 000 ång- och motorfartyg, som 1933 trafikerade ka
n alen, voro ej färre än 16,000 passagerarfartyg, vilka som be
k an t i regel föra i förhållande Lill fartygstonnaget r elativt liten 
las t, övervägande styckegods . Det är också ganska naturligt, 
att för passagerarfartygen tid svinsten a v en passage genom k a
n alen betyder mera än för lastfartygen. 

Allt detta ger oss en bättre förståelse för Kielkanalens be
tydelse. 

Av vad som anförts framgår, att kanalen icl.:e hor så stor 
betydelse för godsfrufiken och i synnerhet inte för elen inter
nationella, detta sistnämnda sammanhängande därmed, att den 
tyska imikestrafiken i kanalen spelar så stor roll. Det framgår 
också indirekt, att det är en vida större vonzström, som går 
genom Öresund än genom Kielkwwlen. Huru stor den först
nämnda är , kan inte utan särskilda beräkningar och uppskatt
ningar fastställas . Man äger nämligen tyvärr inga verkliga 
trafikuppgifter för Öresundsleden. lVIan gjorde del på Öre
s undstullens tid. Dc enda uppgifter, som finnas för nutiden, 
åro sådana över antalet fartyg, som passerat vissa fyrskepp 
och siktats från dessa. Man får en god kontroll på uppgifterna 
genom att vL-ilja en observationspunkt vid Sundets smalaste 
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del i Norr (Lappcgrunden) och en i vardera av de båda södra 
farlederna , Drogelen och Flintrännan. Jag har fått fram yc
nomgångstraj'iken genom att med ledning av uppgifter fran 
Malmö och Köpenhum b eräkna antalet fartyg, som vänt i Sun. 
det och gått ut samma väg de kommit in. 

På detta sätt beräknas antalet fartyg , son1 år 1933 pa~'>t'
rat genom Öresund till c:a i32,000. Alltså skulle antalet far

. tyg, som passerat Öresund vara mindre än det, som passerat 
Kielkanalen. 

Jag har med två olika metoder beräknat m edelstorleken, 
vilken jag fåll till 800 a 900 nettoton, d. v. s. ungefär clubhell 
så stor som för Kielkanalfartygen. Tonnagesiffran för dl't 
passerande tonnaget skulle alltså bli c:a 27 milj . nettoto!l. 
Fartygstra /iken i Öresundsleden skulle alltsel uam ungefär du/J
be/t så stor i ton räknat som tmfiken i J(ielkcmal en. 

Beträffande uanztrafiken har jag inte kunnat göra andra 
beräkningar än dem, som jag verkställt på grundval av gods
rörelsen för de olika länderna och hamnarna. Den beräknus 
uppgå till c:a 23 milj. goclston, d. u. s. ungefär 3 gånger so 
myd:et som i Rielkanalen. Öresund är alltså ett riktigt uiirlds
trafil.:stråk. 

Jag har gjort en del beräkningar på material jag fått fdn 
Lotsstyrelsen och danska statistisk Departement över fartygs
antalets förändringar 1929 -- 1933- 34. Att döma av dessa 
har Öresund hävdat sin ledande ställning gentemot Kielkana
len, vars trafik gått tillbaka. J ag vill tillägga, att fartygens 
medelstorlek minskats starkt i Kielkanalen, men såvitt m an 
kan se icl' e i Öresund, vadan Öresundstrafikens ökning i far
tygston sannolikt är relativt ännu större än antalssiffrorna ge 
vid handen. Dock beror nog denna utveckling till stor clrl 
därpå, att kanalavgifterna blivit ganska höga på grund av den 
tyska valutans höga ställning och depressionens inverkan p!i 
fartygslasternas minskning åtminstone fram till 1933. Siffror
na visa, hur labilt läget är. Enligt Versaillestraktaten få k a
nalintäkterna ej vara högre, än att de nätt och jämnt täck-1 
kostnaderna för farledens drift och underhåll. De gå emeller-
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tid upp till 4 a 5 milj . Riksmark eller 6- 8 milj. kronor. En 
ökning med c:a 70 % på grund av valutakursens stegring 
(1 00 Riksmark stodo 1926- 1930 i 89 kr. men 1934 i 152 : 33 
och nu 162- 16:3 kr. ) måste verka synnerl igen starkt och så 

111ycket stnrkare. som lasterna minskades å tminstone l. o. nL 

193:3 . 
(Forts. ) 
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Sjunkbombers verkan mot ubåtar. 
A,- :Lieutrnant Commander L. Doughty, Jr, U. S. Navy. 

Fri Ön'rsät.tning ur Proc. ma rs/1933, s id. 353-3!")7, a v ('. 1:. 

Vid varje nytt stridsmedels första framträdande miill'' de t
samma a v en överdriven uppskallning a v dess oövervimwl it(
het. Därpå följer vanligen utveckling av motmedel, vil ka i ~ i 11 
tur tillmätas nästan otrolig förstö relsekraft Så skeddl' ii vl'il 
vid bedömandet a v ubåtar och sjunkbomber under viiri dskri . 
get. I början syntes det hopplöst att kunna bekämpa uhatn r
na. Så uppfanns sjunkbomben och opinionen svängdt' om 
till motsatta ytterligheten. Det ansågs allni.änt, att delo n 11 io 
nen av en enda sjunkbomb var som helst i närheten a\ en 
ubåt skulle m edföra elensammas hoptryckande. En n oggr.ul 
nare uppgift om sjunkbombens förstörande verkan lämnas nv 
amiral Jellicoe i >> The Crisis of Kava'! \'l ar» : vid delon at ion 
inom 4,3 m. från ubåten förstöres densamn1!a, vid detona l ion 
inom 8,5 m. försättes elen ur stridbart skick och inom 1 ~· 111. 

från ubåten har detonationen en på besältningen demorali se
rande inverkan. ~fot en erfaren och väldisciplinerad besiilt
ning är denna demoraliserande inverkan sannolikt mycket be
gränsad. Vid flerfaldiga tillfällen blevo tyska ubåtar u tsntla 
för upprepade sjunkbombanfall på ganska nära h åll, men icke 
desto mindre kunde de effektivt fortsälta sina operationer. Det 
dder emellertid intet tvivel om , att sjunkbombanfall vid nwnga 
tillfällen lyckades avskräcka ubåtar från genmnförand <:>l av 
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torpedanfall, ll·ols att de i övrigt hade möjligheter härtill. Delta 
resultat masle ti ll stor del tillskrivas konvojsystemet 

Det första kända tillfället, när sjunkbomber kommo till 
användning mot ubatar Yarden 20 juli 1915, då de bestyckade, 
brittiska trål::lrna Quickly och Gunner utförde e tt misslyckat 
anfall mot en tysk ubåt. Det första lyckade sjunkbomban
fallet utfördes ungefär ett år senare eller den 6 juli 1916, d:'\. 
brittiska ]1. B. Salmon sänkte U C 7. Salmon använde hyd 
rofoner för uba lens lokaliser::.mcle och fällde endast en sjunk
bomb, som syn barligen bringade U C 7 :s minor till detonation. 
lcke förrun ett ar senare eller i maj 1917 fingo tyskarna kän
nedom om existensen ay det nya nnliubålsmedlet 

Inom Yår flotta hade före Förenta staternas inträde i kri
ket utexperimenterats en sjunkbomb m ed enelast 22 ,7 kg. ladd
ning. 1\'är vi förenade oss m ed dc a llierade ansags denna bomb 
ineffektiv och laddningen utökades till 136 kg. , såsom i dc 
brittiska sjunkbomberna. Denna standardvikt bibehölls till 
krige ts sluL I september 1918 ti llkonvmo bomber med 272 
kg. laddning, m en det har icke framgått att några sådana 
kommo Lill användning i praktiken. Det torde otYivelaktigt 
hava ökat bo mbernas Yerkningsradie, men huru mycket är 
omöjligt alt avgöra . 

Omedelbart före vapenstillestandet hade mer än 38.000 
136- och 272 kg.-homber levererats till Förenta staternas flotta. 
Uneler antagande att hälYlen härav kastades, så borde 19.000 
komnrit till användning. Av uppgi fter i >> The Submarine \Var » 
av Gibson och Premiergast kunna vi sluta oss till, att brittiska 
flottan am·änd e lika m ånga. Tager man dessutom hänsyn till 
av övriga allierade flottor kastade sjunkbomber, kommer man 
således upp till mer än 38.000. Av alla dessa sjunkbomber 
sänktes 38 ubatar , vilket ger ett resultat av 1,000 kastade sjunk
bom.ber per sänkt ubii.t. 

Ubåtar kommer utan tYivel alt bliYa en betydande faktor 
i varje framtida sjökrig och sannolikt kommer sjunkbomben 
att ånyo bliva huvudvapnet emot den. Det synes därför lämp
ligt att studera sjunkbombens verkan mot ubåtnr, särskilt med 
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avsikt att kons ta lera i verkligheten åstadkomma skador och 

vilka åtgärder, som böra vidtagas för att göra ubåtarna mindrt! 

sårbara. 

De redogörelser över sänkandet eller skadandet a\· Hha

tar, som erhållits genom förhör med överlevande eller ur 

ubå tarnas krigsdagböcker, visa, att skadorna i e tt fl ertal fall 

voro av mindre allvarlig natur, d. v. s. de hade kunnat miita·; 

genom ändamålsenligare konstruktioner eller kunnat r epareras 

vid lämpliga tillfällen , såvida icke fiendens nän·aro hindra t 

uppdykning eller vattendjupet uteslutit bottenläges intagandl'. 

Svaret på sjunkbombens framträdande är från ubatcns 

synpunkt krav på större styrka och motståndsförmåga mot 

chocken, särskilt i djupregleringsorganen, skyddandet a Y ha t

terierna och motorerna mot inträngande vatten samt skydd an

det av personalen mot gas. Detta i sin tur kommer att m ötas 

med ökad laddningsvikt h os sjunkbomberna. ~{en även med 

hänsyn till tyngre sjunkbomber komma ubåtarna sannolikt a tt 

kunna konstrueras så, att dc överleva varje detonation utom 

sådan, som åstadkommer verkliga skador å tryckskrovet. 

Följande historiska händelser belysa detta: 

U C 26, sänl,:t i Engelsb:a kunulen den 9 maj 1917. - D dt:t 

fall är intressant att studer a med hänsyn till sjunkbombl'llS 

verkan, trots att den primära orsaken till sänkningen yar 

rammning och sjunkbomhen först den sekundära. Det illu

strerar dessutom ett intressant fall i samband med räddnin g 

från sjunken ubåt. 

U C 26 siktades kl. 0100 av tre brittiska jagare och r am

mades p. g. a. långsam dykning av H . il/. S. Milne strax för om 

tornet. Vatten in trängde långsamt, men ingen gas förmärktes. 

Ubå ten sjönk till botten på 46 m. djup. Snart därdler deto

nerade en sjunkbomb i närheten , varigenom belysningen slock

nad e. Man gjorde ett misslyckat försök att blåsa tankarna 

för att komma upp till vattenytan . Huruvida misslyckan del 

berodde på skador åstadkomna vid rammningen eller av sjunk-
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bombens detonation kunde icke avgöras. Vattnet steg inom

bords och besättningen gjorde sig beredd att stiga ul. Ett för 

sök att öppna en lucka h indrades av va ttentrycket. >> Det är 

illa s tä llt >> konsta terade chefen och utbringade ett trefaldigt le

ve för kejsaren, vi lket vederbörligen besvarades. Under liden 

fick en underofficer den mera praktiska iden att släppa ut 

högtrycksluft i rummet. Härigenom utjämnades snart inom

och utombordstrycken och luckan kund e öppnas uta n svarig

het . Ett flerla'l man lyckades komma ut och n å vattenytan, 

111en endast tva man, som hade verkställt uppstigningen lang

"amt, överlevde. De andras död berodde på för starkt luft

tryck i lungorna, sannolikt förorsakat av för snabb uppst ig

nin g ell er för långsamt utsHippand e av luften i lungorna. 

U 58, siinl;t utunj'ör Irlands Stfdkust nu U . S. S. Funning 

den 17 nov. 1917. -- Ub{tten utförde torpeclanJa lt m ol en kon

voj. Fanning kastade enelast en sjunkbomb, obetydligt för om 

ubåtens sannolika läge. Denna bomb detonerade n iira aklcrn 

på U 58. som då höll p å al t intaga större djup. l början 

mär ktes inga skador, men crter n ågra få minuter b ränd e m o

torerna till horisontella rodren ihop, antingen heroend e på 

chocken eller på inträngand e val:len. Uneler försök alt fa kon

troll p~l bå len gjorde elen sLora djupsvängningar, varierande 

mellm1 45 och 70 m ., Yarerter den kom upp i n ärheten av 

va ttenytan och dök igen till 85 m. dj up. Då synes inlr~ingan

dc valten hcn·a n:'\tt ba ltericrna och förorsakade gasuln'eklin g. 

Det är emellertid icke riktigt klarlagt om vallen verK ligen in

trängde i bakn. t~ - nå gr ::1 aY dc i.ivnlevandl' förnl'ka detta. 

E n av de räd da de säger, all c,m Yaltendjupel Lillalit hade bot

tenläge intagils och skadorna rcparrrals . l viike-l fall som 

helst b es löt chel'en i della ögonblick att gå upp och giva sig, 

varför ban h lås te lan karn a. På vägen upp brände m olor n 

t ill vert ika1a rodrC'l ihop . När ub~tlen nådde va tten ytan möttes 

elen på :i m . avstand av annu en sjunkbomb, kastad från U. S. 

S. Niclwlson. Eld öppnades från Fanning och Nieholson mot 

11 båten och pagick till dess underkastelsesignal hissadC's. Inga 

träffar crhöllos genom artillerielden. Fmming rädd ade besä tt-
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ningen, varefler ubhten sänkles med öppna luckor medels L a v 
besättningen anbringade sprängladdningar. 

U C 38, siinl.:t i A.geisl.:a havet av fransl.:a jagurn11 LWlSIJll('

net och Mom elul.: elen 14 dec . 1917. - Ubåten torpedera de 
kl. OS50 franska kryssaren Clwtewuenwzlt. 1\.l. 0855 av,lziit 
ubåten en andra torped mot kryssaren och anfölls da lltPd 

sjunkbomber från de två eskorterande jagarna. Jagarprop<'l l
rarna hördes passera rätt över ubåten. A.v detonationen sl an
nacle alla kloclwr ombord, m en i övrigt förmärk Les till en hiir
jan inga allvarligare skador. Detonationen hade i motorrum . 
met åstadkommit en buckla på torpednecltagningsluckan , som 
syntes läcka. Vattnet rann ned pa en av motorerna och korl 
slöt densamma. 

Länspumpen sattes igång, men stoppade inom kort. Jljiil]1 · 
länspumpen, som då startades, visade sig otillräcklig . En 
andra "junkbomb detonerade men åstadkom inga andra s l· ,t
dor, än att belysn ingen slocknade, varför reservhelysnin gl'n 
tändes . 

Ub:Hen framgick nu ytterst långsamt med enelast en llld

tor. P. g. a. det akterut inträngande vattnet hade den krafl ig t 
aklerlrim. Besättningen beordrades förut för att avhjälpa de lla. 
vilket emellertid medförde att vattnet skvalpade ö\·er m ol'l
rerna och satte även elen andra motorn ur funktion. 

I denna silnation fann chefen intet annat att o·öra än alt o ' 
blåsa upp båten till ytan, där den besköls av jagarna och sjönk 
medan besättningen höll på att övergiva den. Ålla man gingo 
förlorade. 

U 110. siinkt utanj'ör !rlnnds nonlvästl.:ust uv H. M. '· 
Michael den 15 mars 1918. - Ubåten hade just torpederat S •; 
Amazon , då den siklade en jagare vid horisonten och diik 
snabbt till 40 HL djup , där den kvarstannade en halvtimm e. 
varunder flera sjunkbomber detonerade i närheten. Under ck 
mycket kraftiga skakningarna sattes motorerna till de hori
sotula rodren ur funktion. 

Handstyrning inkopplades, men icke snabbt nog för att 
förhindra ett kraftigt förtrim och neddykning till 102 m. dj up. 
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p,_v trycket inpressades en vattenstråle genom stutsen mellan 
länspmnpens avlopp och skrovet. Besättningen beordrades 
akterut för att avhjälpa förtrimmet, tankarna blåstes och ha
ten steg snabbt mot ytan. Man gjorde ett nytt försök att dv
ka, men djupet kunde icke kontrolleras. Chefen förde då UJ;P 
båten till y ta n , där L v å jagare, som närmade sig med full far t, 
siktades på 2' avstånd. Alle man beordrades på däck med 
livvästar och när båten började beskjulas från jagarna hurra 
de man Lre ganger för kejsaren och hoppade över bord . Be
sättningen hade vidtagit anordningar för att sänka ubåten, 
Jllen den sjönk p. g. a. artillerielden. Nio man räddades. 

U 104-, sänl.:t ut(mlör lrlancls sydostkust av H. M. S. JeSS -' i
mine äen :Z5 upr il 1918. ~ Jessamine siktade ubåten i marsch
läge och slörlade med full fart mot densamma. l! 104 dök 
snabbt och hade konunit ned p~t 30 m., då första sjunkbombr a 
detonerade, vilket tvingade upp förstriven men icke åstadkom 
några andra skador. Vid andra detonationen tvingades akter
skeppet n ed och valten inträngde i motorrummet. En tredje 
sjunkbomb detonerade, varefter man gjorde ett försök att blå
sa alla tankarna, m en enär de aktra skadats blevo endast dc 
förliga blåsta. Förstäven höjde sig härigenom än mera och 
då djupmätaren förut visade 10 m. grep b esä ttningen i för
skeppet detta tillfälle för att söka rädda sig och öppnade tor
pedluckan. Enelast en man räddades. 

U 108, nnj'allen och shtdad nv sjunkbomber från U. S . S. 
Porter i uiislm murmingen av Engelska kanalen elen 28 (tpril 
1918. - Ubåten gick till anfall mot en konvoj , då periskopet 
siktades från Porter på 900 m. avstånd. Porter nådde fram 
till c:a 30 m. rätt akter om ubåten innan den försvann. i\är 
Porters akterstäv k ommit till en punkt ungefär 20 m. för om 
den plats, där ubåten försvann, fälldes tvä sjunkbomber, följda 
H sele senare av två från sjunkbombkastarna, varefter med 10 
sele mellanrum kastades ytterligare 19 sjunkbomber eller i 
allt 23 st., inställda för 46 m. Ubåten dök snabbt och hade 
kommit ned på 60 m. djup, när första sjukbomben detonera
de. Av de första tre detonationerna slogs maximalströmhryta-
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ren till aktra batterihalvan ifrån och sattes alla orderappara. 
ter, alarmanordningen och ratten i tornet ur funktion . Tri111_ 

pumpen funktionerade i början, men betade snart. Ytterligare 
skador, som då icke upptäckts, voro: aktra tublänstanken wiilll

made över p. g. a. skador å yttre tublänsröret, ett manonw ter
glas spräckt, skador på en blindfläns, som av personalen in
monterats tre dagar tidigare, varjämte babords regleringslank 
var vattenfylld. Ubåten sjönk till 70 m. och intog här under 
e tt aktertrim på 10--14 grader samt måste, för att trimmet 
icke skulle ökas, gå med högsta fart. Då ubåten sjunk it ti ll 
H2 m. började vatten intränga förut och då och då h ördes ni
tar brista. Med lackmuspapperprov konstaterades syra i ~lag

vattnet, ehuru ingen gas förmärktes . Hela tiden gjordes frukt
lösa ansträngningar att reglera trin< och djup. Båten gjorde 
oregelbundna djupsvängningar och slog vid ett tillfälle i hol ten 
på 100m. djup med ett förtrim av 45 grader. Kl. 2300 intngs 
marschläge för att ladda batterierna och komprimera luft. 
Man fann sig då liggande i en stor oljef'läck, synbarligen här
rörande från en läcka i någon oljetank. Kl. 2330 måste man 
dyka igen för att undgå en jagare, som siktades på 800 m. 
r,vsland. Kl. 0005 intogs åter marschläge, vari man fö rblev 
under åtePstoden av natten. 

:\1an konstaterade att skadorna voro av sådan art, al t brt-
1 en icke kunde fortsätta sina opera lioner, varför elen onw dcl
barl :1tervände till basen. U 108 var ute p å sin första expe
dition och detta avbrott inträffade innan den uppnått n ågra 
resultat. Efter vapenstilleståndet överlämnades U 108 till 
Frankrike och kallas nu Leon Mignot. 

U B 72, torpedemd och sänkt i Engelska kanalen av CI!If el

s l.:a ubåten D 4 den 12 maj 1918. - Detta fall är intressant 
såsom exempel på hur mycket >>stryk >> en ubåt kan tåla av 
sjunkbomber. Den 7- 8 maj kastades totalt 51 sjunkbomher 
mot U B 72 . De första tre voro fr ån ett luftskepp och åstad
komma av allt att döma inga skador. Nästa gång förföljdes 
den av en jagare, som kastade 23 sjunkbon1cber, varvid en o!je
liicka uppstod, vilken förorsakade en oljestrimma i kölvall nl'l. 
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Dagen därpå siktades ubåten av en annan jagare, som fällde 
20 sjunkbomber, vilka kraftigt skakade den och släckte fem 
]ampor. Senare på dagen fällde en patrullbåt ytterligare fem 
sjunkbomber mot ubåten, som därefter utan ytterligare sjunk. 
bom banfall fortsatte sina operationer tills den torpederades 
den 12 maj. 

U 64 , sänkt i Medelhuvet WJ H. M. S. Lyclwis elen 1'7 juni 
1918. - Första sjunkbomben förstörde vertikala rodret och 
sa nnolikt även aktra horisontala rodren, varjämte styrborels 
belysning slocknade. Detonationen åstadkom en tillfällig öpp
ning vid främre luckan, varvid en mindre mängd vatten träng 
de in innan vattentrycket åter stängde luckan. Chefen bem·d
rade dykning till 30 m. med högsta fart, men enär ubåten 
hade akterlrim, skar förstäven härvid upp över vattenytan. 
Efter förnyad dykning upprepades samma sak. Först då kon
sta terade man, att aktra trimtanken var skadad samt att vat
ten int rängde såväl förut som akterut. Tankarna blåstes för 
marschläges intagande, i avsikt att medgiva besättningens räd 
dande på vattenytan. När ubåten nådde elit öppnades kraftig 
eld från tre fartyg , varigenom den bringades att sjunka. Fem 
man räddades. 

U B 110, sc'inkt utantör Englunds ostkust av H. M. S. Carry 
och M. L 263 den 19 juli 1918. -- Den första sjunkbomben 
detonerade uneler ubåten, varigenom den tvingades uppåt och 
förliga horisontella rodren låstes för >>d ikt upp ». En annan 
sjunkbomb detonerade akterut, varigenom babords propeller
motor kortslöts och skador uppstodo på en oljetank. Ubåten 
steg mot vattenytan trots ansträngningar att hålla den nere 
och dyka till större djup . Den rammades, besköts och ram
m ades på nytt, varefler den sjönk. Tretton man räddades. 

U. B. 124-, sänkt utanför Irlands nordostkust den 20 juli 
1918. - Ubåten hade just torpederat brittiska transportfarty
:get Justicia. P. g. a. för sent intagande av torpedkompense
ringsvatten kom ubåten upp till ytan och anfölls m ed sjunk
bomber från brittiska jagare. Uneler den spänning som rådde 
vid detonationerna, förloraclrs trimkontrollen och ubåten dök 
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till bo lten prt 86m. djup, där chefen beslöt kvarstanna. l "n dc!· 
följande en och en halv timm e fä lldes ungefär 50 sjunkho 111 _ 

ber i närheten av ubåten och en Limm e senare y tterligare fc 111 

Vid skymningen fyra timmar cflera t blåstes tankarna och uha. 
ten steg mot yta n. Häruneler erhölls 50 graders aktertrim Jht 

grund av skador i n ågon av dc aktra tankarna eller att nagon 
utblåsningsventil låst sig. Syra ran n ut ur batteri et och hla n. 
claclc sig m ed inträngt havsvatten, varigenom gas bildades .. la. 
garna syntes närma sig på ell avstånd av 5'. Då räddning 
genom dykning var omöjlig , beordrades alla man på diick 
och ubåten sänktes mede~st sprängladdningar. 
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Engelska flottans marsmanover. 

Den 7--15 mars ägde engelska flottans m·liga s tora vår
manöver rum i Atl anten. Såväl Home F leet som l\[edelh avs
flottan oc h et t stort antal handelsfartyg dcltogo . Ma növerns 
ända mål var a tl öva skydde l a v E ngland s sjörförbinclelser. 

Opemlionsområäet, som var beläget väst om Gibraltar t ill 
Azorerna i nord och Kanarieöarna i syd , framgår av bifogade 
skiss (di sta nsen Azor erna- -Kanarieöarna ungefä r = Slettin-
Haparanda). 

Röd, som disponerade Home F leet, och som under öv
ningen m<tsle a nse.s h a representerat E ngland , var försvomren 
(alllså motsall fiirgbetcckning m ol den hos oss brukliga), som 
hade till uppgift a lt skvdda sin livsvikliga sjöhandel inom der 
vidsträckta operationsområde t. Hött territorium utgjordes av 
ett tänkt la ndområde i l\"\V , omfatta nd e även Azorem a, d i:ir 
den r öda basen var belägen . 

Bld, el en anfnllunde, som förfogade över Medelhavsflottan , 
representerade en kon Line n Lalm akl och hade till uppgift a l l 
skada den röda sjöh an cl eln. Dess ter ritorium var he·liige- t i 
ös ter med kust m ellan Lissabon och :\fazagan (i ::\Iaroekol. 
Gibraltar sund an si\.gs icke befin lligt. Blå bas var Lagos, syd 
Kap San Vin cen t. 

E n styrktjämförelse ger vid h anden , a tt röds , försvararen-;, 
slagfartyg ( 4 slagskepp och 2 slagkryssa re) voro övcrliigsna 
hlå slagfartyg (-! slagskepp och en slagkryssare, den senare 
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representerad av Queen Elizabeth, tillika blått flaggskeppi bå
de i bestyckning och fart. I luften ägde röd befälhavare nära 
femdubbel övervikt (2 hangarfartyg mot ett) , varigenom han 
dels hade möj'lighet till effektivare flygspaning under dager 
och vackert väder , dels kunde - enär han ensam elisponerade 
torped- och bombplan insätta flyganfall tnot blå sjöstrids
krafter. Å andra sidan var blå, elen anfallande, avsevärt över-

o 1ocs' _... 

lägsen i kryssare och jagare, vilket underlättade spaning n atte
tid samt kännings hållande. - Den tyska pressen drager a v 
den anfallandes överlägsenhet i lätta fartyg slutsatsen, att den
ne skulle representera Frankrike, under det att den fra n<;ka 
pressen gör gällande, att den ensanuna blå slagkryssare (Qucen 
E lisabeth) skulle föreställa pansarskeppet Deutschland. 

Enliat av Board of Trade utförda beräkningar befinna ~i~ ,.., " 
:10 milj. ton varor, representenmde ett värde av 100 milj. pun d. 
konstant till sjöss ombord på engelska fartyg. En betydande 
del av denna trafik, uppskattad till 55 fartyg om. dagen i mars 
månad, genomkorsar de ifrågavarande operationsområdet. Alla 
de engelska handelsfartyg, som uneler övningen passerade ge
nom detta område, beröreles av övningarna. Handelsfartyg ·11 

b ehövde ick<' ändra sina kur~er, stoppa el. dyl. Man begii r.lc 
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endast, att de skulle svara på s,ignaler från örlogsfartyg i när
heten - De passagerarångare, som planenligt skulle passera om
rådet, hade därjämte m eddelats , huruvida de voro röda eller 
blå, och man b egärde, att de radioleeles skulle inrapportera 
siktade >> fientliga >> fartyg. Örlogsfartygen skulle h ålla sig i 
närheten av >>s än k ta » eller >> uppbringade >> handelsångare un
der en halvtimm e, vilken tid ansågs erforderlig för besättning 
ens räddande eller prisbesättnings omborclförande. 

Övningens förlopp var i stort sett följande. Vid krigstill
ståndets inträdande styrde röd, försvararen , ostvart från Azo 
rerna för a lt skydda sina sjöhanclelsvägar. Röd befälhavare 
avsåg att utnyttja sin överlägsenhet i luften för att snarast fast
ställa blås läge och därpå tvinga den underlägsna blå sjöstyr
kan till strid, innan den hunnit allvarligt skada röd sjöhandel. 
Han delade därför sin styrka i tre grupper, av vilka den norra 
och södra bildades av slagkryssare, kryssare och jagare, den 
mellers ta av slagskeppen. Hangarfartygen grupperades emel
lan m eller sta och södra gruppen. 

Blå, den anfallande, h ade för avsikt att undvika strid 
med de överlägsna röda huvudstridskrafterna m en utnyttja si· 
na talrika kryssare och jagare för handelsförstöring. För att 
hindra rött flyg att röja raidstyrkorna1s lägen skulle röda 
hangarfartyg om möjligt förstöras . Medan blå slagskepp uppe
höllo sig i norr m ed h angarfartyget och en jagarflottilj, stötte 
röd befälhavare m ed Queen Elisabeth, alla kryssarna och åter
stående jagare m ed hög fart sydvart för att operera p å han
delsvägarna krin g Madeira och Kanarieöarn a och åstadkomm a 
största möjliga skada, innan blå hunnit vidtaga åtgärder för 
handelsskydet 

Under 1 :r1 och 2:a npcmtionsdagen b edrev sistnämnda bh1 

styrka nästan ostörd sin handelsförstöring, och röd förlorad e 
140,000 ton handelstonnage. Samtidigt lyckades de i norr 
kvarblivna blå slagskeppen und er en r egnby verkställa ett eld
Överfall på röds norra slagkryssargrupp, där hl. a. Hood till
fogades svåra skador, innan den hann draga sig undan . På 
3:e och 4 :e dagen började röds , försvararens , motverkan göra 
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~ig gällande och hans förluster i h andelsfartyg minsk ade~ . 

BLand annat dömdes en blå kryssare till starkt nedsa lt fart 
efter ett flygan fa ll varjämte b lått hangarfartyg försattl's ur 
stridbart skick. Dock förlorade försvara ren efter ett n allligt 
jagaranfall även det ena av sina två hangarfartyg. Pa h · 
dagens kväll började de blå raidslyrkorna draga sig till ha ka 
från opera Lionsområdets sydv~istra del mot basen i l ,a go:,. 

Queen Elisabeth jämte kryss~rna sökte nordvart på h andv k 
vägarna väst Madeira, jagarna os t Madeira (efter bränsle kom. 
plettering från tankångare vid Kanarieöa rna) . . P å 6 :e Of Jr' tu . 

tiansdagen hade dessa blå s tyrkor all möda att undvika '>lrid 
med överlägsna röda styrkor. De utsattes för tva torped - och 
bon1bflyganfall, varvid Queen Elisabeth t illdömd es en mindre 
fartnedsäLLning, men de lyckades själva sänka en på n a LIL'n 
med torped anfallande röd kryssare. Genom skickligt u tnytt
jande av radion på en detacherad luvssare (denna syn es av
siktigt ha låtit inpejla sig) lyckadetS raids tyrkorna vilsekela 
fienden och undgå en a v görande sammandrabbning m od röd 
huvudstyrka, samt uppnådde på 7 :e dagen jämte övriga h1å 
str idskrafter basen i Lagos. Dessförinnan hade dc båda hu
vudstyr korna haf t känning m ed varandra, m en röd hade ieke 
lyckats tvinga den u nderlägsna blå styrkan till s trid. 

1'\ågra officiella erforenheter av manövern ha icke puhli · 
cer ats. Hesultatet blev em ellertid , alt r öd, o a k ta t sin n ästan 
femdubbla överlägsenhet i luften, genom kapning eller sänk
ning förlorade sammanlagt :3:38 ,000 ton handelsfa rtyg. eller :yl 

av alla de en gelska fartyg, som unel er veckan passerade ope· 
rationsområdet Då det i allmänhet mycket vackra vä dn' l 
gynnade flygets användning, tala dessa siffror sitt tydl i:-(3 
språk om flygstridskraftern::1s m ycket begränsade värde fii r 
sjöhandels.skydd. 

Emellertid förelåg vid denna manöver icke möjlighet atl 

dirigera och organisera handelssjöfarten. Mot bakgrund en av 
den höga tonnageförlustsHfran framträder därför beh ovet :w 
konvojering nl. m . som den viktigaste erfarenheten av m auiJ
vern. 
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Blå fick betala sina framgångar med förlusten av % av 
sina talrika jagare, sitt enda h a ngarfartyg och hälften av sina 
kryssare, under det röd förlorade ett h angarfartyg, två k ryssa
re och ett flerta l jagar e. Ma n observerar, att h angarfar tygen 
_ i likhet med vad fallet varit vid flertalet utlä ndska ma
növr er und er sen are å r - voro särskilt eftertraktade och svår
skyddade m ål. Kryssarna synrus flitigt ha utnyttjats för tor
pedanfall nattetid. Några mera anmärkningsvärda resultat 
av flyganfall mot fart yg tilldömdes icke det röda torped- och 
bombfl yget. 

C. fl . F . 
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Uppgifter angående främmande mari~er 
n:r 4/1935 

hämtade ur fack- och d>~g.sp ress av Marinstabens pressdetal j 

april 1935. 

Aktuella spörsmål. 

Nedan återgives i sammanfattn ing de t väsentliga av vissn in 
tressanta artiklar i den utländska pressen. 

Engelska amiralitetet har till Parlamentet ÖYerlämnat sin a r
liga ÖYersikt ÖYer Yissa länders flottstyrkor den 1. 2. 1935 enl. JH' 

dans t ående tabeller , 

I. ·Färdigbygg t material. 

En g-
Sovjet-

skeppstyp land J a- Frank- Ita- T vs k-
fl . USA rike lien Ryss- lim d m. p an land dom. 

Slagskepp .................. 12 15 9 9 4 4 6 
slagkryssare ····· ··· ···· ··· 3 - - - - - -
Kryssare ..................... 50 26 31 17 24 5 7 
Minkryssare ···· ·· ········· l - 5 3 - 2 -
Minfartyg ·················· 4 - - - - - •· 

Monitorer m. v. ······ ··· 4 l - - - - -

Hangarfartyg ............... 8 4 6 2 l - -
Jagare och flottiljledare 161 227 101 70 94 19 l Ii 
Torpedbåtar ......... .... .. - - 4 3 l - 11 
U-båtar ················ ····· 51 84 57 96 59 23 -
Sloops ... .. ........ .. .. ...... . 34 - - 11 26 4 -
Motorbåtar ................ .. - - - 9 42 ·-- -
Kanonbåtar ··· ··· ······· ·· - 10 4 41 6 2 5 
Flodkanon båtar ............ 18 8 10 l1 2 - -
Minsvepare .. ............... . 24 43 14 25 48 6 ~n 

l 
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IT. Material tmder byggnad. 

Skeppstyp 

slagskepp .... .. ...... 
slagkryssare ···· ··········· 
Kryssare ................... .. 
Minkryssare ············· ·· 
Monitorer rn . v . ........ . 
H angarfartyg .. ... ....... .. . 
Jagare och flottiljledare 
Torpedbåtar . ..... ......... 
U-båtar ... ... .......... ..... 
Sloops ············· ·· ···· ···· · 
Motorb åtar .................. 
Kanonbåtar ········ ····· ·· 
Flodkanonbåtar ......... .. . 
Minsvepare .. ................ 

- -----

Eng
land 
m. fl. 

dorn! ) 

13 

l 

26 

9 
13 

USA Ja
pan2) 

10 4 

2 l 
44 6 

lO 12 

2 

Frank- Ita- Sovjet- Tysk
rike lien ~r:a · land 

2 

6 

l 

2 1 

15 
l 

l 

2 

6 

8 

8 
l 
l 

4 

3 

4 

2 

6 

') 13 av de anförd a enbetema iiro ännu icke den 1. 2. beställda. 
2) U töver anfört antal enheter 22 st. projekterade Hl36-37. 

(Dansk T. f . 8., april 198'5.) 

Autogiro fö r flottau. 

Engelska flottan kommer att få sin första autogiro inom mindre 
än två månaders tid. :Maskinen kommer att tilldela s hangarfartyg~t 
Courageous. Autogiron kommer att prövas vid en serie av fö rsök för 
att fastställa sättet att Lt>gagna sådana. maskiner inom sjöflyget. 

Det faktum att Amiralitetet nu har till disposition en autogiro 
för försöksändamål är av särskilt intresse då uppfinnaren de la Cier
va tillkännagivit att problemet om Yertikal flykt har lösts. 

Vertikal flykt blir av största betydelse då flygdäck och land
ningspi attform å ta d y g bor tfa Il a. D t> n kom lll<'r också att gönt nw ra 
an vändhar en uppfin ning på y j l kr n proYisoriskt patt>nt rcclan utta
gits, och som bestå r av en sorts avlöpningssläde, som kan hissas u pp 
övr r f artygssidan i r n diiYert. Pllt>r lyJt.kr an oc h vilkPn kan använ
das Jö r at t lyJta ur oc h landa <'n auogiro utan n ågot umlf'rlag. 
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Ur sjömilitär synpunkt är nuvarande autogiro lwhäft allr' Iller] 

[Jpra oLigcnlwter. fkn viktigaste av clesoa är den ringa lastförmug~u . 

Detta ger pla1wt liten aktionsradie och minskar dess viirde 
so m spaningsplan. 

Deras lastförmåga av i dag >i.r en elast omkring en fjär dPdt·l av 
flottans senaste spaningsmaskiners. A a.ncl ra sidan ha försök iinu u 
ej gjorts med större utökning av lastförm ågan hos aui'ogiron lll Pn 
m an hoppas att el e bli va nde försöken inom »F led Air An m> konlina 
at,t uppmuntra konstruktörer och tillvPrkare att fullfölja en aqtq
giro som t·ii lf reclsstiller Jwhowt. 

En annall nackclPI nted clcn nu existerande autogirou Jö r '.iii · 
änclsmål är dess låga fart och livslängd. Till sjöss behövs ofta tl~·g

spaning i'ö röver vid gäng nwd hög fart i hårt väder. Under snildl i:t 
för hållanch-n kmnnwr dagc~ns autogiro att vara u r stånd att S[•an a 
f ramför .f lottan på skäligt antåml. De•t anföres äve n att aui.ogit'O II 
är sä rskil t så rba;· tör c'lcl från luftvärnsa rtilleri. Förvisso ko nin ia 
dessa prohlPm att grundligt utforskas. 

(:M0rning Post dem 21 mars 19t33. ) 

öppet bl'ev med :wledniug av ovanstående artikel. 

Användharbeten a.v antogiron för flottan . 

För närvarande sägeos det att dt'n största inneboende nackdc'lt·n 
med autogi ron iir dess låga bärkraft och clt>ita konstateras sålu wl-1: 
»dagens autogi1·o har c·n lastförmåga av unge·fär 1 / 1 i förhållanek ti ll 
moder na spanir;gsmas kin er vid flottan. Emellt>rtid mutalas ej at t 
den moderna autogiron har denna last nwcl endast 1 /, av det hiJ.,;t
kraftantal som vanligen l'örP±iJ~ Jll'S hos plan tillhörande >>FlePt .·. ir 
Arm >> . Vicla.re sti gs att en annan olägenhet är dålig fart oeh ht: 
livslängd. Yarj e s;i.rskild :UygrJlantyp ino111 flottan har utvec;;:!,,t, 
J'ör s in speciella tjänst. Av nödvändighet på grund av grilnsernD J;-,,· 
planens prc-stat.ionsförmåga måste dessa uppdraguttöras med hög l' art . 

Det behövs Prnell ertid ej stor i11hillning J'ör att se många n.\'1 11-
ga verksam hetsom d\ den tillsam ni ans m P el flottan för fLygmask i lll' l' 

mccl låg fart , såsom lokalspaning int,ill GO sjömil, obser va tion nwd 
bibehållande av plats vid flottan, ubåtsspaning, och tör utlägg ~ ntle 
av rökslöjor. Vidare hal' det även an'lö rts, att autogiron är särskilt 
så rbat· för luftvä m ets eld och för lu[tanfall. Som ännu ingen auw-
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oiro har varit föremål för anJall är dt?tta påstående t ydligen bvggt 
;.å ett rent antagandf' Faktum är emellertid aM unue t· armema
növern år 1.933 auiogiron aldrig ani'ölls emedan elen aldrig hll'v ob
servNacl a,- det >>fientliga flyg< '. l >>. 

Frånsett detta är clt't et.t odisputabelt faktum att aut.ogiron är 
Jl1ycket svä r a11. attackl'ra på gmnd av dPss extraordinära manöver
förmåga. 

Vad iin antogiron ej kan göra har elen dock visat sig i stånd 
ej blot·t att landa på däcket av p.n standardkryssm·e, utan ä veu lätta 
därifr ån, ,·ilken bragel 1äntar på att i'ullJöljas av ilygplanen. 

Det iir logiskt att antaga att under dc första rninutmna a v varje 
framtida aktion till sjöss all anst rängning kommer att gö1·as för att 
lokalisera, attackera och förstöra var je hangarfarty g; därför vill 
jag göra dPt djärva försöket att antyda att den typ av fl ygplan, som 
ytterst komlller att visa s ig ha det s·tö rsta verkliga värde för flottan, 
komnwr aH vara det vilkt?t sätter varje fartyg i st ånd a t t bli en 
oberoende härare av Jlygplan. 

R A. C. Brie. (Morning l'ost elen 26 mars 193.).) 

(1I r Bric tir den engelska flygare , som utmrde de försök å ita
liensk kryss are, som omnämndes i UFM: n:r 1/35. Presscl Pt: s anm.) . 

Katapulter och flygplan i engelska och amerikansklt flottan. 

Viiridens n yaste hangarfar tyg >> Rangeo>, ett skepp på 1.4,500 ton 
kan taga sa llimanlagt 76 ' tlygplan. Det är påfallande, at t, det enge·l
ska hangarfartyget >>Glo rius", so m är R meter längre än >> R a ngen> 
och 8,000 ton s1öri'C' trots dt'tta t'ndast är inriittat. för 52 flygplan. I 
första hand hL'ror chA:ta clll rpå , alt i engc'lska flottan fly gplanen för 
varas uneler däck och medelst hiss befordras Ul'P på flygcläck , unele r 
det att i amerikanska floHan flygplanen ständigt förvar8.S på Hyg
däck, och på undPrliggancle lläck finnes reparationsverkstäde r. Fl yg
planen på cläck sk_yrlclas nwd pressening-ar över moto·rE'r och s ittrum. 
Själ vtalJet äro dessa plan Jli PI'a utsatta för väder och vind iin de 
en gelska. 

Över utrustningen med flygplan på Jartygen inom engelska och 
amerikanska flottorna ge nedanstående översikt u pplysning (sifl'rorna 
inom parentes beteckna antal inom amerikanska flottan). 
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Slagskepp 15 (15) nwd 5 (25) katapu lter och 6 (45) ilyg-pl an 
Hangarfa rtyg 5 (4) med 2 (2) katapulter och 138 (234) fl~·gplan . 

Kryssare 19 (14) rn ed 13 (28) katapulter och 14 (56) flygplan. · 

Mindre kryssare 31 (lO) med 5 (20) katapulter och 6 (20) fl~·g-Jllan . 

Samm anlagt har England på sina fa rtyg 23 katapulter och lli-1 
flygplan. Amerika 75 k atapulter och 355 flygplan. 

Av 43 amerikan ska fa rtyg ha c:a 34 st. två katapulter \"aJ· och 
av 71 engelska fartyg h ar blott ett två st. katapulter , 22 st. en och 
48 st. in gen katapult all s. Siffrorna ange det aktuella läg:Pt och 
räkna ej med far tyg under byggnad. 

Då flygp lan på flottans fartyg är t' n ga nska ny histori a oeh ut. 
rustning med katapulter äger rum på all t :ller fartyg kan man r>ikna 
med att antal et katapulter och flygplan år 1937 bli r för England 4~ 
och 275; för Amerika :1.00 och 600. 

Man ser av dessa siffror den påfallancl<> stor a öv<>rlägsenhetpn p!\ 
»Flyg >> i den amerikanska flottan i förl 1å llande t ill den ~e·ngelEka. 

(KiPler neueste Nachric hten den 31 mars 19:35.) 

Storbritannien. 
Flottbudget. 

Den av förste amiralitetslorden de n 14 mars framlagda bud
geten för 1935-36 belöpte sig på 60,05 mi!L pund. Okningen pa c:a 
3,5 milL pund i förhållande till föregåC'nde år användes h uvudsakli
gen enL [ölj ande. 

Nybyggnader ............ . ... ... . . . . ... .. . .. . 
Marinllyget .. . .. .......... ...... . . ... ... .... . 
l lnderhåll och ombyggnader av s lagskepp ... . 

f: 245,196 
f, 535,000 
f: 2,:553,60-1 

Utgiltf'rna ha stegrats tl<' senasiP a rPn f'n l. fö ljandr tabla: 
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N<'clanståendc UIJl'st;illning visar att inga viisentliga älll'lr ing·a l' 
Jörh:Ulamle till f öregående il.r inträff at lwträfJande byggnado-Jda n. 

Nybyggnadsplan 1934-1935. 
3 l ätt a kryssare it 8,000 ton. 
1 lätt kryssare it 5,:200 >> 
1 han~arLntyg it :20,000 
1 ±lottiljlet!are i.t 

8 jagare ........ a 
1 ubåt ............ a 
:2 ubittar ....... . a 
2 kanon båtar .... :i 
:2 minsökare . . . . . . a 
2 kustkanonbåtar il 
1 n~1 t l ~igga 1 e. 
1 sjömätningsfartyg. 
3 spärrfartyg, 
1 ubåtstender. 
1 trå J are. 

30 fartyg. 

1 _;~ iö 

1,37.) 

1,500 
670 

1,060 
87;) 

585 

)) 

)) 

Nybyg·gn:Jdsplan 1935-1936. 
3 l ätt a kryssare .. il' !J,OOO 1 o;1_ 

1 uiJ-modcrrartyg 
1 flott i J j] pelare 
8 j ng are . . . . . . . . 
1 ubåt •••• •• •• o •• 

1 ubåt ••• o < •• ••••• 

ubåt . . . ..... ... 
1 kanonbåt 
3 minsöka re· 

i t 
a 
a 
~l 

~t 

~l 

n 

a 

UT) 
1 ,ift.') 
1 ,.)()() 
1,01:)() 

670 
1,170 

87.) 

2 kustkanonbåtar il' .)8.3 
1 sjömätningsfartyg, 
1 liten minutläggare. 
2 spärrfartyg. 
2 trålare. 

28 fartyg. 

(Marine Rundscl,au, ap r i l 1800) 

Den för<ta av dc tre kryssarna i 1~)31 års program >>~iax > h_,· g~·,, 

hos Vir·kers-.\nnstronc,: i H~. rro\1·, avgi\r till Potsmouth i bcirj~111 "" 
ll[lril, för ;lit cftr•r il11li'Önstri ng ingå i The Soutb Anwrican Divi "i "' ' · 
J\retilll''H oc·h .\mphion, de övriga krve!'arna i samma program, ~Ji i 

litnll<.!·s tallcla i ma,i och juli resp. 

(Naval Chron icle den 2Q mars HJ:).)). 

Omplacering av slagskepp göres enl. tillkän n agivan de a-v För:,tl 
Amiralitet~orden i Underhuset för att e rhi\lla större homogenit"t. 
QU<:an Eli sabet h klassen fem skepp och b lagkryssarna komnwr ntt 
tillhöra ~[ctielhavsflottan :J<'lclan Home Fleet kommer att besti1 :1'' 

NPlson oc·h l{oclney och cle lem slagskeppen av Royal t>overei gu· 
klas~eu. 

Olllplaceringen konune r att börja fr. o. m. Ilieistkommande aug,,,;l i 
Jå ~ ii SlllånillgOlll slagfartygen komma att få följande indelning. 

Homc Fl eH : Nelson, Roclnc>y, R('VI''llgP, Royal Sovcrcigu, Ra nd i 
lies R I''Solution och R.oya l OK. 
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Mecl itaranicn Fleet: Quee11 Elisabeth , Barham, Malaga. Warspitl', 
Valiant, Hood, RepulsP, Rcnown. 

(Morning Post den 13 april HJ:3:5) . 

Flottan behöver små[artyg. 

Av H ector C. Bywater . 

Flott3n behöver mindre och billigare jagare för att. ledsaga knn
vojer samt för ubåtsjakt. 

En kris kommer troligen ai.t göm flottan så kort på moderna 
jagare, att inga kunna avses för konvo jtjänst åt hallllelsfartygen, som 
förse landet. med föcloänmen, olja och alla s lag" förråcl. Som v :'li·a 
nuvarande jagare pet 1,37''5 ton kosta 300,000 pund per styck är ckt 
omöjligt att bygga mer än ett begränsat antal, av vilka alla komn<a 
att bli bundna ay tj;insten vid flottan, hennna f'ller på utlamlsstatio
nerna. Andra makter lösa problemet gen01n att bygga medelstora 
jagare i stort antal. I-Lir n:lgra exem pel. 

Frankrike. Italien. .J apan. 

D ep lacemcnt ....... . ... . . . . . ... . 608 61:) 6:27 
Fart ... . ... . ..... . . . .. .. . .. .. . . . 35 3-l :26 
Bestyckning 2-iO cm. 3-lO cm. 3-12,6 cm. 

4 t. t uber 1 t. tuber J t. tuber 

En något större typ omkr. 800 ton skull e vara mycket lämplig 
för britti.o;ka :[ö rht1llanclen ~ En fart på 30 knop skulle vara till räcklig 
för ub-j aU och ett par 12 C'lll . kanoner jämte torpedtuber skulle göra 
typen läJ!!plig för såväl kouvojändamål som ubåtsjakt. 

(Daily Telegraph el en 11 april 190ö). 

Den nyligen timade kollissionen :nellan Hood och Renown ,:sav 
anledning till att i Parlamentet den intressant a fl·i\gan om c1e stora 
fa r tygt"ns, Hood, \Tclson, Royal Sovereign etc. möjligheter att bli 
dockade, son1 diskuterades. The I<'irst Lord lämnade följande uppl:vs 
ningar om rlockningsmöjligbet.erna i Imperiet. Hoorl kan tagas i 11 
st. torrdockor. Motsva rande siffror för Nelson ciro 1:2 och 2 för Royal 
Sovercign od1 Queen Elisabeth 13 och 5, och för R enown 1:2 och 0. 
Dockorna äro belägna i Devonport, Portsmouth, Rosyth. Tilbury, 
Avonmouth, HeHast, l3irkf'nlwad , Liverpool , Soutl1ampton. J\[alta , Gi-
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braltar, DUt·ban, Esquimalt Quebec, New Brunswick, Bombay och 
Sing·apore. 

I brittiska m;trinen finn0s fvra olika typPr av >>sloops >> "'·i lka 
b0tecknats dels som minsökare, dels SO!l1 kanonbåt eller tender. 

Halcyon-klassen, av vilken sju båtar äro färdigställda och hU
höra l min~ökningsflottiljen i Fortland ha ett depl. av 875 to n oeh 
en l'art av 16,5 knop. De .~ro ej {örsedda med turbiner utan va nli <.;a 
koln11askiner 

Bestyckningen består av två st. 10,5 cm. kanoner och nio litha re 
pjäser. 

Den nyaste typen är ett Jartyg på 2,000 ton, som är avsetld dt"is 
för särskild flottjänst, dels för handelsskyddet F . n. är ett fart.v !!, 
»Bettern» under byggnad under det ytterligare rvå äro bevilj ad e. 

>>Siöstads»-klassen, 1,100 ton med en bestyckning av två lO.~ •· m. 
kanoner användas nästan utes lutande i utlandsstationerna. D" iiro 
händiga och bekväma fartyg, som lämpa sig fiirträffligt för elen a ll
männa tjänsten. Deras användning på den ost-indiska stationpn 
torde huvudsakligen vara att visa flaggan i elen västra de len av 
golfen. Dessutom finnes ett antal under krig·et byggda >>slops», '<ltn 

då användes som ubåtsfällor, men nu till stö rsta delen ligga i rP>Pr'v . 
(Kiel er neueste N achrichten den 6 april 1935). 

I underhuset har bekantgjorts att kostnaderna för utbyggau<lct 
ocl1 utrustanclet av Singaporeb asen sammanlagt komma att belöpa 'ii g 

på 14,825,000 pund. Halva denna summa har med utgången a v nt,trs 
månar[ innevarande år redan utgivits. Kostnaderna ha m.ed närm :H'C 

9 millioner pund kommit fLottan och dPss anläggningar ti ll .,,. 1. 
Luftministeriet har fått 2 miJl. pund och krigsministeriet nä r!H <tre 
4 mil!. p1tncl. 

(Kieler neueste Nachrichten den 23 mars 1935). 

I ett vttrande i parlamentet har Mr Baldwin angivit de på s•·n
hösten 1934 befintliga engelska f lygstridskraftHna till att om ta ' l.a 
,;a ll'll' anlagt 880 flygplan , varav 560 i moderlandet; härtill k01n •t•Pl' 
ytterligare 127 flygplan tillhörande olika reservformationer. ~J,•d 
hänsyn till det. allvarliga utrikespolitiska lägat kommer fly~vapuet 
att under åren 1935 och 1936 ökas med 22 flygeskadrar samt 3 dyl ika 
eskadrar för »Fleet air arm», vilket senare, enligt Mr Baldwin, ,ir 
en intE'grerande del av flygvavnei» . 

Med anledning av detta yttrande anför nedan angivna, hcigt an
o;eclcla språkrör för »Royal Unit.Pd Se n·ice Institution" (motsvari V,''''t 
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t ill svenska Kung!. Krigsvetenskapsakademien) följande redaktionell a 
kommentar· 

»Det bör bemärkas att viLl uppskattningen av den befintlign 
styrkan av flygplan i första linjen Mr Baldwin medräknade ,The 
:Fleet Air Anm>, vilket han betecknade som »en integrerande del av 
f] ygv:1pnet». Denna de+in!tion är, äv-en sedd u.r rent administrativ 
<>ynpunkt, en.hst delvis riktig. Operativt sett ä r "The FJeet Ai r Arm» 
en int egrPrande del av flottan , och, därest i cke flottans effektivitet 
skall spoli eras, kan detta vapen (The Fl eet Air Arm) lika litet av
varas för annan tjänst som fartygens kanoner kunna övedöras till 
armen. 

Förhållandet år att »The Fleet Air Arm» är dubbelfört - hos 
amiralitetet som en av flottans enheter och av- Fl ygministeriet såsom 
till giingliga för landets direkta luftförsvar. Detta sakernas tillstånd 
är icke endast missledande för allmänheten utun även en källa til1 
svaghet hos imperiets för .svar. 

(J oUt·rcal United Service Institution, februari 1935). 

U. S. A. 

De publicerade detaljPrriD. om de lO atnerikanska flottiljledar0, 
som tillkommit genorn 1933 :hs tiLläggsanslag ge anledning till an
ledning till intressanta funderingar med hänsyn t il l deras lul'tvärn . 

'l'l0dan stör;;ta delen av riP nva atnerikanska jagarna ha ett depl. 
a\' 1 ."'iOO i on <H:h en fart n v :)7 knop, l1a dessa ~l ottiljled are ett depl. 
av 1,850 ton och samma fart. De voro därför mycket lämpliga sotn 
f lottiljledare, såsom dessa användas 1 England. 

överskottet av deplacement är ingalunda för stort för detta än
damål och brittiska »clest ro,verm em> skulle för visso vilja ha det. I 
de Envarande j agarna äro 12,7 cm. kanonern a vanliga kanoner och 
luftvärnl't är begränsat till 8 st. automatkanonPr. 

På de amerikanska Hottiljled•nna åtPr kunna 12,7 cm. kanonerna 
.användas som luftvärnskanoner förutom aut.omat.kanonerna. 

(Naval Chroniele den29mars 1935). 

Representante rnas hus har antagit ett framlagt förs lag för ome . 
«:lelb:u utökning av sjöofficPrskåren metl 1,000 offit:era re. Vidare an-

Tidskrift i Sjöväsendet. 20 
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togs ett lagförslag om flygskola för marinkadetter, för att met\ häu
'Wn till fördubbling av antalet sjöliygp\an söka utjäwna bristE-u pr,_ 
t ly gpl an förare. 

(Mem DampE. den 30 mars 193.)) . 

Frankrike. 

Data het r ä ffa orle franska slagkryssaren »Strassbourg»: Jeplaee
ment 26,500 ton, bestyckning 8 st. 33 cm. kanoner, 16 st. 13 cm . kan. 
och 40 mindre pjäser ; fart 29,5 i 30 knop. Större andel av far tygs
vikten än på något annat slagfartyg kommer att läggas på bo1nb· 
skyddet. 

(Journ::~l Royal United Service Institution, februari 1935). 

Den 13 dennes löpte ubåten Venus av sta~J eln i .Rouen. V euus 
jämte ubåtarna .Tunon, Iris och [\finerve, vilka i.idigare färdigställt-;, 
t i llhörde 1f t ~lC års nybyggnads!Jlan. Data: längd 6J m ., bredd 4,80 ll: ., 
fart 14 resp. 9 i,n,lp, u1)0 tons rler,J. 

Restyf'kning: 1 st. 7,5 cm. kan., 8 st. torpedtuber. 
(Kieler n~meste Nachrichten den 7 april 19il5). 

F r anska fisk eån gfartyg som ubjaktfartyg och minsökare. 

För att öka nybygget av fiskeångfartyg mellan 50-250 t < ilö 

dräktighet har en på tio år fördelad kredit 11 å 52 millioner . fr an•· ~ 
beviljats under den förutsättningen, att för varje nybyggt ton två ton 
O'ammalt skeppsrum skall skrotas. I detta sammanhang påpekas at1. 
fiskeriindustriens ångare vid krigstillfälle ha att fylla en viktig UJ. Il

gift, smn ubåsjaktfartyg och minsökare. 
Den närvarande genomsnittsåldern för fiskerifartygen överst igPr 

20 år, medan den normal a önskas till 10 år. 
(Kieler neueste Nachri chten den20 mars 1935). 
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litdrag ur .franske mar inministerns, F ra.ncoi s Ph~tri , yttrauilen un der 
deba tten i parla mentet om 1935 års flott}>rogram. 

>> Dessa stora fart.vg (35,000 tons slagfart.yg. Pressdet:s anm.J 
existera redan i de utl:indEka marinerna , och inom de sakkunniga sjö
militära kretsarna har ännu ingen röst höjts mot dessa fartyg, vilka 
hava overlevat de uppfinningar som, enligt utsago, skulle fatt dem 
att försvinn a. 

Att vilja avvara s lagiartyg under nuvarande förhållanden, det 
Kr precis detsamma som att avvara infanteriet vid konflikt till lands». 
_ - - - >> flygmaskinen konliner alclrig att knnna ersätta artilleri
fart:vget. P [I sin höjd kornmer den en dag att klmna >>avlösa>> jagarna 
eller kryssarna >> . - - --

(Le Journal den 26 mars 1 935). 

Tyskland. 

Marine Volks woche i J\:i el. 

F ör att fe•rmetl la ti l l ofl'entl igheten och dii rmed i ill tyska folket 
en bild av arbetet. inom r iksmarinen <amt spr.i:Ja kännedom 0111 <less 
upp gifter, fart ygsmateriel och traditioner arrangeras av >> I<.:omrr:ando 
der .Marin8statio u der Ost~ee '> rlen 11-16 ins t .. j uDi i Kiel en »Marine 
Volbwoc·he>>. 

Tfnder <lcnna iid komma nästan alla flottan s fartyg att vara 
~mnmantlr8gna t ill Kiel och tillgängliga för aJJmänheten. Förevis
nin gec ordnas så att allmänheten få r en inblick i tjänsten ombord 
och genom besök på de nyaste fartygen skall besökaren kunna bilcia 
sig ett begrepp om de framsteg i tekniskt hänseende som gjorts sedan 
kri gets slut, och om de tyska varvens och den t yska industri ens 
kapacitet.. 

Dessutom komma att visas stridsövningar till sjöss och till lands, 
marinmästerskapstävlingar komma att äga rum under samma ticl, 
jämte tävlingar ·i kapprodd. 

I en särskild ,,Ehrenhall e>> vi sas bilder oeh andra minnen erin
rand e om viktiga krigshändelser och personligt hjältemod ur cten 
tyska marinens krigshi stor ia. 
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Internationella kappseglingar l'iir sjöoHicerare i Kiel juni 1\l:l:i. 

F ör främjande av segelspor ten, de sportmässiga och ka m rntl i.-.c, 

relat.i0nerna mellan 0lika nationers m;uincl'ficerare har a,- >>'-hri t~
Regatta-Ver ein », i Ki el för första gången utlysts intern ati <lnE' lla 

»MarinP-Poka i-ScgelwettfahdE'n». Inbjudningarna till de frän in•an de 

örlogsma rinerna äro utHirclacle i Amiral Racdeors, »Clwf der ~Ln int>

leitung» nanm. Seglingarna äg::t rum don 12-15 juni i samm a nhang 

med »Marine Vo l kswoche» på Kiele r Förde och b å ta rna, som st.il las 

till förfoggncle, äro av internationell Star-klass. Varje tn an n h6 r 

sänd». 3 i1 -! deltagare. 
Förutom ett vanclringspri ~ sbinkt av förre ri kspresiden t f n Y. 

Hindenburg tävlas om hederspris, Q(·il besattniugarna erhålla tu in nes

plaketter. 
(Sammanställning a,· ett tlertal artiklar ur Ki.eler npueste 

Nachri chten) . 

Japan. 

I en upr.sats i >: l'\ew York Times>> den 30 december 193-! s::tn :: ~<l P 

c;tiiller elen am e rik anEka experten StPrling Fislter .i :r de grunde r. w: •t 

enlig-i. j apansk UPl'rattning· rala mot en kapprustning från --~lll <'r ik as 

si rh. 
1. Japau iir ö\·ert.\·gat därom, att Amerika kan kinna sig tnv; ~t 

iiven 1n ed en 1nindt·e f lotta än vad jämförelsetalen 5 : 3 a11ge r. P!t 

g rund av dröj små le t med de amerikansim byggnadspl.anerna under 

Washingtonfördragets giltighetstid tror sig Japan kunna slut a ait 

Amerik2. ej kan ingå i kP.pplöpningen cclt hi'rller det amerik atbl·:~t 

hotet orn kapprustning för bluff. 

2. Japan fastslår att tid. ifrilga om cle »Llefensiva» fart.vgs,J :""en 

(varnwcl påtagligen men as de smärre fart~·gen. Pressdet:s allln .\ de t 

nästan står i paritet mecl Amerika, som snart kommer att ÖH't·f Jyc, Jas 

ifråga om dess fartyg. 
3 . .Japanska flottsakk unnigt' förklara att Japan kan b~·gf.! a .)-G 

krigsfartyg fö r sanll!la kostnad som Ame rika bygger ett. De h·tlh 

före att .Japan kan bygga ett slag·skepp för 16- 20 mil!. dollar u nde t 

clet att ~amma s lagskep p i Am erika kostar 80 miiL då de japanska 

arbets lönerna ä r så m~·ckPt lägr E' oc-lt 7ii e; o av erforcl0rligt mai erin l 

kan fr:11n s tällas inom landet. 
4. Japanska tongivande JWrso nlighei.er iiro genomträng·d u :JY 

den t1s iktP n att de j~pan s ka krigsfart.\·gen med hänsyn till ut fönlncle 
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orh bestyckning äro överlägsna alla andra så :t1t Japan med mindre 

fartyg t. o. m. kan hålla större i'ientliga fartyg st!i ngen . 

5. Ben1anuingen på japanska flottan belöper sig till 00 o/o av 

krigsstyrkan, medan bemanningssty rkan i amerikanska flottan d.r 77 

o;0• Dessutom har .Japan nöjaktigt övad reservpersonaL 

Förf. tillägger att det trots ovan anförda omständigh eter J'iir 

J apan finnes tillräckliga skäl att icke ut1nana i.ill kapprustnin g : cle 

förnämsta äro det osiikra läget in om industrien, förluster g·enom na

turkatastrofe r, svag-2. finanse r oc: l1 ansträngel bnclget. 
(Marine Rundscha u. april HJ3.)) . 

Sov jet-Ryssland. 

ltegeriugen planerar en sta rkare ntbyggnacl aY den sovjetryska 

mannen . Organisationen Oseovied,im har rikta~ ("tt upprop till un g

elorn en att nu spec-iellt göra sig förtrogen merl ta1~ken pa skapandet 

av en stark mar.in. T överens.;Uirn,n else härmed ska ll en utbildning 

av sov jetungd0men i muinskolor anordnas. Enbart i Mo:;kva har 

man för avsikt att inrätta elva marinskolor, ncedan i andra st~der 

ställes i utsikt upprättandet av -18 dyl. skolor. 

(Huvuclstadsbladet den :21 mars 103'5). 

Polen. 

Kontrakt har tecknats n1ellan polska regeringen och .J. Samuel 

White and Co Ltd. Cowes, 0111 byggandet av tv:l jagare. Ji'artygen 

som bli på över :2,000 stanclardton komm~. ntl bli kraftigt bestyckade. 

(:Morning Post den 30 mars j030J . 

Underrättelsen att Polen beställt två contra-torpilieurs (p å vissa 

håll benämnd a 3:e kl. kryssare, Pressdel :s anm.) i Engl and är ett 

tydlig t tecken på att det hittillsvanmdc beroendet av Frankrike bör

jar upphöra. I ·Frankrike (Le li:ivre) ä r !'ör Polens räkning endast 

ett minfartyg under byggnad. 

~'ör byggandet av mindre krigsfart.\·g hur marinarsenalen i 

Gcl ynia redan utbyggts så mycket att en 111insvepa re gi'ttt av s tap eln 

och b:vg·ganclet av två jagare och sex ubåtar planerats. 

(Kiel er neueste :N achrichten den 31 mars Hl3:i). 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 5/1935) 

hämtade u r dags- och fackpressen av rn3. ri nstabens pressdetalj 111a.i 1fJ:li. 

Aktuella spörsmål. 

Nedan åte rgivas i s2.mmandrag det väsent liga i vissa intress 11 1111 

artiklar i den utländska pres~en . 

J apans förkastE-nde av Washington-fördraget fäster uppmä rk
samheten på örlogsflottornas storlek i olika länder. 

före 

F' ör n iirvarande finnes l ' 

USA . ...... :378 örlog-sfa rt.vg- om tillsammans 1,092,025 ton. 
England .. ?75 )) 1iJ 58,Gi'iH 
J apan .... 230 )) )) )) 75t),fJ61 

1;nder by(!·gnad eller beviljade: 

p, A . . . . . . . . . . . . . . 68 fartyg om ti ll sammans 234,000 t on 

17i,HO 
12~,696 )) 

Fngland . . . . . . . . . . 62 » » )) 

J apan ... ......... 45 » )) ) ) 

Ytterligare tonnage, SOP.'l. uneler traktatstiden k an 
den 31 decernber 1936 uppgår till: 

s ta pe ll äggels 

för USA ... .... . .... . . 78 st. om tillsammans 130,975 to1: 
England .. . . .. .. . 44 » )) 132,963 

)) J apan ..... .. ... .. l )) ,, 
)) 1,500 

Vid ticlen för fördragets utgång beräknas Jet existerande »und• ,_ 
å r i g a» tonnaget till : 

for FSA 
)) F.ngland .. . 
)) Japan ..... .. 

J 1il fart~ g om tillsan1mans 734,f)80 to u 
1~11 

150 )) )) 

636,3~2 )) 
!)97,42il , 

(P rocee•l ingo., april Hl35). 
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De europeiska stormakternas ubåtsbestånd. 

Undervattensbåtar l 
F ärdiga l under byggnad l tillsammans 

antal l tonnage antal l tonnage antal l tonnage 

Tyskland .. ... .. .. .. .... - - 12 3,000 12 3,000 

Frankrike ············ 98 85,200 15 20,000 l 13 105,200 

England ..... .. ........ 58 59,400 8 ll,OUO 66 70,400 

Rysslan d ............... 64 39,000 20? 16,000 84? 55,000 

Italien .................. 65 49,000 lO 10,000 75 59,000 

Ovanståe nde tabell är hämtad ur Kiel er neueste N achrichten, 
som gör elen reflexionen att de 12 kustubåtarna otn santmanlagt 3,000 
tons depl. tydligen hota den europei"ka freden , medan Frankrikes 
oceangående ubå tsfl otta på 105,000 tons clepl. betyda en garanti för 
den uropeiska freden. 

Tidningen for tsätter : >>- - - - bestrider Tyskland de andra 
makternas rätt att pålägga Tyskland några inskränkningar av vad 
s lag det var a må ävensom att F,Jiktörbundsrådet s:vsselsätter sig n1ed 
tyska angelägenheter». 

(Kiel er neueste N ach richten den 4 m a j 1935). 

Flyg-Flotta. 

Kn a pr•ast n:'tgonstans förefinnes så &tarka motsättningar i upp 
fatt ningen om flygvapnets ver ko:unhet mot örl.ogsfartyg, som i Eng
land, varvid det mi\ lämnas rHirhän om denna kontrara uppfattning 
har sin grund däri att flygvapnets »Fleet Air Arm» lyder icke under 
marinen utan under ».\ir 'll'[inistrp. Det visade sig kanske tydligast 
under Jö rra :'u·ets stora flottmanöve r, då bomb- och torpedplan gjorde 
sina anspråk gällande att ha sänkt de flesta av de angripna fartygen, 
under det att flottan hävdade att samtliga flygplan förintats av luft
värnsartilleriet innan de kommit till angrepp. 

När nyligen Adm. of the Fleet Sir Ro ger Keyes, .M. P. vid en 
debatt i unelerhuset fordrade »Fleet Air Arm» underställt Amiralitetet 
höj de genast den fackpress, som företräder sjäh·st. flygvapen sin röst 
till protest. 
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Sål und a skrev Anny, Nav? and -"""iriorce-Gaze tte bl. a.: »Flc tial!, 
önskan att lå sjöf lyget under sitt befäl är ett. betydelse[ullt ied\J'tl 
pf1 att elen är vä l medveten om dess växande betyclelse om ej rent <1v 

d es~ dominerande inf ly tande till sjöss. D å emellertid f l ygJart~·gp 11 
kunn a insättas såvä l mot må l på sjön som på land och i Luften. Yot·P 
det ~ tra tegiskt ocl1 organisato ri skt. felaktigt atr. til lclela dessa pl au ''ll 

vatwnr:ren. som ~Ji•)H kan leda några grena r av deras ve rbam lt .. t 
DC' t finnes -.·ida stö rre 3kal att ställa en de l av flottan uc cl er he~;il 
av '' Air \,l[ ]ni~t. r.v ,> , el !: en av f loHans l1uvucl uppg i ftt>r, 0111 i <~ k C' i d ttlr , 
si\ dock inolll sna r fra111t icl , blir att stödja lu ftbuserna til L sjnss. Ya ri
från lufta ngrepp skola utgå . 

F'lottau är al ltså ett hjälpvapen som n::.turligtvis aldrig lian 

ö·;t•rt aga clt>t genl ~ilS 'IInma be fäl e t. Flygvapn et utnyttja r l ikna noh 
baser i land, som bl i s;il~e r si'i'i ll cla geno nt armens försorg, detta ko, ,_ 
mer gnuska snart att vid k ri g b li dess huv uclupp~ift. Såled es kolt Wt• l' 

även armE-n att b li ett hjälpvapen. Hur kan ma n nu på a ll var Ön'r
vä~·R att stä ll a ett nvtt vapen, som under ~gen ledning kan ope r• .. ·a 
mot land. hav oclt luft. under annan försvarsgrens befäl or·h därmeol 
in>kränka s tora rlc l:u a v det nva vapnds •;erk~ amhet. Och ·.rnrl •;,. 

sl< a Il den mi ij l ig het til l en het. lig strategisk och taktisk lt>dni1;g sr,11, 
vi sit di.l be!iiiva inom flvgvapnet avvisas clärit r ån, för att å ter Ui>J•
Iiisa ledn in,Q·e!l i ofrukthara kostsamma och ofullkomliga de lar? Eti 
ch·likt fö rslag är ur försva rets synpunkt, ej v;lrt att allvarligt disku 
teras. De som gått in för en u ppde lning av ilygvapnet, bonle jämfö:·:1 
flygvapnets f ramsteg unel er »Air mini stry» tiJ ecl ubåta rnas un1h·r 
Am iralitetets ledn ing eller bnkvapnet unel er krigsministe ri e ts >> . 

Av dylika yttranden kan man utläsa överhögheisanspr[tk l'"·' 
]<'l .Ygvap net oc:h kan förstå att flottan värjer sig däre]l)ot. S§.luuda 
har F'örste Am. lorden nyli gen anfört e~empel på flygbombe rs ill\·er
kan pli s lagfa r t.vg. Fö rst cl e1l1enterad e han att påst åend e att vid 
bombförsök inom n.merikansk a marinen, det ga,Jlla t yska slagskep p<'~ 

>>Ostf r ieslamL> bl ev sänkt inon 1 tre minuter. Just över dessa försök 
före li gga ut:förli ga a merikanska berätte iser, av vilka :framgår att 
bombplanen uneler he la tv, daga r överöste det värnlösa skeppet m e<! 
oerhörda mängder bomber innan det slutligen på tredj e dagen sjönk 
- inom tre minuter. 

Det andr a exe 111 plet gä lld e slagskeppet >> 'vlfasllington >>, som i en
ligh et med vlfashin gtonfönlragrt. skulle netlskrotas och som användes 
vid fö rsöken (HJ25). I berättelsen över dessa försök hette det: E itC' i' 
dt>notfltionen av tre •)omber av grövsta slag och två torp edträffar 
Jorb lev fartyget l lytande ännu f yra dagar, ehu ru icke cläcktätnin;:r·o 
tjänst förekom och inga pumpar användes. Slutligen sänktes l'artyg•'t 
genom ar t ill erielil.. 
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Slutligen kan m an i förb igående nämna Llen g rekiska kryssaren 
, )\we ~· off >> son1 und e r uppro ret bombMeleraels och blot t e rhöll rin;!:n 

kador. 5 
Då de båda först omnämnda fa ll en ligga :1-1 resp. 10 år tillbaka 

. tiden och i fallet >> A werofb knapp ast avsikten t örefanns att sanka 
~en värdefulla krysBaren, kan frågan om verknin ga rna av eti. mod emt 
Juftan grepp mot mod ernt. ru stade och skyeldade fartyg blott klargöra.q 
.,.enom nya försök. ~{en sådana försök bli dyrbara och alltid Jrt>ds
;1ässiga, clå 1notmedlen ej kunnrr krigsmässigt insättas. 

(Kieler neueste ~sch ricl1ten den 5 maj 1935). 

Franslm Wrsv:usproblem. 

LTnd e r .len e ne rgiska lednin gen av M. Pi·'tri synes elen franskil 
flottan göra oavb:·utna fra msteg och de energiska övningarna ge allt 
bättre res u l t at. F l oi.tan bör j ar bli en >>profession al force» efter b rit
tisk mod ell. .Hari n mini stern verkar även mycket mer än sina före
träd e. re för att göra f lott an känd i Jandet bl. a. geno m filmen, dagliga 
kommun ikl'er till pre~sen och icke 111 inst genom sin vältalighet i 
parlamentet. 

Uneler sista kri ge t var ett av de medel snm fö rdr till seger au 
orcln anclet och säkrande t. av kot1 vo.ie r, huvudsakligen genom brittiska 
flot t ans fö rsorg oc·ll i händelse av ett kom m ande krig konuner kon
voj systemet åter att svela en avgör and e roll. Numerisk överlägsenhet 
hns en fien<Je till lan d k:m hr 1-'rankr ikes del endast kom]:-e11Seras 
med ko i'.! u ialtrupper (m cc~ utbild ade reser~er •: :a en million man) . 
Deras överskeppning 111 åste tryggas jäll1te t i lHörseln över havet av 
förråd av alla sl ag. H el a franska ·försvarssystemet, så väl till sjöss 
som t ill lanels ä r base rat på säkra ko mlllunikationer ntecl Afrika au 
tingen över Medelhavet ell er Atlanten . Detta ~enare h ar lett till för
stärkande av :Rrest Eskadern , vilken kommer ati bli den franska 
huvud s tv r kan. Tyskl an ds anmärkn ingsv ärcla efterkrigsf lotta l1 ar t,Yd
ligen kon t ru t>ra t s nwd hänsy n till öv,• rr askancle >> k lr inkrieg>> på oct>a
nern a ~am t för hande lskrig orh törstöring av konvojer. J3resteskaclern 
är avs:!· lcl som ett. tnoigil't, som en shä rt n att sk;vclcla den tyvärr långa 
lin jen Daka r-Casab lanca-St. Nazaire. Den tyska flot tan ök?J i 
allt hastigare tempo och följaktligen måste Bresteskaclern, uneler 
amiral Darlam, gö.ras mycket större än som först av2elts. Inst. 
somtn Rr kommer att in~å de två· om byggda sbgskeppcn »Provenc·e" 
orh »P.retagne·,, (2-l,IJOO ton) och med en fart n.v 22 resp. ~il knop, 
med au rlet tredje Lorraim~ först blir färrligt mot slutet av å ret. (l<'art 
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24 knop) . Virlare kommer att ingå tre st. mindre kryssare Ot:b t. 
ligen ä\·en 10,(100 tons kryssaren >>Suffrem>, som även unde n;år ~to. 
byggnad. Hrist på kryssa re råder men i viss mån t orde deras >>s up:l
destroyet'S'>> på 2,400-2,600 ton utgöra ersättning härför. -r 

Troligen kommer >> destroyerdivisionen >> inom några miinadPr llpr, 
till 12 st. >>s uperde,o.troye rs >> och 8 st. jagare av 1,400 tonsklasse~ 

Avenleeles ökar stadigt ubåtsflottiljen och kommer att best it av 20 
enheter mot juli, utan att räkna ubkrys3a ren Surcauf och kustubåtar 
Vielam kommer antalet flygplan med stor aktionsradie att tiod ubblaR. 

Långsamtg>1ende stora konvojer arbeta tungt i oceanfarvattner; 
och äro naturligtvis sårbara mot bomber, artilleri och torpeder men 
faran är större i omedelbar närhet av avgångs- oeh ankomsth am nar . 
na. Detta klargjordes tydligt under kriget. Men ändå far ligare bli r 
sitnationen därstädes vid ett kommande krig på grund av flyg vap ne ts 
framsteg. Därför har Marinministeri et vidtagit mått och steg fö r 
a t t försvara de viktigaste hamnarna i Maroe,;o och detta försvars·· 
medel äro torped- och ubåtar, flygplan s:1mt fasta och rörliga lu ft
värnsbatterier. Dessa försvarsanstalter t orde reclan vara ordnade ut. 

elter Frankrikes kanal- och atlantkust 
(Nav. and. Mil. Record den 25 april 1935) 

Försiktighetsåtgärder mot luftradier i England. 

I nrikesministern h:u tillkännagivit i l 1nderhuset skapaurlc·t ar 
l> Air Raids Precaution Departement >> inom >> Home Secreta ry>>. Re gP-
ringens planer med avseende pa detta departement meddelade8 i j nli 
månad fijregående år. Sedan dess ha rttdplagningar ägt rum melh n 
•> Home Office >> (inrikesministeriet) och lokala myndigheter omfatta n
de am bulanstjänsten, läkare, brandkårer, polismyndigheter, sj ukh u.> 
och div. andra myndigheter, som ha att vidtaga åtgärder vid lu ft

radier. Bland ::muat sänder det n:va clepartementet cirkulär t il l a lb 
my ndigheter innehållande praktiska föreQkrifter beträffande åtgci t'der 
vid fientliga luftraider (bomb- eller gasanfall eller bådadera). 

(Tre Daily Telegraph den 2 maj 1935). 

I slutet av april Hirdigstäl1des elen i Greenock byggda kryosaren 
>> Galathea>>, som tillhör de lätta kryssare, som lades på stapeln 1933 
och 34 och äro på 5,200 ton samt bestyckade med sex 15,2 cm. k an ' ,, ,., .. 

Systerfartyget >>Are thusa >> ingår i flottan i maj månad, »U,,b-
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tuea >> något senare, samt de lika stora >>Pe nel ot>L' >> oclt >>A urora" 193fl 

resP- 1937. 
(Kieler neueste Nachrichten den 16 april 1\!35). 

Den nya ubåten Narwahl väntas bli sjösatt den 29 ins tundande 
augusti vid Barrow-in-Furness. Narwahl är <len tredje av de nya 
minubåtarna av Porpoise-klassen. 

P å sam.ma varv har färdigställts ubåten (Jiyde, Thamesklassen, 
som har avslutat sina provturer och ingått i flottan. 

Ubåtarna äro byggda hos messrs. Vickers-Arms trong Ltd. 

(The Naval Chronicle elen 19 april 1!J3<)J. 

J agaren Forester, det första elektriskt ~ vetsade fartyg som 
byggts i Cowes för flottans räkning har lämnat Cowes, där det byggts 
hos l\fessrs J. S. White & Co, för att utföra leveransprov. Forestet· 
är på 1,375 ton , gör 36 knop och har 4 st. 12 cm. kanoner och två 
kvadruppeltuber för 53 cm. torpeder. 

(The nav. and. mil. Reeord, april 1935) 

Fl ottiljledaren Faulkner, har nu färdigstiillts. Den, jämte åtta 
jagare av >>Fearless»-klassen tillhöra 1932 års program komma att 
ersätta >>Campbell» och nuvarande sjätte jagarefiottiljen i Home Fleet. 

9,000-tonskryssaren "Birmingham» har påbörjats i DevonporL 
Hyggr. a clstiden blir 2 år och 9 månader. På :o:annna varv bygges iive11 
två nya "slt•ops" pil. l ,uno ton 

(Naval .Jfil. Rac:rrcl elen 16 rnaj 1936). 

I La Revue Maritime nr 184, april 1935 redogöres för krigsrätts
målet mot konteramiral Baile.v, med anledning av kollissionen mellan 
Hood oC'h Renown den :?3 sist!. januari. Skisser förtydliga fram~bill
ningen. Ovannämnd redogörelse finnes numera även införd i Dansk 
Tidskrift för S0vaesen, majhäftet sid. 249. 
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U. S . A. 

U. ö. Nava l Inst. >> Proc:eeclings för april193G inn eh å ller Pn tn hl:\ 
över a Ilierika n ska örlogsfartyg uncl er byggnad •len 1 ma rs 1\lil.J. DPn. 
n a tablå upptager 67 fa rt .vl.\· . Av dessa äro 2 st hangarfart.v ;.;. :) , 1 
stora kryssare, 7 st. lätta kr.vs"a re, 10 st. ubåtar, ~~ st. jagare oeh :2 ~ t 

kanonbåtar. 
(ProceediDgs, ap ril HJ:].-> ). 

Frankrike. 

Den ~ ista av de fyra >>esc:orteurs >> på 610 ton som byggts i :\a niP ·' 

enl. HJ31 å rs plan, ~jösättes i daga rna. På olika nnd ra va 1· v ii 1me" 

åtta st~·cken i\!, DU på stapeln. Data: Längd 80,7 mete r. Hest.n·kn'ut< 

2-lil cn>. kanoner och -J st. kulsprutor jämte en G'\ <·m. tluhlw lhil>. 
Fart omkr. 3-t knop. 

Den fr anske kryssaren >>La. Ga.l issonniere» Llen första. i 7,:)0tL 
tonskla ssen är nu praktiskt taget fä rdig för sina p ro vturer, viika 

motses m ed sä rskilt intresse, då kryssaren representera r en alld r·ie, 

n~· typ. K ryssaren larles på stapelniBrest i no ve111ber l!J33, or:h fii l.il'' 
av fem st. andra. Tvii. av fartyge n tillhöra 1930 års p rogram oc-h de 
övriga till 1931 å rs, men det har förekommit H\nga uppskov med ;,e

stiil ln ingarna, vilket delvis be rott på ändringar : ritningarna. On ii)

ligt är ej att ytterligare ändriugar komm er ati. vidtagas eficr ,,[,a 

Galissonni('res » provturer. Med denna kla ss har elen i'ra.nska b~'.'!!2:

nadspolitiken med kryssare nästan tullstäncligi utan pansarsk\·.Jd 

frångåtts, och de nya säges va ra mycket väl .skvcldarle i förh!illa n•le 

til l sin storlek. Farten beräknas bli 31 knop. 
(Naval Chroniclt- elen 10 111aj HJ35) . 

Italien. 

Nybyggnadsanslagen för 193J-183i) törde l as enligt följande . T.' ' 
s lagskepp p;1 35,000 ton, >>Li.ttorio,, och >> Vitt.orio-Venct.o >> Jilgge~ t•n 

stapeln i Genua. resp. Trieste. Två :iaga.re J•tl 1,000 ton b.'>'ggas i. 

Livorno. Två jagare på 615 ton redan beställda i Fiume. Ett aviso
fartyg på 2,000 ton fö1· kolonierna bestiillt i Caste llamare. r .na 
»escorteurs>> på 900 ton samt två minubåtar på !.135 ton och en moi, r
torpedbåt på 46 ton. 
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Kr.,•ssa ren »Eugen io-di-:::la,·oia" (HJ31 å rs program) har sjösatts i 

\ nsa ldo och >> Duca cL\o3ta '' har avslutat sina provturer. Fart 37 

JwOP· >> Monteccucoli >> lun likal ecles avs lutat sina prov och har undel' 
åtta timmars fartvrov uppnått över 38 knop. Högsta. fart 38.!i knOJl. 

Dessu tom ha r sjösatts h·å st. ubåta i.' mecl1,000 tons clepl. (ytliige) och 
en på 1,77G ton. T vå liknande ännu på stape ln. 

(Le Yacht elen 20 april 103-'i). 

S l2.gskeppen >> Gu il io Cesare >> och >> Conte di Cavo un> på omkring 

22,000 ton ha n u bli vi t moderniserade. F~rten har ökats från 22 till 

26 kno p. 
( :\forsk T. F. S., maj j 935). 

Japan. 

Försvarsb udgeten 1935-1.936 är tkn stö rsta i Japans hi sto ria. 

Den be löper sig t ill Ll:j 11 / o av dPn tota la f,r liga bev illningPn. 
(Ma ri ne H.:ndsehau l /1903). 

Sjöw inistern Atuira l Osm in tralllböll, på (iirl'rågan fdn en ko lll 

mittc i riksdagen, ltur u\· icla J apan ä!llnade b.vgga upp t il l par itet 

med USA och Engl and, att vid. J ra >nticla n.\ b.·:ggnalicr h;ins.vn kom

mer att tagas i. iLl en oberoende na tionell politik. 

H a n framhöll ,-idare som sin 111ening att ,Tapans nya lätt-a krys

sa re ii ro s tac·kare iin lJSA :s or:h Englands, då japanska. f lot tan har 
oftrat. )J :"t bekviimli ghet.e n oc:lt sto rl eken på be5att ningens utryn1men 

föt· aH erldJi la kral'tif!·are artill eri oc l1 sk~ · dd. 

(Associ.ated Press Tokio, febr. G). 
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Horlland. 

Försvarsministern uppgav på lödrågan i andra kamm a r1·n att 
»flottiljledaren Nederlancl» i 1929--1930 års plan under byggnad,ticleu 
ändrats enligt nedanstående: 

Depl. standard .... ... . 
» full t u trust a d .. 

HuYudbestyckning 
Lv >> 

Ursprungliga plan 

omkr. 3,000 ton 
)) 3,900 )) 

8-12 cm. 
4-40 mm. kulspr. 
2---12,1 )) 

sjunkbombkastare . . . . . . 4 
torpedbestyckning .. . ... 6--53 cm. trippeltuber 
fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 knop 
besättning . . . . . . . . . . . . 270 

B.vggnaclsutliiran,le 

3,250 tou 
4,225 )) 
6--1;) l'lll . 

lika 
lika 
inga 
lika 
32,.3 knop 
:28ii 

Dessa uppgifter visa tydligt att man knappast kan tala om en 
»flottiljledarem i den vanliga meningen av >>större jagare>>. Det rör 
sig i stället om en liten snabb kryssare, varvid den starka bestvek
nin gen är påfallande. 

(Kieler neueste N ach richten den 5 maj Hl35). 

Spanien. 

Kabinettet har bemyndigat marinministern att utan uppskov 
göra utkast till lag som föreskriver byggandet av 12 kanonbåtar i ör 
flottan och modernisering av två slagskepp. Detta program kommer 
att förse arsenaler och varv med välkommet arbete. I en kommunikf. 
till pressen efter kabinettmötet meddelade preminärministern SCll Ol' 

Lerroux att en plan för nationalförsvaret utan uppskov skulle f ra l11 -
l äggas för Cortes för beviljande av de nödvändiga medloo. F ö .. sta 
punkten på programmet kommer utan tvivel att bli fullbordandet av 
befä~tningarna på Balearerna, varest batterier för några år srria 11 
bestyckades med svåra kanoner. 

De t påpekas att detta program icke innebär r,tt Sp<lnien k änner 
sig hotat eller önskar öka sin militära styrka för andra ändamål ä~ 
legi tnnt fi:irsvar. Programmet iir ~nara re ett medel att skafia arbete 
:'\t i11d 11 strien vid en tidpunkt då arbetslösheten lir stor. 

(1' . S. N a val Inst. Proc. aptil 193i:i). 
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Estland. 

F~tniska marinen har träffat överenskommelse med engelskt 
V'arv om leverans av två st. undervattensbåtar. 

(Le Ya cht den 20 april 193:)). 

Brasilien. 

Brasilien har givit vissa italienska varv i uppdrag att bygga tJex 
ubåtar, ett flertal hjälpfartyg samt brännoljetankfartyg. 

Betalning för fartygen erlägges i form av leveranser av bra6i · 
]iansk bomull och andra inhemska råvaror. 

(Kieler neueste Nachrichten den 26 april 1935). 
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Litteratur. 

Den nya uppl aga av SYensk Lots. de l [[ 
SOlll n u utsänt~ i handeln. är en om ::trlll'in i n~ 

" av 1n2s .'trs up nl aga, gjr,nl på g run cl vnl :J\" Pu 
ku~trrkog-noseering· i m a i 1834. 

ÖYerskådligare uppställning. 

I denna uppl ilga har ge 110lllförts en ny uppställning, ,tv,p·Jd att 
gö ra seglingsbeskrivninge n överskådligare och unelerlätta d<''' be
!! Hg- nan rl e. .\.rbetet är såluu<l a iJJ cie la t i Pn avde lning I. Ku sllw-k riv
llin~· Si! lllt Pn av cl<:> lr:i ll:,!' n . Ffalll!l:\1', T kus tbesk rivningen n:ed llt' ia'3 i 
ltipn ndc geo>!Taf isk o Jr! niug nöuign uupg·i fter för navigerin t: :Jtom
-;k:Hs. för :lll!!'Öri ng av i ulnpp " "h för insegli ng til l a1~ka r pl at~ t' ile~· 
h::lllll, or·J, j,; 1nv':l vi~sa upp l-'·sninga r rörande inmn skiirsletlPr. Til l 
fö rtyd lig ::: nd e ä r än•n in tage n Pil SE' ri e lt>dkar tor. 

Ledlwrtor. 

Dessa leclka r to r äro övers iktsk::;rtor som angi1·a de ls l äget :1\' de 
i avclei ll i n~·en H::unnar beskrivn2. harnnarna, de ls farledern a fr :1n sjön 
till ha111narna oclt i vissa fa ll ankarplats utanför ham.n, dels r;;r,•kont
JII81Hle i nom skärsleder . De angivna IE'dPrna ä ro allmänna Iot c:IPder. 

Leddju(l . 

Vid v?.rjE' far led a ng i ver E' n s iHra ung-E-färliga djupgåe nde' ! al' d3 

~ törs t n fart,\'g, som vid medE-lva t ten kunna passe ra fa rl eel en med Ju· 
t r ~i dP av lots. Dessa uppg-ifter äro inhämtade f råu vE'derböran dl' lo ts 
pl atst-r u ~Hl Pr den ovannämnda rpkognoscE' ringE'n, de ~i 10 pj !Ji ,,,J-, ndr 
i dE't avsPE'lldPt, a tt svå ra r·p s.iöhä1·ning p]J e r st röm, saw1 farhi!'P lH 
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11111över.l'örmåga och skrovform och j ä m vä l andra omständigheter 
~,111 na inverka. Huruvida ett visst fa rtyg, vars djupgående ligger 
nära •len angivna s iffran, del ett g ivPt tillfälle kan passera eu led 
n. :~ste i varj e enski lt fa ll avgöra~ av tillkallad lots. 

DP olika beieC'kningssi:i.tten för ledstrecken: streckning, streck
prickni g o. s. v., hava ingen betydelse annat än av tydlighetshänsyn 
för att sk ilj a olika farleds~träckor för olika djupgående•. 

Vidare uppgifter finnas unde r vederbörande hamn eller i vissa 
fa ll i kust beskrivning;en. 

Avdelning Hamnar i alfabetisk ordning. 

Vid användande av seglingsbeskrivningen uppsökes en viss hamn 
i avdelningen Hamnar, där hamnarna äro alfabetiskt ordnade. Skulle 
hamnens namn va ra osäkert känt, åte rfinnes dess läge och namn å 
vederbörande ledkarta. Detaljuppgifterna om ett visst inlopp åter
finnas för var je inlop p i geografisk ordning i kustbeskrivningen och 
uppsökas med ltj älp av vederbörande ledkarta eller av registret i bo
kens slut . 

Tn tJmskärsleder. 

Betr!iffande i nomskärslederna (förbindelseleder) meddelas i regel 
inga andra da ta än det å ledkartan ang ivna djupgående, för vilket 
leden är tillgänglig. 

E n del kortare och mindre be tydande förbindelseleeler ha ej kun
nat anges på ledkartorna av hänsyn till utrymmet. 

Kartor med ankringsförbjudna områden m. m. 

I den nya upplagan ingå även översiktskartor över Stockholm~ 
·och K arlskrona skärgårdar på vilka finnes angivna gränserna för ve
derbörande fästningsomd.de och krigs hamn samt områden med 
ankrings- och la nd stigningsförbud, ävensom en karta över toq,ed
skj utningsbanor i Karlskrona skärgård. 

Rompasskontrolllinjer i Stockholms skärgård och ny i sogonkarta för 
denna skärgård. 

I b(fken ingår även en bilaga med beskrivning av komp asskon
trollinjer i Stockholms skärgård samt en ny karta med detaljerade 
UppgiHer om missvisningen inom denna skärgård. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 21 
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Obebö' liga uppgifter uteslutas. 

En<lr scglingshc>skrivningen endast är avsedd att. komplettera 
sjökort. och fyrlista, äro i beskrivningen i allmänhet endast ~~Llana 
uppgifter medtagna som ej k unna inhämtas i dessa. De uppgi tter 

01 P 

fyrar, utprickning och grund, som förut voro medtagna i kustbe,kriv: 
ningen äro därför uteslutna, då de bäst inhämtas ur sjökortet och lyr_ 
listan . Enelast viktiga grund för vilka frimärken kunna angivas äro 
nämnda i föreliggande arbete. 

I avdelningen H anmar meddelas :för varje hamn de ii.ven i tidi
gare uppl agor angivna uppgi-fter av teknisk natur, so111 i cke lwröra 
navigeringen in till hamnen. Avsikten är även att framdeles i d<·nna 
avde lning inrymma sådana hs mnplaner, so m ej lämpligen kunn a ;ug;il. 
på sjökorten . 

Priset är kr. 5: -. 

Under sensommaren 1935 beräknas utkomma Svensk Lots. clel I. 
omfattande Skagerak, Kattegatt och Öresund, svenska och danska 
kusterna. Aven denna del få 1· i huvudsak samma förändrade upp~tiil l. 
ning som den nu utgivn a. 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockltolm. 

Datum l Diarie- 1 
nummer 

7/2-35 1983/34 

14/2- 35 37/34 

285/32 

2947!33 

21/2-35 2603/33 

28/2--35 178/33 

3251/31 
5291/33 

1166/34 
436/34 

Uppfinningens art 

~tabiliseringsanordning för strålkast are pii far
tyg eller llylikt. Allgemeine Elektricitäts
Gesell schaft, Berlin. 

Sändareanordning för angivande av en vägled·· 
ningsyta för l2.ndning av "luftfartyg. Tele
funk en Ges. fiir drahtlose Telegraphie m. b. 
H ., Beelin. 

För roterande projektil er avsett brandrör med 
autornati=-kt verkand e tänclanordning. E. vV. 
Brandt. Paris. 

Membranljudsändaranlaggning med polariserad 
sändare. Naa mlooze Ven nootschap Machine
rieen- en Apparaten Fabrieken, Utrecht. 

N edslags tändanordning för projektiler. Societit 
Metallurgica Italiana, Rom. 

Anordning för pejling. Marconi's Wireless Tele
graph Oo., Ltd., London. 

Skeppsiorm. \V. Thieme, Berlin. 
Apparat för upptäckande av rök. A/B Svenska 

Tempus A. Bergström och F. A. Bergström, 
Stockholm. 

Anordning vi d torpeder. J . Konstantinofl, Paris. 
Innerhatt för tändhattar och tä!ldskruvar. D.r

namit A/G. vormals Alfred Nobel & Co., 
TroisdorJ, Tyskland. 
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Datum l Diarie-1 Uppfinningens art 
nummer 

l 
28/2-35 1797 f32 Mekanisk fördröjningsanordning för brandrö r. 

A/G. vormals Skodawerke in Pilsen, Prag, 
och B. Pantoflicek, Pilsen-Lochotin. 

1855/34 Mekanisk fördröjningsanordning för brandrör. 

A/G. vormals Skodawerke in Pilsen, Prag, 
och B. Pantoflicek, Pilsen-Lochotin. 

28/3-35 5469/33 Anordning för minskande av eldhastigheten vid 

automatiska eldvapen. Societå Italiana E r

nesto Breda per Oonstruzioni Meccaniche, 

Milano. 

4/4-35 

11/4-35 

17/4-35 

2813/31 

1392/32 

4659/30 

2858/34 

3188/34 

3245j34 

Homogen pansarplåt och sätt för densammas 

framstä llning. Fried. Krupp A/G., Essen. 

Homogen pansarplåt. Fried. Krupp A/G., Essen. 

Anordning för minskande av skjuthastigheten 

vid automatiska skjutvapen. Auto-Ordnance 

Corp., N e w York. 

Elektrisk kompensator för akustisk riktningsbe· 

stämning. Atlas Werke A. G., Bremen. 

Elektr isk belysningsanordning för flygfält. 

Naamlooze Vennootschap Machinerieen- en 

Apparaten Fabrieken, Utrecht. 

Gräns ljus, särskilt för transportabla belysnings-
anläggningar för landningsplatser tör flyg

maskiner och liknande. Naamlooze Vennoot

schap Machinerieen- en Apparaten Fubrie

ken, Utrecht. 

4607/33 Utombordsmotor, avsedd att fästas vid sidan uv 

en båt. Fichtel & Sachs A.-G., Schweinfu rt, 

Tyskland. 

2590/33 Riktinstrument för artilleripjäser. A.-G. O. P. 

3725/34 

Goerz Optische Anstalt (Actiovä spol ecuost. 

K. P. Goerz opticky ustav), Pressburg, Tjec· 

koslovakien. 
Anordning vid anläggningar för synkront over

förande av Hidningsrörelser. Svenska A< ku

rnulator A/B. Jungner, Stockholrn. 
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==- 1 Diarie-1 Datum nummer Uppfinningens art 

25/4-35 3790/34 Pansarbrytande projektil. R. A. Hadfield, West
minster, och A. B. H. Clerke, Sheffield. 

3791 /34 Pansarbrytande projektiL R. A. Hadfield, W est

minste r, och A. B. H. Olerke, Sheffield. 

7/3-35 4070j32 Minutläggande undervattensbåt. F. Martinoli, 
Triest, och E. Gerolimich, Monfalcon e, Italien. l 
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trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 
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