1930.
93:e årgången.

Häfte N:r 12
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och
maskinväsende.
Avgiven aY ledamoten Lindberg.

Svenska fl ottans nybyggnader.
I närmast föregående arsberättelser hava svenska flottans
nybyggnader ej nännare berörts. Även om de nu pågående
kunna förutsätlas vara tämligen väl kända, synes dock ett
k ortfattat omnämnande i årsberättelsen vara på sin plats, då
förhållanden a nu äro så lyckliga, att ett för en femårsperiod
uppgjort nybyggnadsprogram är fastställt , och att medel för
dess genomförande varje år beviljas av riksdagen .
.Jämte beviljande t av erforderliga medel - 7,520 ,000 kro nor - för att avsluta då pågående nybyggnader enligt 1921
års program (jagarna Ehrensköld och Nordenskjöld samt ub å tarna Draken och Gripen) beslöt 1927 års riksdag, att ersättningsbyggnad av krigsfartygsmateriel skulle äga rum under budgetåren 1927-1933, och att under samma tid ritningsoch förberedande konstruktionsarbeten för ett pansarskepp
skulle utföras.
Det nya byggnadsprogrammet omfattar följande fartyg:
en fl ygplankryssare,
t vå jagare,
en undervattensbåt av A-typ,
två undervattensbåtar av B-typ,
och fyra vedettbåtar.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Samm anlagd a kostna den för nyssnä mnda fartyg beräkn a des till -!6,6:30,000 kronor . Härav bevilja des för budgel
året
1H27 - 1928 640,00 0 kronor i avsikt alt möjlig göra omecle
lbar l
påbörj ande av en del förbere dande arbeten . För vart och
el l
av de följand e budget åren l 928- 1933 b eräkna des, alt medels
anvisn ingen skulle ske m ed 9,198,0 00 kronor per år.
Av nämnd a fartyg äro flygpla nkryss aren , dc båda jagarna och ubåten av A-typ under arbete, övriga fartyg
äro
ännu ej påbörj ade.

FlygplanJ..:ryssaren Got/un d .
Flygpl ankrys saren Gotlan d är det första fartyg av sm ty p ,
som bygges för svensk a flottan . Redan i septem ber 1929 had
e
anbud inkom mit å clt av kungl. marinf örvaltn ingen ularhe
t at
förslag . Anbud en visade sig emelle rtid vara så höga., att
ck
beräkn ade medlen ej voro tillräck liga. En omarb etmng
blev
därför nödvän dig i avsikt att förbilli ga fartyge t. Nya anbud
inford rades och den 28 maj 1930 heslöt regerin gen att
upp draga åt marinf örvaltn ingen att med Aktieh oJaget Götave
rken
uppgö ra kontra kt om fartyge ts byggan de.
Fartyg els huvud dim ension er äro:
J30,oo meter.
KVL
Läng el
14,"5
Bredd
4 ,"-o
Djupgå ende ... .... .. ...... · t ill
)) .
Deplac ement
. . . . . . . . . . . . . . ,,
4,625
ku])lkm etrr
Kontra klet föreskr iver en leveran slid av 45 månad er ocl1
priset för Götave rkens åtagan de, som bl. a. ej innefatt~r
be
styckn ing, ammun ition , katapu lter, eldledn ings- m . fl. mslru
ment, båtar m. n1., är 11 ,550,60 0 kronor .
Av specifi katione ns bestäm melser kan nedans tående an ·
ses vara av mera allmän t intress e.
Svetsn ina må använd as i viss utsträc kning , dock icke i
viktiga re bär;nd e förban d. Svetsn ing skall ske elektri skt,
dä r
ej annat bestäm mes.
•

•

•

•••

••••

o

•••

•••

•

o

•••

o

••••••

••••••

o

••••

-

683-

}löbler skola tillverk as av st{tl, dock må Lrä använd as i
mindre utsträc kning.
Fria yttre delar av övre däck skola belägg as m ed furuplank. l övrigt skall för däcksb eUiggn ing använd as decolit
e
eller molsva rande (avses vara valtenb eständ igt, isolera nde
och
slitstar kt) utom å båt- och flygpla ndäck , däcksh ustak , bryg
gor och plattfo rmar, där scheja massa eller motsva rande (med
ungefä r samma egensk aper som decolit e men mera tänjba
r)
skall använd as. Korkm altor föreskr ivas endast för chefsin
red ning och gunrum .
Fartyg et förses med 4 stycke n oljeeld ade smallu biga vattenrörp annor , försed da med nedtag srör och med tillsam mans
minst 2,800 kvm . cldyla. Oljebr ännarn a skola hava e n maximal kapaci tet av () ,G kg . olja per kvm. eldyta, timme och brän·
nare. Arbets trycke t får uppgå till högst 20 kg. per kvcm.
En
ekonom ipanna föresk ri ves ä ven .
Propel lermas kinerie t utgöre s av två fr ån varandr::~ helt
oberoe nde Lurhin aggreg at, arbeta nde på var sin propel leraxel
.
Varje aggreg at utföres med en hög- och en lågtryc ksturb
in ,
vilkas varvan tal med elst kuggvä xel r ed uceras till för propel
lern lämpli gt. Backtu rbin anordn as i varje lågtryc ksturb
in .
Konde nsorer na förses m ed tuber av koppar nickell eger ing
m ed
en nick elhalt av 20 %.
Hjä lpmask inerna arbeta med 0,0 kg:s mottry ck , och deras
avlopp s;'mga skall ktmna anv~indas för malarv attnets förvärm
n ing upp till 95° C.
Tolala vikten av propel l ermask ineriet m ed tillhör ande
hj älpmas kiner. axlar, propel lrar, rörledn ingar m. m . men
lltan
olja, vatten och ånga , får ej översti ga 600 ton.
Maskin eriet skall underk astas kapaci tets- och r eglerin gsprov vid olika farter upp till 26 knop samt även vid högsta
möjlig a fart. Ett fullkra ftsprov skall ulföras under 6 timma
rs
oavbru ten gång. Varvid prop ellerma skin eri et skall utveck
la
en effekt av i med eltal minsl 33 ,000 axelhä stkraft er vid
om k ring 300 varv per minut å propel leraxla rna. Bränsl eförbr
uknin gsprov utföres under en oavbru ten tid av 6 timma r,
var-
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vid maskineriet skall utveckla en effekt tillräcklig för l ()
knops fart. Totala bränsleåtgången f år härvid icke överstiga
2,300 kg. brännolja p er timme , varvid förutsätte~ at~. end~st
för propellermaskineri ets drift och för fartyg ets manovr~~·mg
nödvändiga hjälpmaskiner äro i gång. Dessutom. skola aven
back- och m anöverprov utföras.

Traktatens giltighetstid upphör med utgången av :'tr 1936.
England , Förenta Staterna och Japan h ava överenskommit
om att intill denn a tidpunkt inställa all nybyggnad av slagskepp. Dessutom förbinda de sig att inom relativt kort tid
nedskrota eller desarmera resp. 5, 3 och l slagskepp. Frankrike och Italien h ava m edgivit att under Londontraktatens gil ..
tighetstid ej b ygga de slagskepp, som de under samma tidrymd
hade rältighet a lt tillföra sina flottor enligt vVashingtonfördragets bestämmelser, men förb eh åll a sig att få utny ttja rättan att
vardera bygga 2 slagskepp om. tillsammans 70,000 ton. (Washingtonfördraget m edgav vardera landet rätt att år en 1927
och 1929 stapelsätta ett slagsk epp av 35,000 tons storlek, men
intetdera landet h ar begagnat sig härav).
De fem makterna hava överenskommit ont att i Vlashinuo tonfördragets maximitonnage för flygmoderfartyg även inräkna sådana fartyg und er 10,000 ton , som uteslutande äro av .
sedda för flyglantransport.
Ett av konferensens huvudmål var a tt komma till en
överenskommelse om inskränkning av de lättare fartygens
antal och tonnagesumma. Detta lyckad es endast delvis, i det
att end ast England, Förenta staterna och J apan kunde enas
om tonnagebegränsnin gar fö r dessa fartygsslag.

Jagar e.
7
l a })y!:!gas
p å Kockums
J agarna Klas I{
- orn ocl1 1:~.. 1as Uga.
o
v
varv i Malmö och flottans varv i Karlskrona.

Fartygens huvuddimensioner äro :
Längd ................. ... . . i KVL

90,50 meter .

8,su
Bredd ......... . .. ... . .. .. . .
2,5G
Djupgående
.... . .. . .... . ... till
kubikmeter.
992
Deplacement .. . .. .. .. . .... . · ''
Leveranstiden är för »Klas Horn » satt till 30 m ånader och
priset för Kockums åtagande, som bl. a.
innefattar ob e-.
styckning , ammunition, eldlednings- m . fl. mstrument, batat
m. m ., är 4,565 ,000 kronor .
. . o
De b åda jagarna över ensstämma i stort sett 1ned sma b ada
föregångare. Den viktigaste skiljaktigheten är att den vattentäta indelningen utökats.
))

:j

Tillåtet tonnage för de tre nämnda makterna är sålunda.

Utländska örlogsnwriner.

England

Utomlands fortsätter en på sina håll intensiv nybygg nadsverksamh eL I vissa avseenden röner den inverkan a,·
bestämmelserna i Londonöverenskom melsen, som. träffade s i
vår as mellan d e fem stormaktern a.

ton

Londo ntraktaten .
En kort redogörelse för konferensens viktigare och årsberättelsens ämnesomfattning berörande r esultat lämnas h :ir
nedan.

Kryssare med 20 cm. kanoner
»

•

15

»

•

Summa för kryssare
J agare ...... ...... ... .... .. ............
Ubåtar ······ ···· ···· ···············

..

146,800
192,200
339,000
150,000
53,000

Förenta
staterna
ton

l
l
l

l

180,000
143,500

Jap an
ton

l

108,400
100,450

3:!3,500
150,000

208,850
105,500

53,000

53,000

l

En tilläggsb estämmelse, förorsa kad av att Frankrike och
Italien ej biträdde denna del av traktaten , lämnar dc övriga
tre makterna praktiskt taget fnll frihet att , om d e anse sin sä-
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kerhet hotad genom n ~tgon annan nations r~yb~rggt~ader a v
in··"
mnsätta bye-gandel
av sårlana fartyg 1 den "lu t1u"tta f'nr·tva
a
..7b '
n .. u
.u •
s lräcknin·.,. som anses nödvändig. Beträffande de enskt da
0
fartvg ens 'storlek m. m. kvarstår V\'ashington f"or d rage t s ..b estät~unelse för kryssarna , varjämte man en a ls om att satla
oränsen mellan jagare och kryssare till 1,850 ton .
b
Man har även överensko1nmi.t om a tt begränsa ubåtar.na,.,
storlek till 2,000 ton . Dock är det varje traktatmakt m.edglV el
o
.. ·t 2 ,800 to n per f>~rlyg·
a tt innehava tre ubatar
om 11ogs
'- . , med en
·
·
15
~
c
t·
at1oner
Av
såda
n
a
»Undantags "111
,.,
. '
.
l)CS t yc k·nmg av
ubåtar har Frankrike tillåtits att innehava en, bPstyckad m ed
20,:3 cm. kanoner. (Hä ri genom b ekräftas de uppgifte_~-, som
· om alt de11 1.'r·nnsl•<t
>> Surconf >>, varlden ..,
van't. syn J'tga
"' H tt1Ja ten
•
största ub å t, skulle bestyckas med 20,3 cm. kanoner .)
..
Ifråga om fartygs li vslängder hava traktatmakterna over enskomm it om följand e.
0

Ett fartvn- får utrangeras och ersättas med nylt inom gäl lande bes tän~ 1~ 1 elser, när n edanstående tider förflutit efter dess
färdigställande:
för kryssare
stapelsatta före 1920 . ...... . . · . ·
efter 1919 ........... .

Hi år.
20 ))

för jagare
stap elsatta före 1921 . . . . . ... . ·. ·
efter 1920 . . ......... .

12 år.
1ö ))

för ubåtar
oberoende av tid för stapelsättning

13 å r.

r

Londontraktalen omnämnda ton a vs er standarddepla·
Då nu även .. ub åta r
1· n" T'ashino-tonfördra•'et
cernen t , ].t.l<sorn
. b · ·
b
•
medtagits , har man varit tvung en att komplette ra bestanunel serna om standarcldeplacement.
För övervattensfartyget gälla \Vashingtu11fördragets b e
stämmelser, vilka lyda , som. följer.
.
,
>> Ett f ar tygs stunclarddeplacem en_t är det totala deplac e-
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m entet för fartyget ifråga, då det är fullt bemannat, försett
m ed komplett maskineri och fullt utrustat för gfmg till sjöss,
inklusive all bestyckning och ammunition , utrustning , utred ning, proviant och färskvalten för b esättningen , olika förråd
och hjälpmedel av varje slag, som avses att m edföras i krig,
m en ntan brän sle och r eservmatarvatten ombord >> .
För undervatt ensfartyg gä ll er följand e.
>> Elt undervattensfartygs strmclordd efJ/(lc ement är det to tala övervattensdeplacemente t (exklusive vatten i icke vallentäta skrovdclar) för fartyget if6tga, d å det är fullt b emannat,
förs ett m ed komplett maskin eri och fullt utrustat för gå ng till
sjöss, inklusive all bestyckning och ammunition, utrustning,
utredning, proviant för besä ttnign en , o lika förråd och hjälp medel av varj e slag , som avses att m edföras i krig, m en utan
bränsle, smörjolja, färskvall en och varje slags barlas tvatten
ombord. >>
Ett ton i delta sammanhang molsvarar 2,240 pounds (==
1,016 kg.).
Ur teknisk synpunkt, fattad i mera vidsträckt b emärkelse,
inbjuda Londonkonferensens r esultat till många r eflex ioner.
Några skola här framställas. Uppfaltas konferensen som ett
försök att p;\ rationella grunder komma fram till en bedöm ning a v fartygs stridsvärde och de olika nation ernas b ehov av
sjöförsvar, m å st e resultatet väl närmast betraktas som helt
misslycka t, m en problemet var ej heller lättlöst.
Någon tillförlitlig >> måttsloeb för uppmätning av stridsvärd e och erforderligt tonnage lär nog ej kunn a utfinnas , alldeles frå n se tt svårigheten alt ena de olika nationernas åsikter
om »måttstocken s >> utseende. Man b ehöver enelast tänka på
t eknik ens snabb a utveckling eller iakttaga, huru >; måttstockar na ,, för handelsfa rtygs och segelyachters mätning a nvändas,
för att inse det lönlösa i att försöka genomföra de förslag till
krigsfar tygs >> värd ering >> , som framkommit (se bl. a. L amouch es förslag i >> Revue Maritime >> dec. 1929). Och ändock m åste man siiga, att uppgiften är lockande i denna rationaliser in gens tidsälcler.

-
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llert id säga s inneResu ltate n av konf eren sen kunn a eme
e t av slag skep psby gbära en viss »rati onal iseri ng ". Instä lland
av ekon omis ka fakto re r .
gand et är väl till stor del föro rsak at
skul le enlig t \Vas hing Eng land , Före nta Stat erna och Japa n
t av nya 35,0 00 ton ~
tonf ördr aget kunn at påbö rja bygg ande
1938 ersä tta resp . 1:-~.
slag skep p år 1931 och behö vt t. o. m.
nad av mell an 3,50 0
11 och 6 slag skep p med nya för en kost
man hitin tills arbe ta l
och 4,00 0 mill. kron or. Säke rlige n har
truk tion savd elnin gar p ~1
ivrig t inom de olika länd erna s kons
elak tigt har man även
plan erna för dylik a farty g, men otviv
mind re tonn age. Före
gjor t upp proj ekt för slag skep p med
olika länd er både från
konf eren sen hava ju röste r hört s i
änsn ing av slags k ep fack - och lekm än, som föro rdat en begr
ännu livli gare, seda n
pens storl ek. Disk ussio nen häro m blev
land s först a ersä tlhuvu ddat a för "Ers atz-P reus sen ,, Tysk
o känd a. Det ä r
blev
,
ning sbyg gnad av störr e artil lerif artyg
terna vid Lon donk onfe ej osan nolik t, att en del av svår ighe
om, huru lång t ma n
rens en bero dde på, att man ej kund e enas
ens storl ek för att erbord e ocrå i begr änsn inge n av slags kepp
samt idigt svar ande mo~
hålla farty g, över lägs na det tysk a men
i denn a fråg a. Man
de fem mak tern as olika rtade intre sse
för att inom de olik a
har nu erhå llit en tidry md av c :a 5 år
på >> Ersa lz-P rcus sen
amir alite tern a begr unda , huru »sva ret»
skal l utfo rmas .
för flyg mod erfa r Öve rens kom mels en att i tillå tet tonn age
ton syne s vara tillk om ·
tyg inrä kna även farty g unde r 10,00 0
er av den num era rä ll
men som skyd d mot över rask ande följd
flyg mod erfar tyge n <'.1
allen ast utbr edda åsik ten , att dc stora
örlog sflot ta .
äro särsk ilt önsk värd a enhe ter inom en
av ubåt arna s storlek
n
inge
änsn
Den över ensk omn a begr
ubåt arna på över 2,000
tord e inne bära , att man funn it de stora
inga r. Tekn iska sva ·
ton ej mots vara på dem ställ da förv äntn
truk tion hava sann olikt
righ eter vid dess a stora ubåt ars kons
a en del av trak ta !··
ej vari t best ämm ande . Viss erlig en kunn
mind re lyck ade, m e11
mak tern as störr e ubåt ar betr akta s som
tyg och böra bedöma~
de hava bygg ts delv is som expe rime ntfar
o
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skäl en till best ämm elsen
däre fter. l\Ian bör nog i ställ et söka
ara farty g såvä l i fråg a
dels i kost nads fråg an (ubå tar äro dyrb
svår ighe ten att anvä nda
om nyby ggna d som unde rhåll ), dels i
dels i det fakt um , a lt
så stora ubå tar i grun da farv atten och
jämf örels evis ring a del
av en ubåt s depl acem ent enela st en
Det är ocks~t rält
kan utny ttjas för offen siva strid sm edel.
uppt agit fråg::lll
nde
väga
troli gt, att man till allva rligt över
0
2,00 ton , best ycka de
om för vilka uppg ifter ubåt ar på över
m ed 12 till 20 cm . kamed - föru tom torp eder -- kano ner
liber skol a anvä ndas .
ur tekn isk syn .
Över ensk omm elser na om krys sarn a hava
rikta ts mot
som
k,
kriti
punk t intre sse bl. a. därf ör, att den
i best ämr
inga
ändr
vVashin gton krys sarn a, ej föra nlett n ågra
m elser na för dess a farty g.
om dc lätta farty Av slor bety delse äro best ämm elser na
aget ej inne höll någr a
gens livsl ängd varo m \Vas hing tonf ördr
korn a visa r, att inom
best ämm elser . En blick i mari nalm anac
krys sare och jaga re falla
trak taten s gilti ghet stid ett stort anta l
trak tatm akte rna att i
för å lders grän sen. Kon uner nftgo n av
bety der detta , alt denn a
störr e utstr äckn ing bega gna sig hära v,
ngrin gspr oces s . :vred
mak ts flott a h\r geno mgå en kraf tig föry
nödv ändi gt för övri då
tekn ik ens snab ba utve cklin g blir det
t bliva dc över flyg lade
ga mak ter att följa exem plet, ty ejles
ilete n är ju b estäm d .
ifråg a om. farly gens kval itet - k vant
strid svär de är svår t,
Att jämf öra två krig sfart ygs inbö rdes
sfart ygs >> livsl ängd , är
men uppg iften att best ämm a att krig
först a utgå ngsp unkt en
kans ke ännu mer kom plice rad. Den
svär de med nyar e
~ärför ~ir natu rligt vis att jämf öra dess strid
inne på clte förs tnäm nda
hkna nde farty gs, och härm ed är man
unkt er äro följa nde.
prob leme ts svår ighe ter. Övri ga synp
tion går visse rlige n
Utve cklin gen av krig sfart ygs kons truk
g , som bygg es, finne s
ej språ ngvi s, m en för varje nytt farty
pern a. Man mås te
nska
möjl ighe ter till förb ättri ng av strid sege
rlig sänk ning av strid s såled es räkn a m ed en täml igen kont inue
På grun d av övni ng -·
värd et med sliga nde ålde r hos farty get.

-

-
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ar är det nödvändigt att räkna m ed att matericlen är utsal i
för en kontinuerlig >> slitning >> , som dels nedsätter stridsvärdcl ,
dels år för år höj er underhållskostnaderna.. Dc senare Et en
lenelens a U stiga till en sådan höjd. att det ur teknisk-eko nomisk synpunkt finnes en gräns , d å det är rationellast all
utran gera fartyget e ller a ll avse det för annat ändamål. :\'~·
konstruktioner inom olika onu~t den av krigsfartygstekniken
m åste även tagas i betraktande. Till slut kommer den dom inerande ekonomiska frågan: , l-Jur stor blir årskvoten för n y byggnader, om en viss livslängd antages ? » Det skulle vara
s~nncrlig e n intressant att veta, huru Jnan vägt dessa olik a
synpunkter mo t varandra pch m ot dc politiska, då man p [l
Londonkonferensen fixerat de nu a ntagna »l iv slängderna >, .

N y bygg nod sverksumh et .
Den nyhyggnadsvcrksam.h el, som pågår utomlands , Olll ·
fattar ett stort a nta l fartyg, huvudsakligen lätta sådana . O m
T~rskland undantages , följer m an i r egel redan uts takad e ba ll Or och de olika konstruktionern a inom en fartygsklass avYika i princip ej mycket från varandra. En mera detaljer a d
översik t synes därför ej ha va Jn~rc k ct värde för årsb erättel sen
~åsom såda n , i synnerhet som marinalmanackorna läm na
goda detaljuppgifte r . Här nedan s kall därför endast fram ·
h ållas n åg ra punkter, so m kunn a anses hava stör re intr css~'.
lineler år 1929 färdigställdes ell er voro under byggna d
;~:30 krigsfartyg . A v dessa vor o 3 slag- eller pansarskepp (1
i Tyskland och 2 i Finland), 31 VITashingtonkr yssare, 12 min d
re krysarc, 2 flygmoderfartyg , 100 flottiljledare och jagan
samt 128 ubåtar. Tendensen att bygga lätta fartyg var sa luncla omisskänlig och den har fortsatt under den förflutn a
delen av innevarande år. On1.kring årssk iftet 1929- 1930 voro
i England, Förenta Staterna, Japan. Frankrike, Italien och
Tyskland fö ljande antal fartyg uneler byggnad: Kryssare 4-5
jagare 75, ubå tar 89 med elt sammanlagt lontal av resp. c :~1
.JO l ,000, 12:3,000 och 102,000.
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vV as hingtonkryssore .
vVashin glo nkryssarna byggas forHa r a nd e utan n ~tgra störr e ändringar i konstruktionsprinciperna. För dessa kryssare
finnas (även cflcr Lonclonkonfcrensen ) för varje enhet endast
två b egränsn inga r ; största cl c placcmcnl 10,000 standardlon och
Definitionen p~t standardlon
största k anonkaliber 20 ,:1 c m
innebär att dessa fa rtyg f~'t ett cleplacl'mcnt a v c :a 12 ,000 ton
med normala förråd och c :a 14,000 lon fullt rustade . Det
förefall er , som om, Mt d essa fartyg först planlades, det funnits någon t yst men allmän överensko mmelse om alt farte11
skulle bliva så hög, som det var möjligt att förena med en
kraftig bestyckning. I\ågra huvuddata å dc första \V -kr ys·
sarna bestyrker detta antagande.

Namn

Huvudbestyckning
Kanoner

Fart
knop

jTorp edtuber

Suffolk .. . .. . .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... 8-20,3 cm. JS- 53,3 cm.
6-53,3
Pensacol a .............. . ............... 10- 20,3
12-53,3
10-20,3
Mioko ........... ....... ... ..... . .........
6- 55
Duquesne .... .... . .. . .. ....... ........ . 8-20,3
Trieste .. .... ... . ..... ... ... .. . ... .. . . .. 1 8-20,3

8-53,3

•l

31,5

32,;;

33,5
36,5
36,o

Då fa rt ygen m ås te givas högt f ribord dels för alt ern8
tillräcklig lå ngskcppsstyrka, dels för att kunna utnyttja den
höga far ten utan men för kanonernas betjänande , är det tydligt att pansar - och undervattensskydd måste bliva tämligen
ringa . Några säkra uppgifter härom finnas knappast tillgängliga , m en av elen kritik , som framkommit framgå r m ed
all önskvärd tydlighet , att det obetydliga sk yddet är W-kryssar ens svaga punkt. Dc nya fartygen inom denna fa rtygsklass skilja sig från de ursprungliga hu vudsa kligen däri , at!
de franska och italienska givits lägre farl , medan d c engelska
fått något högre. Farten är därför numera :12 ä ~~;~ knop .
Ett undanlag synes den ita lienska kl·~· ssaren Bolzano vara .
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som uppgives få en fart av 36 knop. Antalet 20, 3 cm. kano ner har bibehållits å de engelska, franska, italienska och ja panska kryssarna, under det att å de amerikanska antah- t
minskats till 9. Beträffande skyddet torde man kunna antaga , att de förstärkts så m ycket som möjligt genom att den
genom fartminskningen uppkomna viktsbesparingen använt\
härför. Från franskt håll framhålles sålunda, aU den unel er
byggnad varande \V-kryssaren Dupleix fått sitt skydd avsevär t bättre ordnat än föregångarnas , och att den kan anses
som den bäst skyddade 10,000 tons kryssaren.
Kritiken mot \iV-kryssarna har varit mycket stark . För utom mot det svaga skyddet har den riktats mot fartygens
storlek, höga fart , kraftiga bestyckning och d ära v följande
höga byggnadskostnader, samt mot disproportionen mellan
dessa egenskaper och fartygens huvuduppgifter , som allmän t
angivas vara spaning, stöd för jagare, skydd för handeln och
anfall på fiendens sjökommunikationer. :M an kan således sä
ga, att dc egenskaper, som vid dessa kryssares planläggning
ansågos av största vikt, numera frånkännas en s tor del a'
sin betydelse.
Både i England och Frankrike uttalas ganska allmänt den
åsikten att under byggnad varande \Y-kryssare böra bliva de
sista i sin klass. I denna åsikt anser man sig y tterligan
styrkt, seelan närmare kännedom erhållits om Tysklands n y
konstruktioner: >> Ersatz-Preussen » och 6,000 tons kryssarna.
Det förstnämnda fartyget har samma standarddeplacemen t
som \\T-kryssare och inbjuder därför till jämförelser. Sådann
hava också gjorts i stort antal, den värdefullaste torde vara
professor Hovgaards , som återfinnes i Transaclions of the l ll stitu lion of Naval Arehiteds 1929. Ett utdrag härav har varit
intagit i kapten Fiirsts artikel i Sällskapets tidskrift för i år
(sid. 276) , varför här endast skall anföras ett kort utdrag av
diskussionsinläggen. General de Vito (numera direktör vid
_\nsaldoverken och dessförinnan ansvarig konstruktör av (k
italienska \\' kryssarna Trento och Trieste) säger bl. a.: »Dessa
far tyg (Trcnto och Trieste) hava visa~ sig fullkomligt lyckade:
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jag tror att dc äro bland de snabbaste kryssarna i världen
- - ». Efter att hava framhållit, att man på 12,000
ton (norma ldeplacement för ~T -kryssare) kan konstruera
m å nga olika typer från slagskepp t ill lätta kryssare säger han.
»Det är en fråga , som rör p rogrammet, och, såsom prof. Hov gaar d mycket riktigt framh åller, när fart, bestyckning. aktionsradie, skydd och sjöduglighet äro fastslagna, }ir det kon struktörens åliggande att uppgöra ett sådant projekt, att de
-- Antag
bästa möjliga tekniska resultat ernås. att vid fientligheternas början många snabba ~T -kryssare
h astigt kunde förstöra fiendens lätta flottiljer (flottilj ledare,
jagare och torpedbåtar) och dess militärtransporter och. på
grund av sin höga fart , kunde undvika strid med liknande eller överlägsna fartyg, så skulle detta vara en stor fördel , och
för att de skulle kunna vara i sttmd härtill, är en bestyckning
av 8 tums (20 cm.) kanoner att föredraga , emedan 6 tums
(1 5 cm.'! kanoner kunna installeras ~t handelsfartyg och t. o.
Sju års studier av \ V·m . på f!ottiljledare. kryssare hava för mig bekräftat professor Hovgaards åsikt,
att man med åtta 8-tums kanoner och mycket hög fart ej
kan avse mer än 2,000 ton för skydd. Om detta delas i tre
delar, d. v. s. avses för vertikalt och horisontalt pansar samt
för skydd mot torpeder, låtande skotten utgöra skydd för min or , är det endast en illusion, om vi påstå, att fartyget försetts med skyclcl. Men även om vi företaga en kraftig reduktion i maskinvikt (vilket skulle medföra en stor fartminsk ning) och därigenom till 3,000 ton öka den vikt, som kan avses för skydd , och om vi dela den sistnämnda vikten i tre
delar , skulle vi fortfarande endast fä el~ illusoriskt skydd ,,.
Ordföranden vid mötet, den engelske amiralen Lord \!Vester Wemyss , yttrande i sin avslutande sammanfattning bl. a.
»J ag känner ingen sjöofficer, som är beundrare av 10,000-tonskryssaren. Jag vill ej framföra min egen åsikt, em edan min
aktiva tjänst är slut, men alla mina vänner, rned vilka jag
·diskuterat saken, säga, att de anse 10,000-ton-kryssaren vara
en dålig kompromiss, och att en m ycket bättre konstruktion
kunde hava erhållits ».

-
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General de Vitos inlägg, mot vilket många invändn ingm
kunna göras , synes mera vara ett försvar för att program meb
fordrin gar lösts på ett tillfreds ställand e sätt än ett bevis för ,
att program uppstäl lningen var elen riktiga .
:\len varför bygger man d{t fortfara nde \\'-krys sare ? (En hart Fö ren ia Statern a hava ett tiotal under byggna d). l
Frankr ike, där kritiken synes hava varit livligas t, besvara r
man denna fråga på följand e sätt. Därför aU \V -kryssa re n
är hältre än ingentin g. Emeda n medlen redan äro beviljad e
och gå förlorad e för flottan, om de ej använd as. Emedan
projekt en för de blivand e franska kryssar na ej äro färdig :t.
J\Jen smnlidi gt anser man del nödvän digt alt med störsi a
a flotta n
sk~1 ndsamhel göra ytterlig are försök så att "fransk
som fii r
l,
läge
ade
förändr
t
de
efter
snabba st kan anpassa s
s i den
del
>·
ursprunf
itt
s
Frankr ike är oroande , och som har
ni s
'\Iussoli
i
dels
under bygnad varande nya tyska flottan
impera listiska politik ».
Ater en upprepn ing av tidigare kända förhålla nden! Fl t
lands nybygg nader och konstru kti onsprin cicpr :ttcrvcr ka r a
andra länders och tv~irtom. :r\ umera är dock problem et a Il
bygga sina egna fa rtyg bättre än andras betydlig t förs\ åra L
enä r man ej kan tillgripa den närmas t till hands liggand e ål gärden: a tl öka farlyge ns storlek. :\'u gäller det sn:uarc att
n.
lwgr~i n sa storleke n men sam tidigt flirb~ittra k valitc·te

Ouriga kryssm e.
l Englan d har man redan börjat att minska kryss a rn a~
storlek genom byggan det av York-kl assen. Dessa kry s~.are
hava ett deplace ment av 8,500 lon , äro bestyck ade med sex
20, 3 cm. kanone r och hava en fart av 33 knop. 1-~anonupp 
ställnin gcn är den vanliga med dubb eltorn i farly~ds medel linje, två förut och två akterut .
Tysklan ds nya kryssar e, vilkas storlek genom Versailles fredens besläm melser är begräns ad till 6,000 ton, hava nio
15 cm. kanone r , uppstäl lda i trippclt qrn , tolv 50 cm. däck s-
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torpedt uber, uppstäl lda i trippell avettag e, och ;32 l.;;nops fart.
Den nnder byggna d va rand e kryssar en >> Leipzig » har trippeltornen placera de i medelli njen, två akterut och e tt förut. Liksom å Königsb erg , Karlsru he och Köln hava här sex av ck
nio. kan.onc rna placera ts akterut , en ovan lig fördeln ing, sannohkt tillkom men på grund av taktiska överväg anden. Leipzig, som är längre och bredare men mindre djupgåe nde än
sina föreg ångar e, har större maskin s tyrka ä n dessa (72 ,000
resp. 65,000 AHKR) . Man har uppdela t den på tre axlar, av
vilka de båda yllre äro turbind rivna , under det all den meller sta drives av ett dieselm askiner i på 12,000 AHKR. De tre
1{-krys sarna hava Lvå propell eraxlar, vardera försedd med en
för marsch fart avsedel dieselm oloranlä ggning.
Dc n ya tyska kryssar na anses allmänt som kraftiga fartyg, särskilt i Frankri ke, där man t. o. m . h å ller före, att dc
i strid med \V -kryssa re, som i detta samma nhang beteckn as
som »plåtlåd or» , skulle h ava goda utsikter , enär utgånge n
helt vore beroend e a v vilket fartyg, som uppn ;tdde den första
sal v träffen.
~v dc fem stormak terna synas endast Englan d och Ita .
hen mtresse ra sig för mindre kryssar e: Det uppgive s , att
engelsk a amirali let et projekt erar kryssar e på 6,000 ton, be·styckad e med 15 cm. kanone r. Vid London konfere nsen gjor ·
d~s ju en uppdeln ing av kryssar na med hänsyn till bestyck Ilingen för Englan d , Förenta Statcrn a och Japan, och detta
får väl antagas medför a , att även de båda sistnäm nda makter na, som ju redan besitta ett antal kryssar e med mindre kanon~aliber än 20 ,:~ cm., komma att bygga liknand e fartyg . Hahen bygger för närvara nde sex kryssar e på 5,300 ton, bestyck ade med ålla 15 cm. kanone r och avsedda alt få en fart ~v :n
knop.

Jogar e.
Av övriga lätta fartyg bygger man flottiljl edare (vi lk a
väl ef ter London konfere nsen få räknas till kryssar e) och jagare. En särskilt i Frankr ike och Italien framträ dande strä··
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yan är att giva dessa fartyg en exceptionellt hög fart. i\lan
svnes i dessa båda länder hava drivit åsikten om fartens b el~' delse alldeles för långt. Som typiska exempel kunna föl-·
j~mde fartyg nämnas. Den italienska flottiljledaren >> Nicoloso
da Recco )) har på sina prov turer uppnått en fart av 41 ,~0 t
knop (Farten uppgives betecknande nog med en noggrannhel
på 1,000-dels knop). Fartyget deplacerar c:a 2,100 ton. Längelen är 107 meter och bredden 10,2 meter. Bestyckningen består av sex 12 cm. kanoner i dubbellavetter, tre 40 mm. lufl ,:ärnskanoncr, två 12,7 mm. kulsprutor och sex 53,3 cm:s tor pedtuber i trillinglavettage. l\-Iaskineriet består av 4 vattenrörpannor och 2 utväxlade turbiner, som vid provturerna ut vecklade mer än 60,000 AHKR.
Den franska flottiljledaren )) Bison )) uppnådde 41 ,2 knop
på sina provturer i febr. 1930. Dess deplacenwnt uppgi ves
till 2,4 7 5 ton. Längden är 123,1 meter och bredden l1 ,G m cter. Bestyckningen består av fem 14 cm. kanotH"r , fyra :~ i
mm. luftvärnskanoner och sex 55 cm. torpeder. \ tl askkitwri f' l
uppgives kunna utveckla 70,000 AHKR.
Det är givet, att dc uppgivna farterna äro rekordprestationer, som ej kunna uppnås, då fartygen äro utrustade m ed
normala förråd eller till sjöss möta någon sjö. Man har också
i facklitteraturen sett uppsatser , som kritisera ej blott de överdrivna anspråken på fart utan även antyda, att de uppnådda
resultaten böra fattas som reklam för de olika varven. I
England, där fartygens prestationer bedömas efter vad de kun na uträtta under normala förhållanden till sjöss , nöjer m an
sig med 35 knop för nyare flottiljledare och jagare.

Ubåtar.
Till antalet överväga ubåtarna bland pågående nybyggnader. Särskilt i Frankrike bygger man ivrigt ubåtar och
ltalien följer som god tvåa med England på tredje plats. Övriga större mariner bedriva nybyggnad av ubåtar i mindr!'
utsträckning, men hos de mindre kan man iakttaga en bestäm d
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tendens att förstärka eller förnya sina flottor genom ubåtsbygge. Försöken att på de olika konferenserna helt avskaffa
ubåtarna hava ej lyckats, och den sista befäste ubåtens fortsatta tillvaro genom att för de tre största sjömakterna fastställa tillåten tonnagesumma för denna fartygsklass. Om ubåtstonnaget år 1914 sättes till l , är det nu befintliga i runt
tal 3,3. Motsvarande siffror för övervattensfartyg äro l och
O,G. År 1914 var ubåtstonnaget knappt 2 % av det totala
krigsfartygstonnaget Nu utgör det mer än 8 %.
Ubåtarnas användning i krig är varje makts mer eller
mindre väl bevarade hen~lighet. Att man bl. a. avser dem
för handelskrig framgår av att även Londonkonferensen sysslade med d etta spörsmål. Sannolikt komma de antagna bestämmelsern a härom ej att hava någon inverkan pi\. ubåtarnas konstruktion. I övrigt torde man , att döma av tillgängliga
uppgifter om nybyggnader, forlfarande avse dem för viss samverkan med övervattensfartyg och för självständiga uppdrag
såsom spaning, minutläggning m. m .
Frånsett det ringa antal ubåtar, som byggas för minutläggning, kan man uppdela under byggnad varande ubåtar i
4 storleksklasser: l) omkring :~,000 ton, 2) 1,500- 2,000 ton,
3) 800- 1,000 ton och 4) 1! 50- 650 ton. Största antalet byggas
inom klasserna 3 och 4. Ubåtarnas huvudbcstyckning, torpe der, tillgodoser man å nyare ubåtar genom ett stort antal tuber ,särskilt i Frankrike, där man i stor utsträckning använder
utanför tryck sk rovet placerade tuber, ofta svangbara.

Ersatz-Preussen.
Det nya tyska artillerifartyget )) Ersatz-Preussen » har varit föremål för omnämnande i Sällskapets tidskrift dels i kapten Muhls artikel l 929 (sid . 222) , dels i marindirektör letterströms årsberättelse l 929 (sid. 571) , dels även i kaplen Ftirsts
förut omnämnda artikel 1930 (sid. 271 ). Här nedan lämnas
därför beträffande fartyget endast några korta huvuddata
jämte kompletterande uppgifter , som efter nämnda artiklars
TidsTfritt i Sjöväsendet.

49
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publicering kommit till kännedom. Därtill fogas några kom
mentarer.
Fartygets längd och bredd uppgives till c:a 180 meter
resp. 20 meter. Djupgåendet torde vara omkring 6 meter.
Bestyckningen består av sex 28 cm. kanoner, uppställda i
trippeltorn för och ak ter; åtta 15 cm. kanoner i enkellavettagP
(sannolikt med sköldar som skydd), uppställda fyra på var dera sidan av överbyggnaden , så att fyra kanoner kunna skjuta
föröver och fyra akteröver (ren bog- eller häckeld torde dock
ej kunna avgivas från mer än två 15 cm. kanoner) ; fyra 8, 0·
cm. luflvärnskanon er. Dessutom finnas fyra eller sex 50 cm.
torpedtuber, uppstäHela på däckel tinder och strax akter om
aktra 28 cm. tornet.
Hörrsta fart b eräknas till 26 a 27 knop. aktionsruelien vid
20 knop" uppgives till 10,000 distansminuter .
Propellermask ineriet utgöres av ätla slyeken två takt-duh ·
belverkande dieselmotorer av MAN :s tillverkning , som ar be la
på två propelleraxlar och tillsammans utveckla c :a 50,000
AHKR. Motorerna torde vara anordnade på sält nedanståen de skiss utvisar.
· - .f)- molor

~-molor

%-.__

Pr~xd__ .

~-molor

·lM

'----------'

~

~Ko;>;>ltng __j

-

.D-molor

Kuggväxeln är gemensam för de fyra motorerna, vilka
dock kunna frikopplas från sina respektive drev genom en
koppling , sannolikt hydraulisk. Utväxlingsförh ållandet mcl
lan drev och kugghjul uppgives till 9: 5.
För att ernå viktsbesparing å skrov och utrustning h ar
man å »Ersatz-Preuss en >> enligt hittills framkomna uppgifter
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huvud sak ligen arbeta t ef ter fyra linj er: användning av specialstål, sve tsnin g och lättm etaller samt pansarskyddet s delvisa
inbyggande i bärande förband.
Kostnaden för »Ersa tz-Preussen » uppgives till c:a
75 ,000,000 honor.
Dessa kortfattade uppgifter lämna en tämligen klar bild
av de allmänna linjerna för fartygels konstruktion. Denna
bestämmes ju förutom ay renl teknisk a synpunkter även av politisk a , strategiska och taktiska hänsyn samt till slut och icke
minst av dc ekonomiska betingelserna . Problemet att rätt aY väga alla dessa hänsyn ä r helt naturligt m ycke t svart och m eningarna om vad som ~ir en riklig avvägning, äro och komma
alltid att bli\·u mycket olika. För Tyskland har en inverkande faktor, storleken, varit pa förhand bestämd , ehuruväl något tvång aU utnyttja den tillåtna maximistorlek en ej förelegat .
Ifråga om fartyg els övriga egen skaper hava meningarna tydligtvis brutits rätt mycket mot varandra, innan det slutlig:1
förslag et framlades. ~Ian hörde t. ex. tal om alt bestyckningen skulle utgöras av 35 cm., ja t. o. m. 40 cm. kanoner. Vad
som till slut bestämt valet av 28 cm. kanoner är ännu fördolt .
Helt frivilligt torde man ej avstått från en något grövre ka liber.
Även sedan s torlek och det grova artilleriets kaliber bestämts, funnos möjligheter till olika lösningar. Den nu förc liggande s~·nes hlancl utländska fackmän hava Yiickt både för Yåning och beundran, på en del håll även oro.
Versaille:sfreclens bestämmelser tillåta Tyskland alt innehava sex slag~kcpp , som efter tjugo års ålder få ersättas med
n ya med högst 10.000 tons deplacement. Då denna bestämmelse skrevs fanns ännu ej \Vashingtonfö rdragels »standardton », varför man vågar förutsätta, alt dc segrande makterna
ej hade tänkt sig annat, än alt i det fastställda maximitontalet skulle ingå även vikten av ett visst bränsleförråd. Tyskland synes em ellertid hava ansett, all fartygel kunde givas
en storlek av 10,000 »Slanclarcl »-ton (= 10160 »meten-ton),
d. v. s. att bränsle och reservmatarva llen ej behövde ingå i
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jande procentuella viktsfördelning (av standarddeplacement)
för andra fart ygsklasser.

den fastställda vikten. Vinsten av att ej behönt inräk na
vikten av normalt bränsleförråd kan, om förkrigspraxis lägges
till grund, uppskattas till c:a 600 ton för ett fartyg av denn a
storlek . Efter kriget har det ,, normala " bränsleförrådet vu xi t
väsentligt, naturligt nog , då det ej behöver inräknas i stan darddeplacementet, och man torde därför kunna säga, a tl
Tyskland nu bygger ett fartyg , som är c:a 2,000 ton större.
än som. sannolikt avsågs i fredsl-restämmelserna. Ett onekligen skickligt utnyttjande av andra makters senare överenskommelser inbördes. Någon opposition härem.ot synes ej h ava framkommit, ehuru saken säkerligen varit föremål för över läggningar, innan Tyskland tilläts giva fartyg et detta »större
deplacement, som för fullt rustat fartyg uppgår till c :a 14,000
ton. Aven för de nya kryssarna har man begagnat sig aY
möjligheten av att sätta likhetstecken m.ellan >> ton » och ,, stan -

Slagske pp

ton
(meter)
Skrov utan pansar ········ ················
Pansar för skrov och artilleri ...... .. .
Bestyckning och ammunition ........ ,
Maskineri .... ... .... ...... .. ............. ....
Utrustning, besättning, förråd .........
Summa standarddeplacement

l

ton
(meter)

oi ' o

\

l

3,700

3G

2,700

27

1,700
1,G30
430

17

10,160

16
4

\wo

0

4,400
2,000
1,000
2,330
430

/o \ 10,160

28

......

s

Utrustning, besättning, förråd

3

Summa

\

43
20

37

33
19

Maskineri ·· ·········· ···· ·· ·

l

o.'o

37

Bestyckn ing och ammunition_ . _

efterföljande jämförelse.
Suffolk

SlagLätt
kryssare kryssare

Jagare

l
Skrov utan pansar ·· ········· ····
Pansar för skrov och artilleri

dardton ».
Av intresse är att jämföra i facklitteraturen gjorda uppskattningar av viktsfördelningen å >> Ersatz-Preussen >> och :1
andra fartygsklasser . I kapten Fi.irsts förut omnämnda artikel är en sådan jämförelse med den engelska \V-kryssaren Suf folk intagen (hämtad ur vVerft, Reederei und Hafen , 1929 1.
Den medtages här m ed något förändrad uppställning för en

Ersatz-Prenssen
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l

10 l
23
4

l l
\wo
0

"\

James L. Bates, konstruktör Förenta Staternas Burea a
of construction and repair, lämnar i annat sam numhang fö l-

100 °/o

51
10

47

18

9
23

5
42

4

7

6

13

l

100 °fu

l

100 °/o

o

l

100 °/o

Jämförelser m ellan såväl absoluta som procentuella vikts siffror m~tste alltid göras uneler hänsynstagande till fartv<>ens
. b
typ , storlek , fart m. m. , men man ser av ovanstående ta beller alt >> Ersatz-Preussen >> beträffande viktsfördelningen utgör ett mellanting mellan slagskepp och slagkryssare och att
den, vid jämförelse med \V-kryssaren , vunnit i skydd och be styckning p~\ bekostnad av vikterna för skrov oel; maskineri
det sistnämnda innebärande jämväl en fartminskning.
'
Artilleriuppställningen på »Ersatz-Preussen>> är givetvis
ett r esultat av noggranna överväganden. Man har ej följt det
engelska exemplet från Hodney och Nelson att koncentrera det
grova artilleriet. Enligt engelska uppgifter a vsåg man m.ed
detta uppställningssätt att vinna minimilängd å citaclellpansm·et, vilket härigenom kunde göras mycket kraftigt (14 tum
= 317 mm .) , samtidigt som det grova artilleriets durkar kunde förses m ed effektivt skydd. E n bidragande orsak till att
d~t tysk a fartyget fått en m era traditionell artilleriuppställnmg har sannolikt varit, att dieselmotormaskineriet (inklusive
dieselgeneratorer för elektrisk kraft- och belysniugsström)
krävt jämförelsevis stor bredd och längd, vilket ej kunde erhållas p å annan plats än å fartygets mellers ta d el. Genom att
förlägga maskineriet där vanns också den fördelen, att alla
dieselmotorernas avgaser kunde ledas till en gem ensam skor-
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sten, som trots alla förhoppningar i motsatt riktning naturli gtvis ej kunnat undvikas på grund av svårighe terna att pa
annat sätt bortleda avgaserna fr a n en dieselmotoranläggning
p å c:a 60,000 HKR. Ifråga om uppställning av torpedtuberna
h a r man ej heller följt exe mplet fran Rodney och -:\elson, som
hava underva ttenstub er , ulan använt däcksuppställning såsom
il nyare kryssare. Förutom_ rent torped tekniska hänsyn h a va
Yäl huvudskälen härtill varit undvikande av stora rum und er
vattenlinjen , där utrymmet behövs för andra ändamål, och
möjlighe t alt öka eller minska antalet Luber i m era fram sk ri det hyggnadsstadium.
Valet av utväxlade dieselmotorer som framdrivningsmaskineri å »E rsatz-Preussen » är ägnat a tt framkall a en viss l'ör vanmg. Vid e tt fartyg som detta ä r maskinvikten ay stor b etydelse , och det förefaller , som om ett dieselmaskineri knap -past kunde utföras m yck et om ens n ågo t lättare än elt ångma
skineri , även om det sen are utföres tämligen konser vativt. l
det följande skall d etta förhålland e närmare gra nskas , m en
nedanstående kan lämpligen anföras i detta sammanhang.
För en dieselmotoranläggning måste man räkna med krafti gare bäddar och större smörjoljeförråd än för en å ngturb in anläggning, och härvid m ås te n'lan taga hänsyn ej endast ti ll
själva propellermaskin eriet ulan även till hjälpcliesclmotoran läggningen . I vad m å n för fartyg et i sin h elhet erforderliga
hjälpmaskiner bliva lättare eller t yngre vid det en a eller andra
systemet k a n ej generellt a vgöras utan måste und ersökas fr ån
fall till fall, och detta ä r i brist p å data f. n . h elt omöjligt.
Sedan olj eeldningen numera är allenarådande å nyar,
krigsfartyg m ed ångmas kinanläggnin gar , har betydelsen a\
oljans större värmevärde per viktsenhet bortfallit vid jäm~i i
relse m ellan diesel- och å ngmaskinanläggningar å krigsfarty,!.(
Enär m an dessutom numera ej inräknar bränslets vikt i standarddeplacementet, har dieselm.otormaskineriets lägre brälL leförbrukning knappast någon betydelse, d å man skall väl j'1
maskineri för ett far tyg med på fö r hand bestämt stanclmclde1
placcm eni, vilket ju Yar fallet för det tyska fartyg et. Däremo
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spelar bränsleförbrukningen en m yck et stor roll för uppnåendet av en uiss aktionsradi e. Sannolikt h ar man a lt i detta
förhålland e söka huvudsk älet till valet av dieselmotordrift
Vilka fördelar man än a n sett sig vinna genom alt välja
dieselmotorer, h ar man dock fått taga vissa olägenheter med
i köpet. De viktigaste av dessa äro: komplicerade manöveranordningar och vibrationer i fartyge t, de senare b etydelsefulla
för nutida krigsfa rtyg, vilkas strids egen skaper i hög grad äro
b eroende a v en mängd ömtåliga ins trumen ts riktiga funktion.
Till olägenheterna kan man eventuellt även räkna den omständigheten, a tt dieselmotorer ej i avsevärd grad kunna överh elastas under lä ngre tid. l detta hänseende synas erfarenh eterna från världskriget ha va visat, att ånganlägg n in g ar äro
överlägsna.
Ett stort, m en även djärv t steg har em ellertid tagits på
vägen till dieselmotordriftens införande å större krigsfartyg.
Att man ej t agit det utan föregående experiment är uppenbart ;
sannolikt har m a n ej h eller nöjt sig m ed enbart verkstadsförsök. F yra av de nya tyska kryssarna hava , som förut nämnts ,
förs etts med di esclmotoranläggningar, som sannolikt varit led
i experimenten för det n ya artillerifartygets maskineri. Man
misstager sig nog ej mycket, om man antager, att kryssaren
Leipzi gs dieselmotoranläggning för den m ellersta propelleraxeln b es tår av två motorer av ungefär samma typ , som avses för »Ersatz-Preussen ».
De vägar , so m man använt för att minska vikt å skrov
och utrustnin g, ~iro ej nya eller oprövade inom andra mariner. ~'lan synes dock å det t yska fartyget hava gått längre,
än vad som hitintills ansetts tillrå dligt. Säkerligen hava de
nya tyska kryssarna även i detta avseende fått tjäna som experimentfartyg. På annat sätt är d et svårt att förklara den
stora viktsbesparing (c :a 550 ton), som officiellt uppgivits.
» Ersatz-Preussen >> har, alltsedan dess konstruktion blev
känd, orsakat mycken diskussion. Jämförelsen med 'V-kryssarna har redan berörts. I England har t. o. m. den åsikten
uttalats, att del nya tysk a artillerifartyget gott kan m äta sig
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med den engelska Marlborough-klassens fartyg (deplacement,
25,000 ton , fart 21 knop , tio 34, 3 cm. kanoner, byggda 1912 ~ 1913). >> Ersatz-Preussen )) har även intagit en framskjuten
plats i diskussionen om slagskeppens storlek, i de t man under
hänvisning till vad Tyskland åstadkommil på 10,000 tons deplacement förklarat, att den väldiga stegringen i slagskeppens
storlek blivit fullständigt överflödig, och att den ej står i proportion till det stridsvärde, som uppnåtts.
Ä andra sidan hava, sedan nya detaljer blivit kända eller
man noggrannare övervägt konstruktionens möjligheter, en
del uttalanden i motsatt riktning framkommit. Så t. ex. har
man ansett, att ))Ersatz-Preussen )) på grund av sin lägre fart
ej skulle kunna vara i stånd att utkämpa en längre strid med
en \iV-kryssare. Andra uttalanden gå i elen riktningen , atl
det tyska fartyget är huvudsakligen avsett för försvar, och all
man ej kan göra en teknisk jämförelse mellan detta fart yg
och vY-kryssarna, som hava kryssaretypens särmärke, den
mycket höga farten.
Till grund för dessa uttalanden ligger måhända i många
fall ett ensidigt betonande av den ena eller andra egenskapen
hos de olika fartygen, men de belysas tydligt, huru olika elt
fartygs stridsvärde bedömes. Alla jämförelser mellan krigsfartyg lida av det felet, att de nödvändigtvis måste utgå fr ån
antaganden. Huru väl 1nan än väljer dessa , kvarstår dock
den möjligheten, för att ej säga sannolikheten, att de ej komma
att motsvara de förhållanden, som råda, när del verkligt ut slagsgivande provet, striden, skall företagas. Dessutom k au
ett fartygs stridsvärd e ej avgöras enbart genom jämförelse med
ett annat enskilt fartygs. Bådas värde måste även bedömas
med hänsyn till de större enheter, av vilka de utgöra en del.
Trots ovan påvisade olikheter i och svårigheter vid b edömning av fartygs stridsvärde måste dock Lid efter annUl l
en dylik bedömning göras av de ansvariga myndigheterna in om de olika n.1arinerna. Ett logiskt tänkande och upprätthål landet av vissa välgrundade principer kunna härvid vara till
stor hjälp , men de äro otillräckliga .och måste komplettera"
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med metodiska och omfattande experiment för att kunna ut mönstra antaganden, som sakna verklighetsgrund , eller för
att fälla avgörandet, då åsikterna äro d elade. De stora ut ländska marinerna synas också i stor utsträckning, trots sina
i många fall värdefulla krigserfarenhcter, begagna sig av vidlyftiga experiment för bedömning av en konstruktions värde
under verkliga förhållanden. I detta avseende är den svenska
flottan i brist på tillräckliga medel illa lottad , så myck et mer
att b eklaga som de få fartygsenheter , som tillföras densamma ,
äro av största betydelse för dess värde under krig .

Krigsfartygs maskinvikter.
I facklitteraturen förekomma tid efter annan jämförelser
mellan enhetsvikter för olika propcllermaskinanläggninga r. De
böra alltid användas med s tor försiktighet, enär dc uppgivna
siffrorna kunna vara resultat av rätt olika beräkningssätt. De
kunna emellertid giva hållpunkter för bedömning av hithörande frågor .
Ar 1924 meddelades följande enhe tsvikter för engelska
krigsfartygs propellermask inanläggningar. (Återfinnas bl. a .
i mariningenjör Halldins årsberättelse 1925 s. 481).
Yikt p~r
AHKR

Antal prop elirar

Antal
AHKR
pr. prop eller

····· ·

36,7

4

36,000

45

Kryssare .......... ..
Lätta krys sare .. .

29,5

4

JG,OOO

39

24,5

2

20,000

31

Plottiljledare ......

15,9

2

20,000

19

Jagare ...............

15,0

2

13,500

13

Slagkryss are

Tillåten vikt
för dieselmotorer

l

Dessa vikter avse propellermaskineriet i fullt driftfärdigt
skick , s:\ledes pannor, turbiner med växlar , axlar, propellrar,
för huvudmaskineriet erforderliga hjälpmaskiner, i de olika
systemen befintligt vatten, ånga och olja, rörledningar o. d .,
evaporatorer, styrmaskin m. m.
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I slutet av år 1929 meddela de engelska fiolla ns f. d. En gineerin -Chief, Sir Robert Dixon, följande enhetsvi kter för pro pell ermaski ner [t nyare engelska krigsfart yg.
45,-±
Nelson
:36,<
Hood
20, 4
vVashin gtonkrys sare
15,0
Jagare ....... ... - . - . - . - - 56,2
Ubåt med dieselmo torer
20, 0
ångturbi ner
))

kg. p er AHKE.
))
))
))

))
))

))

Då Hoods och jagares enhetsvi kter äro lika i b a da falle n
talar all sannolik het för att siffrorna i den senare tabellen
omfatta samma viktsgru pper som i den första. Beträffa nde
ubåtsma skinerie rnas vikt uppgives , att den avser den kom pletta propelle rmaskin anläggni ngen för övervatt ensfart En h etsvikten för dieselmo toranläg gning förefalle r osedvanl igt
hög. År 192± räknade m an i engelska marinen med c:a 39
kg. för en dylik anläggni ng.
Man ser av de båda tabellern a, att man för \ V-kryssa rna
lyckats avsevärt nedbring a maskinv ikten.
För att komma till en uppfattn ing om huruvid a man p å
»Ersatz- Preussen >> kunnat vinna någon avsevärd are viktmins k ning genom att använda dieselmo torer, kan nedanstå ende tjäna
till ledning.
Redan före kriget uppdrog den lyska marinled ningen åt
två tyska dicselmo torfabrik er, MAN och Krupp. att konstruer:t
försöksd ieselmot orer, avsedda för slagskep p och utveckla nde
c:a 12,000 AHKR per m otor. Maskine rna fullbord ades även
under kriget, men kunde knappas t beteckna s som l yckade.
Vikten torde hava rört sig omkring 50 kg . p er AHKH. för m otorn med tillhöran de pumpar etc., således ej direkt jämförb ar
med ovanståe nde engelska enhetsvi kter, som innefalla betydligt mer. Motorer na voro dubbelve rkande, relativt höga och
ganska långsam tgående (c :a 120 varv per min. ).
För dieselmo torer, avsedda för ubåtar, h a de man i Tysk land såväl före som under kriget lycka.ts bygga betydlig t lätta -
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re m otorer. Dc största enhetern a utveckla de dock ej mer ~in
c:a 3,000 AHI\H och vägd e c:a 20 kg. per AHKR (för motor
med tillbehör ) . För nutida ubåtsdie selmotor er torde man som
med eltal kunna sälta c :a l 7 kg. p er AI-IKH.
Enligt tysk uppgift (jämför kapten Fi.irsts ovannäm nda
artikel} beriiima s propelle rmaskin eriet å »Ersatz- Preussen >>
väga c:a 1,150 ton, d. v. s. 23 kg. per AHKR. Enligt samma
tyska källa uppskatt as propelle rmaskin vikten å engelska \ Vkryssare n Suffolk ;) till 1,930 ton, el. v. s. 24 kg . p er AHKR.
Jämföre s dessa båda siffr or med Dixons för nyare \ V-kryssa re, som både med avseende å fartygsst orlek och hästkraf tantal
per axe l (22 ,500) kommer närmast ifråga, finner man , att
någon väsentlig viktsbes p aring ej kunnat vinnas å »Ersatz Preussen » genom att införa dieselmo tormaski ncri. Sintsatse ns
rikti ghet beror på om den tyska uppskatt ningen av vikten <l
»Ersa1z- Preussen s » propelle rmaskin eri är rätt gjord. En del
omständ igheter tala dock för att den ej allt för mycket avviker från verkligh eten.
Dc först synliga uppgifte rna om dieselmo torernas vikt å
»Ersalz- Prcussen >> angåvo en enh etsvikt av 7,G a 8 kg . per
AI-IKH . Aven om denna siffra, som troligt ä1;, endast avsåg
själva motorns vikt, var den tydligen ändock alldeles för låg,
ty f. IL torde man ej kunna konstrue ra en driftsäke r dieselm otor på över ö,OOO AHKR med så låg vikt.
Av intresse är emeller tid att se, vilka framsteg som på d e
senare åren gjorts inom dieselmo torteknik en för nedbring andet av vikten. Ovan uträknad e viktssiff ra för den tyska dieselmotor anläggni ngen fyller väl de år 1924 uppställ da engel~
ska fordring arna för de tre första fartygsk lasserna . Ifråga om
h ästkrafta ntal epr axel kan det tyska maskine riet ej fylla
fordring arna för slagkrys sarc. Huruvid a utrymm et å kryssar e skulle medgiva installat ion av dieselma skineri är tveksam t.
Fordring arna [t totalt kraftbelo pp för kry ssare äro också num era högst betydlig t ökade.
*) DPn fö rsta i s in klass, ma skinstyrk a 80,000 AHKR, fördelad
på 4 axlar.
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Krigsfar tygs n y bygg nadsl,:os lnader.

I den före Londonk onferens en m yck et livliga diskussio nen om rustning arna till sjöss och d eras begränsa nd e spelad<•
kos tna den för nybygge n en stor roll. Ej a tt förundra sig över,
när man betänke r d e stora belopp, som krävas för riulida ston
krigsfart yg. Tillförlit liga uppgifte r om k ostn a derna äro dock
sparsam ma och a tt begagna dem för jämförel ser är vanskligt.
Nedanst ående siffror, hämtade ur olika källor, göra ej an språ k på a tt vara korrekta, men kunna ändock vara av intresse, då de giva en uppfattn ing om storlekso rdnin gen av d~
kostnade r, som krigsfart ygs n ybyggna der f. n. kräva utomlan ds.
Kostnad per
fart
- ?'g
fil 11 lOll
kronor

117 ,o
40,0

Nelson oeh Rodney oo .... oo .......... oo. oooOOO
Amerikan ska vY-kryssa r e .,oooooo ........ 00
Engelska \ 'V-kryssar e .. 00 ........ oo• .. •oo
00

00

000

00

8,000 tons kryssare .
oo 00 .. 00
Tyska 6,000 tons kryssare
Franska flottiljled are 00 .... 000000
00

00.

00 . .

00

,

00

....

00 . .

000

00

..

00 ...
Engelsk 1,:00 tons ja~a:.~~:-:·)00 .. 00
l, 00 tons ubat .... ) oo• ... oo ......
•
000

.

•

00

1

l
l
l
3,350 kron or l

iv
l

t d
na er per
»stan dard• t
on

'tcOS

4,000

3G,o
27,0
3I,o
9,0

3,600
3,400
5,200

5,n
10,7·»*·)))

4,900
7,700

•

l
,

3,400

Ovan stående siffror innefa tta ej kosluad för amm.uni tion .
Sistnämn da kostnad uppgår för Nelson till c:a 16,;:; millione r
kronor. Inräkna s denna kostnad i ovan angiven, blir total
kostnade n per standard ton för detta fartyg c :a 3,800 kronor
vilket rätt väl överenss tämmer med aU man i England f. n.
beräkna r kostnade n för slagskep p till c:a 200 f: per ton.
Före kriget var kostnade n för engelska slagskep p c :a 90 t
per ton eller c:a 1,600 kronor per ton, inklusiv e armering
*) Ambusc adc.
**) Oberon.
***) Exklusive artilleri.

men exk lusive a mmuniti on. För den t ys ka >> Kaiser»- klassen
tord e kostnad en hava varit ungefär densamm a, möjligen någo t lägre. F ör a tt kunna jämföra d en sistnämn da kostnade n
m ed de nuvaran d e, bör den egentligen höjas med c:a 4 %,
ber oende på skiljakti gh eten i ton och standard ton. Man får
då en kostnad av knappt 1,700 kronor p er , standard , -ton . De
nuvaran d e priserna för slagskep p äro således per ton dubbelt
så höga. Även m ed hänsyn till penning värdets fall innebär
detta en avsevärd ökning.
Som förut nämnts, uppgives , Ersatz-P reusseiH kosta c:a
75 millione r kronor eller 7,500 kronor per ton . Huru m.ycket
si ber eJ· bedömas ·' även
som härav avsetts för experim ent låter
.
med avdrag h ärför synes kostnade n vara onormal t hög.
I detta samman hang kunna n edanståe nde uppgifte r, meddelade vid Nelsons och Rodneys b eställnin g i slutet av år 1922,
vara av intresse. Fartygen b er ä kna des vardera draga en kostav 6,o a 6 ,2~ millioner f (l 08 a 112,r; mi l!. kronor). Kostnaden uppdela des på följande sätt:
fartygss krov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % av totalkos tnaden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 % ,
pansar
torn m. fl. konstruk tion er för be30 %
stycknin g
12 %
ing
bestyckn
8 %
m askineri
))

Summa 100 %
Byggnad stiden antogs bliva 3 år (b lev i verkligh eten 4
år och 7 månade r för Kelson och 4 ~\r och 9 månade r för Rodn ey). För varje fartyg beräkna des åtgå 9,:-; millione r dags verken (inklusiv e dags~erk en hos samtli ga underlev erantöre r) .
Arbetslö nerna uppskatt ade man till 5 millione r ~ (90 millione r
kronor) eller c :a 80 % a v totalkost naden.
Av det nyss sagda framgår , att en flottas vidmak thålland e
kräver stora nybyggn adsbelop p, men även att största delen
av d essa åt gå till arbe tslöner. Det är därför ur flera synpunkter lyckligt, att praktisk t taget all nybyggn ad för svenska
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flottan skett inom landet. En förutsättning för a tt så m ect
fördel skall kunna ske även i framtiden är, att man håller vid
liv och utvecklar konsten att konstruera och bygga krigsfartyg.
Detta sker säkrast och bäst genom alt nybyggnadsverksamhPten är livlig, så att konstruktörer och arbetare få pröva och
utveckla sin skicklighet. Aven den största optimist vågar doc k
ej hoppas, att svenska flottans nybyggnader skola bliva s:t
talrika, som fordras för en kraftig utveckling inom Jandet av
den del av skeppsbyggnadskonsten, som berör krigsfartyg.
Svenska konstruktörer och den svenska industrien haY.J
emellertid på många omrilclen visat sin förmåga alt framställ a
och exporlera konkurrensdugliga kvalitetsvaror. Krigsfartyg
~i ro om några just "k valitctsvaron, och här finnes säkerlige n
ett arbetsfält, som m er än hittills kan bearbetas a v vår f. 11.
kraftigt utvecklade varvsindustri och av dess verksamhet b<·
rörda verkstäder. Det är därför med största in tresse ma n
tager del av det uppslag, som två av Sällskapets ledamö ter.
överdirektör H. G. Hammar och amiral H. V. l\1. von Krusenstierna, framställt vid avgivandet av ett yttrande från marinens ekonomiseringssakkunniga. Förslaget innebär i korthet
att staten genom viss samverkan borde bereda möjlighete r
för den privata varvsindustrien att på eget initiativ igångsäl. b
nybyggnad av krigsfartyg för utländska beställare. KomnH
en sådan verksamhet till stånd, bleve den säkerligen till nytta
ej blott för de svenska varven och verkstäderna utan även, ocl t
i betydelsefulla hänseenden, för den svenska flo l tan.
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Flygstridskrafters användande av kemiska
stridsmedel i marinens tjänst.
l vårt land saknas sa goLL som helt erfarenhet beträffande
de kemiska stridsmedlen s användbarhet från luften. Ett bedömand e av flygstridskrafters användande av kemiska stridsmedel för marina ändamål måste sålunda grundas på dc erfarenheter, som kunna utläsas av utländska försök och vilka
finn as relaterade i utländska källor. Här lämnas en kortfattad
översikt av r;ldande åsikter på detta område, som kommit till
synes i Amerika , Tyskland, Frankrike och England.

I.

Inledning.

Användningen av kemiska medel för flygstridskrafter kan
bliva omfattande och h ava stora framtidsmöjligheter.
Den snahha utvecklingen efter kriget av flygstridskrafterna och även i n[tgon mån av de kemiska siridsmedlen har påvisat betydelsen av dessas förenade anviindning, och komn1fl
de i ett framtida krig att vara av utomordentligt värde såväl
vid självständi gt uppträdande flygstridskrafter som vid vik tigare avgöranden till lands och vatten.
För bedömandet av flygstridskrafters användning av ke miska stridsmedel erfordras kännedom om:
l. Egenskaperna hos dc kemiska stridsmedel, som komma till an vändning.
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2.

Det taktiska mwändande t a,· dessa kemiska strids

medel.
3. Flygstridsk rafters användning och begränsning Yid operationer med kemiska stridsmedel .
De två första förhållande na äro tämligen uttömmand e lw
handlade i förefintlig militärkemi sk litteratur och komm a
därför endast för fullständigh etens skull att här lätt vidröra~.
Det tredje förhållande t kommer däremot att huYudsakligen
bliva föremål för behandling här nedan.

n.

De kemiska stridsmedlen, det'aS egenskaper
och vel'kan.

Dc kemiska stridsmedel , som kunna förutses komma till
användning i samband med flygstridskr after äro:
l. stridsgaser.
2. Brandämnc n.
3. Rök· och dimbildning emedel.
4. Saneringsm edeL
Här förutsättes, att dc olika kemiska stridsmedle ns ege nskaper och verkan i stort ii.ro kända, vadan i det följande endast de egenskaper, som kunna tänkas hava inflytande p:1
användbarh eten vid flygvapnet , komma att behandlas. :\fan
torde därvid böra se saken från två sidor, dels möjligheter na
att utan onödigt stora risker för besättninge n medföra tillräck liga mängder av stridsmedle t i flygplanen, dels utsikterna all
utplacera stridsmedle n på de avsedda målen och på såd ant
sätt, att de medföra avseeld verkan.
Möjligheten för ett riskfritt medförande av kemiska strid_~
medel i flygplan sammanhän ger givetvis intimt m.ed sättet for
deras utspridande . Det torde sålunda kunna anses självklart.
att ett medförande av stridsmedle n i projektiler (flygbomber )
medför mindre risker, än om. de förvaras i behållare och ayse"
att spridas genom utsprutning . Ä andra sidan torde det s~st
nämnda sättet bl. a. ur synpunkten . av att kunna medfora
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s törs ta möjliga mängd stridsgas med minsta vikt av »emballage » vara att föredraga .

stridsgasern a indelas, beroende på elen tid de k varligga
efter utförd gasbcläggni ng, d. v. s. flyktighet, i J.:uarliggund c
och icke kuarliggand e. Användand et av stridsgas av den ena
eller andra av dessa kategorier har stor inverkan pft såväl
flygstridskr afternas taktiska uppträdand e som pa valet av
mål för gasbeläggni ng från luften.
Sålunda kan en beläggning av ett område med en kvar liggande gas, exempelvis senapsgas, ske i god tid , innan området i fråga besatts av en fiende, och själva utspridande l av
gasen följaktligen ske under betydligt mindre risker, än vad
som vore fallet , om området redan vore besatt.
Vid beläggning med icke kvarliggand e gaser, exempelvis
fosgen, måste för ernående av god verkan förhållande vis störr e gasmängder användas, än vad som är fallet vid användande
av den andra kategorien gas. ett förhållande som givetvis inver kar på flygstridskr afternas disponerand e , antalet flygplan ,
som behöva avses för ett Yisst företag etc.
Brandämn en avseelda för användning i samband med flygstridskrafte r kunna särskiljas i två kategorier, den ena avsedd
att åstadkomm a en koncentrera d eldhärd a v hög temperatur ,
den andra avseende utspridning över och antändning av ett
större område. Båda dessa kategorier utgöras av bomber, den
sistnämnda av ett större antal små sådana, förvarade i ett
gemensamt hölje. vilket strax efter fällandet öppnar sig.
Möjlighelen alt fr å n flygplan utspmta brandämne n synes
emellertid böra bliva föremål för undersöknin g.
Rök- och dimbildning smedel för användning i samband
l11ed flygstridskr ifler kunna utspridas dels genom fällning a v
bomber eller bojar, dels genom utsprutning .
Saneringsm edels utspridand0 . med tillhjälp av flygplan
synes hittills icke hava försökts , men möjligheter na härutin nan synas böra bliva föremftl för und ersö kning.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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O lika sätt att utsprida kemiska stridsmedel
från luften.

Såsom i det föregående framhållits, kunna kemiska strid smedel utspridas med tillhjälp av flygstridskrafter a n tin ge n
medelst fällning (IV gasbnmber eller utspnztning.

A.. Gasbombfällning.
Gasbombfällningen har den stora fördelen att på en gån u
kunna utsprida stora mängder gas över ett mål, beläget { if/
stora avstånd från egen huvudstyrka. Artilleriet däremot ä r
hänvisat till mål belägna inom dess begränsade räckvidd , oc h
för ernående av en till tiden koncentrerad verkan molsvarande ett större flygplans måste ett dussintal pjäser insättas_ i
eldgivningen.
Därjämte innehåller en gasbomb betydli gt
större mängd gas (omkring 8 ggr. mer) i förhållande till pre
jektilvikten, än vad fallet är med en artiller iprojektiL
Emellertid är bombfällningen ä ven vidhäftad vissa nacJ.;:delar bland vilka såväl svårigheten alt träffa ett visst mål son t
att uneler vissa förhållanden genomföra en bon'lbfällning m :t
märkas. Träffsannolikheten vid bombfällning är ju ctl m ång diskuterat ämne och då vi sakna exakta uppgifter, som kun na
. läggas till grund härför, gå åsikterna hä~:~rli1~na1: åtskilli!.(l
isär. De senaste årens förbättrade bombfallmngsmslrumen l
och införande av bombfällningstabeller, synas avsevärt hav a
stearat precisionen vid bombfällning. Sålunda erhölls vid
bo~bfällning i Amerika för n f1 gra år seelan mot fartyg fritn
låga höjder den 100-% spridningen till 16 % av höj~en. M_Pd
moderna metoder lär 100- 9~ spridningen hava nedbrmgals L1l l
Fdn sto ra höjder:

Amerika ........ 4

Polen

% av höjden.

.......... 2 ,5 %

"

Fr!in låga höjdC't"

2 % av höjden
2

%

Vad erforderligt antal bomber för gasbeläggning av ~ l t
visst område beträffar oavsett spridningen , räk na r den ty~ r
gasexperten Hanslion med en åtgång av omkring 12 lon. i:u m
ber för en yta av 1 kn1 2 , medan mo.twarande ammUI Jll lOll ~

å lg ~m g
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vi d använd ande av ar tilleriet uppgives till Oin:;:r in g

100 ton.
So m sa nnna nfa llning beträffande bo mbhilln ingcn 1 gaskrigels lj~inst torde a llmänna åsikten u to mland s var a , alt bomb hiilnin gen jämfört med artill eriskjutningen väl besiller vissa
na ck delar , m en a andra sicl an sa manga j' örcl elm, att en del aY
de hilli lls av ar tillerit:! behärskade uppgifterna med fördel
kunna lösas av flygstridskrafter .
B.

(;us ufSJ!tul ning .

U tsprutn in g a v kemiska s i ridsmedel fra n flygpl::tn synes
fortfarand e vara föremål för försök inom o li ka länder. Härvid hava huvudsakligen tvenne metoder prövats, benämnda
»The sprinkling method >> och >> The exhaust method >> .
>> The sprinkling metlwcl» beslår i, att välskan utsprulas
från flygplanet så alt den såsom stora droppar faller 1wd mol
mark en . För att härvid icke söndersli tas av luftdragel lill
dimform , ~ir det nödvändigt all blåsa ut vätskan i molsull
riktning mol flygriktningen och med samma has tighet son1
fl ygplanets. Detta förfaringssätt giver vätskestrålen en hastigh et lika med noll i förhå ll ande till den luftmassa, i vilken d~ n
blivit utsprutacl.

Denna m etod att spruta ut kemiska stridsmedel har fiirsöksvis använts för att als tra rökslöjor, ridå. Sprutas t. ex.
titantetraklorid ut på beskrivet säll, reagera dropparna m ed
luftens fuktighet och bilda en tät vitaktig rök , vilken si'tsom
en tät rökslöja faller mot marken . Denna metod för rökbeläggning har i Amerika med framgång utförts m ed » ~1ar lin
Bombe rs » och »l\avy D. T-2 >> -flygplan.
Under normala förhållanden giva m ed denna metod ungefär 400 kg . lilantetraklorid en röks löja , som är 2,000 m. lång.
Då detta rökmaterial betingar ett pris av ett 10-tal luonor pr
kg., komm er en dylik dimma att kosta åtskilliga tus en kronor.
Fasliin hittills huvudsakligen lilantetraklorid har använts
för a ls tra nde av rökslöjor, synes försök beträffande olika ga-
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t vid hand en, att det ick"
sers fysi kali ska egen skap er hava givi
mot anvä ndan de av billiläng re före ligg er någr a dire kta skäl
sulf onsy ra.
gare rökä mne n såso m oleu m och klor
strid sgas er med h ög
Det är även möj ligt att spru ta ut
sena p sgas . Förs ök m ed
kok pun kt och lågt ån gtry ck , t. ex.
rts, m en väl m ed väts kor
verk liga strid sgas er hava ick e utfö
er. Det har därv id visa t
m ed mot svar ande fysi ska egen skap
av ung efär 600 m. sasig, att dess a åtmi nsto ne fr ån en höjd
ken . Förs ök frå n stör re
som stor a drop p ar falla ned mot mar
etta förf arin gssä tt med all
höjd er hav a icke gjor ts, men kan d
höjd er.
säke rhet anvä ndas även från stör re
ts däri geno m, att rök
Den na m etod syne s hava förb ättra
n ågot und ersti gand e fl ygämn et bHtses ut m ed en hast ighe t
ett rökm oln erhå lles.
plan ets , vari geno m ett snab bt utbr
en fr ån en fl yg>. Th e exh cmst m etlw d » b estå r i att värm
till att förf lykt iga såda na
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tur icke äro i gasf orm .
strid sgas er , som vid vanl i g tem pera
att bild a röks löjo r geno m
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plan en s avga srör , varesl
att föra in titan tetra klor id uti flyg
sam t seda n i kon takt m e<!
dett a rökä mne över går till gasf orm
rök. Det har visa t sig
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h ava en röks löja , som
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når ned till mar ken , får flyg ma skin
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läm na en 1,60 0 m . lån g
tod omk ring 30 kg . titan tetra klor id
id ej angi ven.
röks löja . Dim man s täth et är härv
gare rökm edel , såso m
Äve n vid denn a m etod tord e billi
enhe t kun na anvä ndas .
olem n och klor sulf onsy ra utan oläg
takt iskt verk ligh ets
I U. S. A. utfö rda förs ök att und er
n a v utsp rutn ings meto dertrog na föru tsätt ning ar m ed elst någo
dess a meto der i viss a fall
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clagts och som u.nck r
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Rörelse
a) Den höga fart, som krigsfartygen numer~ ku1m~ h ålla
under strid och de stora områden, som tagas 1 ansprak u n " ·
av ett s.1·0··sla"n· l1a,,a" till följ.cl , att elen tidsrym
· d.
d er aangen
uncle~· vilken ett fartyg kan bliva utsatt för gas , är mycket
kort. En följd härav är, att ett fa rtyg måste utsättas fö1:. ga
sens inverkan under flera på varandra följande mom.ent, darest
.,.asen skall kunna fylla sitt ändamål. Detta gör att ston
~vantiteter stridsgaser erfordras för att få effek tiv verkan.
h) En tillfällig fördel är av mycket större ..betycl.els: till
sjöss än till lands, och detta förhållande motvager l nagm1
m.ån de ovan under a) framförda synpunkterna. Under en
sjöstrid mellan tvenne jämbördiga flottor kan några få minu lers övertag bliva avgörande för utgången. Under ~nta~audet,
att fartygen befinna sig inom skotthåll , kan ett. clyhkt overtag
vinnas genom att tvinga fienden att beslöja s1g eller geno m
ntt effektivt begränsa hans observationsmöjlighete~· ell~r gen~m
att på något sätt störa honom så, att hans stndsvarde ti ll fälligt nedgår.
c) Fartygen äro försedda med olika medel .. för a~t f.ör st'
lokaler under däck med frisk luft. Gas, som tranger m 1 ett
dylikt ventilationssystem, kan föras genom ett hel~ fartyg så.
att ett stort antal cprsoner drabbas av dess verknmgar. De t
är sålunda icke endast mer eller mindre skyddade p ersoner .. a
däck , som kunna drabbas av gasens verkningar. och det b or
ihågkommas, att i många fall är det av stÖlT~ betydels~ a ll
kunna sätta p ersonal , som befinner sig under dack, ur stnd e~ 1.
än att nå dem, som befinna sig på däck. Det är emellerti d
att märka, att moderna örlogsfartyg indelas i gastäta a~d el 
ningar med eget ventilationssystein och förses ~~1ed luftre1~mgs:
anordnincrar i vissa rum under däck , som gora dessa l stor
utsträckn~na oberoende av lufttillförsel från fria luften, och
att dragano:·dningar för ångpannor m.
ku.nna isol~ra,:. :r~~;~
de rum, där eldningspersonalen uppeballer s1g. ~etta f m h a
lancle verkar inskränkande på verknir~garna av stnclsgaser, u t-

"m.

spridda från flygplan .
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el) Flottor strida i vissa formeringar , som visserligen äga
stor elasticitet, men varje förändring inom den givna ordningen kommer alt inverka på effektiviteten av flottan som enhet.
I vilken mån stridsvärdet nedgår är givetvis beroende p å de
för tillfället r:'\clancle förhållanclerna , men i varje fall m åste
fartygens försök att undgå kemiska stridsmedel och dessas
användande från flygplan spela en betydande roll.
e) Utan hänsyn till d e för stunden rådande förhållandena
ernå flygplan de bästa resultaten vid flygning på låga höjder.
Allmänna taktiska faktorer äro härvid bestämmande, men den
ovan framförda synpunkten hör vara en genomgående princip vid användningen av kemiska stridsmedel, om än ej i
samma utsträckning , som då andra än kemiska bomber komma
till användning. Principen sammanhänger intimt med ett be·
dömande över sannolika förluster av flygplan beroende på
luftvärnets effektivitet , och beslut måste i varje fall fattas med
hänsyn härtill.
f) Det allmänna målet vid användning av kemiska stridsmedel till sjöss måste städse vara att förbereda större operationer, vare sig av flygpalnsförband eller av fartyg. Denna för beredande verksamhet framträder tydligare till sjöss än till
lands , då ju de kemiska stridsmedlen i och för sig icke kunna
användas för sänkandet av fiendens fartyg. Denna hjälpande
och förberedande verksamhet kan vara synnerligen effektiv
för nåendet av det avgörande resultatet.
2.

Kemiska stridsmedels användbarhet för gasbeläggning.

Användningen av kemiska medel för åstadkommande av
rökslöjor får sin förnämsta tillämpning då det gäller att dölja
annalkandet av flygplan, som hava till uppgift att genom
bombfällning, torpedering m. m. förstöra fartyg. Luftvärnets
personal och pjäser kunna inhöljas i rök så att tunga flyg plan kunna nänna sig en flotta i relativ såkerhet och p å sådana flyghöjder och avstånd , att verkan av stridsmedlen med
säkerhet kan påräknas. För att åstadkomma ett lyckligt ge-
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nomföran de av beslöjning soepration er är det nödvändi gt att
intim samverka n är för handen mellan de olika stridsenhe terna. Tiden kan härvid spela en avgörand e roll.

allt i samband med deras beslöjand e effekt. Hökbildni ngen
är särskilt stor, då direkta träffar uppnås, enär röken kvar ligger på fartyget lika länge som fosforn är brinnande . Verkan uteblir däremot, om ej direkt träff erhålles. Tåralstran de
eller dödande stridsgase r ävensom. arsiner kunna anvi.indas i
båda nu nämnda fall. Därest kvarligga nde gaser användas ,
kan verkan påräknas under ganska lång tidsperiod . Dessas
värde ligger dels i deras förmåga att di rek t sälla bristfällig t
skyddad personal ur stridbart skick, dels däri att personale n
tvingas anlägga gasmaske r, varigenom observatio nsförmåg a
och stridsvärd e nedsättas. Dessa gaser kunna - oberoende
av sättet för deras användnin g - sugas in i ventilatio nssyste .
met och angripa personale n i fartyget. Den viktigaste upp giften för användnin gen av kemiska stridsmed el från flygplan
mot krigsfarty g skall dock städse vara att minska luftvärnspjäsernas effektivite t, vare sig detta sker genom gas- eller rök beläggniri g, för att sedermera genom bomb- och torpedpla n
skada fartygen . Enär huvudmå let är att sänka fiendens fartyg och då själva sjöstriden i regel utspelas under en jämförelsevis kort tidrymd, är det måhända ej nödvändi gt att använda
kvarligga nde gaser. Valet av olika stridsmed el blir dock i
varje fall beroende på det för tillfället rådande taktiska läget.

I störande syfte.
Am·ändni ngen av tårretande stridsgase r kan tänkas kom ma i fråga under varje skede av en strid. Målet är att ned sätta personale ns stridsvärd e. På grund av dessa gasers kvar liggande förmåga kan verkan ernås även därest medlen an vänts lång tid före utkämpan det av striden.

F ör nedsättan d et av stridsvärd et.
Ett fartyg kan genom gasbelägg ning tänkas tillfi..illigtvis
bliva försatt ur stridbart skick, antingen uneler själva striden
eller ock genom åstadkom mande av stora personalf örluster fö r
fortsatt deltagand e i flottans operation er. Sannolikh eten fö1
dessa möjlighet er är emellertid f. n. stadel i avtagande .
3.

Hem iska stridsmed lens användnin gssätt.
Vid anfall.
Allmänna synpunkte r.

Angrepp mot en flotta av flygstrids krafter med uppgift
att genom .bombfäll ning förstöra flottan unelerstöd jes Yerksam l
genom användnin g av särskilda flygplan, medföran de kemiska
stridsmed el. Rök , retande och dödande gaser an vänelas sanHOlikt i elen ordning, de nu nämnts m ed avsikt att i försl~
hand försätta fartygens luftvärnsp jäser ur slrid, för aU under
lätta arbetet för de efterföljan de bomb- och torpedpla nen. T v <~
olika sätt för anfall med kemiska stridsmed el kunna tänka ~
Det ena är att genom direkta träffar på fartyget ås tadkomm ~1
verkan mot personale n, det andra att placera e tt gasmoln i
lovart om fartyget så, att gasmolne t konun er alt driva över
fartyget . I det första fallet äro fosforbom ber lämpliga, enä r
dessa såväl störa stridsverk samheten som förorsaka förlus.ter

För en sjöstrid.
Före en större strid kunna flygplan använda kvarligga nde
gaser av senapsgas typen , förmedels t vilka ett fartygs strids··
värde kan nedsättas till fördel för egna styrkor. H.etand e och
icke kvarligga nde gaser kunna användas i samma syfte. Deras verkan blir dock minimal, därest de icke am·ändas omedelbart före det egna anfallet.
Ett anfall med kemiska medel från flygplan kan äga rum
utan eller med hjälp av rökslöjor. Det kan riktas mot sjöstyrkor, flottbaser , transportf lottor m. m . Mot transportf artyg
torde framföral lt en väsentlig verkan, resulteran de i personalförluster för en transporte rad arme, kunna påräknas . Lyckas
anfall et å en fientlig flotta blir denna antingen för tillfället
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salt ur stridbart skick. eller ock måste dens::l lnma uppl a ga
strid under så ogyni1samma förhå ll anden, att dess bekämpande avsevärt underlättas för eg na sjöstridskrafter.
Uneler en sjöstrid.

Under det en huvuddrabbning utkämpas böra flygp lan
använda alla till buds stCtcnde medel för alt nedsätta fiendc m
slridsvärde. I detta sk ede är tiden synnerligen dyrbar och
snabba resultat nödvändiga. Tårretande eller retande ev. kvii
vande stridsgaser samt rökslöjor kunna härvid komma till an
vändning - valet beror p å det tillfälliga läget. Den ledand t
"'rundsatsen måste städse vara alt underlätta uppnåendet a'
t>
det allmänna målet. Man bör komma ihåg, att stridsgas UY
vilket slag som helst ombord på e tt fartyg' i detta läge sannolikt måste högst avsevärt inverka på stridens gång.
Efter en s,iöstrid.

Äro fiendens fartyg så skadade, att de ej kunna fartsätt a
torde man få räkna med att fartygen behöva ingå a
strid,
en
varv för reparationer. I så fall spelar det mindre r oll, om
fartyget · måste utrymmas för saner ing. I dylika fa ll sym'.
det därför lämpligast att anfalla fartygen med gas- och sprängbomber eller torpeder och söka sänka fartygen.
Kombinewt anfall cw flyg · nch sjöstridsJ.:mftu.

Detta torde vara det vanligast förekommande och princi perna härför äro likartad e med dem, som gälla vid isolerad e
företag, dock med de inskränkningar, som för varje fall ii ro
nödvändiga. Det torde icke behöva närmare framhållas, a ll
fullständio· samverkan m åste vara till finnandes mellan ck
"'
och att stridsmedlen anv~indas i överen s
olika stridsenheterna
stämmclse med den allmänna planen.
Vid )'örsvor.

Vid lösandet av försvarsuppgifter kunna kemiska strids
medel användas av flygstridskraftern~ för lösandet ::tv direk ta
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eller in d irek ta stridsuppgiflcr. l förra f a li e l under lä lla flygstridskrafterna eg na fartygs reträtt genom a nfall. i scn::tre fa llet
användes gas eller rök för all försYara någon del ay fiend<.'ns
flotta all förena sig med huvudslnkan . I de falL da en strid
h ar utk ä mpats och ett eller fl era fartyg söka undandraga sig
strid e n, kunna röks löjor, utsläppta fr fm egna flygplan , lälllp li gen komm a till användning för all. försvåra fiendens förföl jande a v egna styrkor. Ovriga snabbt verkande stridsgaser,
tårretande och retande, anv~indas antingen direkt mot fiendens
fart yg ell er placeras så, att dc förföljande fartygen tvinga s g<i.
genom gas molnen eller utföra stora kringgående rörelser. l
det sistnämnda fallet, varvid stor tillgång å kemiska stridsm edel' erfordras , uppstår tidsförlust, i det förstnämnda in·iteras fie nden och i bästa fall uppsta sådana förluster , att egna
stridskrafter hinna vidtaga erforderliga försvarsåtgärder. S::tmm a allmänna synpunk ler tillämpas i dc fall, då ett möte m ed
en övcrli:igsen motståndare ej är öns l< värt.
I de fall , då det är önskvärt, alt en sammandrabbning fördröjes, och man i samband härmed söker alt minska ficndcm
stri dsvärde , är förfaringssättet detsamma som före ett anfall .
Det bör dock ihågkommas, all dylika anfall äro lyckad e endast ur fl ygvapnets synpunkt, därest ick e den allmänna planen
möjli ggör ett omedelbart därpå följ::tndc förstörande a,· fiendens flotta. Förfaringssättet lämn::tr i viss grad möjligheter
för egen styrka att välja tid och plats för drabbningen.

B.

Flygstridskrafters wwändonde (tv k em isku stridsmedel
vicl sn nw erlwn m ed l;ust)'ästningor .
Allmän nu synpunUer .

Användningen av kemiska strirlsmedcl från flygplan läm par s ig i särskilt hög grad , då det gäller landstingsföretag och
kustförsvar. Gaskrigets och flygvapnets utyeckling komm er
att hava <'n tydlig inverkan på alla former av strid, men kan 5ke i intet fall en sådan avgörande betydelse som vid omlägg ningen av de taktiska grunderna för landstingsföretag och
sjöförsvar.
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medl en må ste
Utve cklin gen av de två ovan nämn da strids
ken vid anfal l
medf öra en geno mgri pand e förän dring av takti
erma nenta heoch försv ar av kuste r . Perm anen ta eller halvp
utan att erifter
uppg
sina
lösa
fästn ingar kunn a icke tänka s
gna.
forde rliga gassk ydds åtgär der äro vidta
Vid onfal l.

atteri er kunn a
Hökb elägg ning utför d av flygp lan mot kustb
t och därige amhe
verks
s
allva rligt störa obser vatio nspos terna
utom kunn a
Dess
.
nom nedsä tta kustb atteri ernas strids värde
eras mask
even tuellt
kustb atteri er direk t rökbe lägga s farty gen tillåt as
geno m rökbo mber , varig enom dc anfal lande
närm a sig kuste n dolda .
a påsät tan Retan de strids gaser anvä ndas för att fram tving
värde nedsä ttes.
det av gasm asker , varig enom perso nalen s strids
m att an
I d c flesta fall ernås det bästa resul tatet geno
så sätt, att verk an
vänd a döda nde och kvarl iggan de gaser på
vilka grund lig!
ernås i avset t ögon blick . Kust befäs tning ar,
gen helt och
antin
a
kunn
belag ts med exem p elvis senap sgas,
deras stridsår
nedg
hålle t försä ttas ur strid bart skick , eller ock
lätl kan u te
värde så myck et , att y tlerli gar e förstö relse arbet
elbar t före den
föras . Anvä ndas sedan kväv ande gaser omed
torde batte riern a
tidpu nkt, då det avgö rande anfal let ansät tes,
tånd.
mots
amt
var a urstå ndsa tta att göra verks
r behä rsk cl
Unde r förut sättn ing a tt egna flygs tridsk rafte
fiend ens luftfö r luften , blir det först a måle t för elt anfal l
anfal las av d ·
böra
ingar
svars pjasc r. Dessa pjäse r och ställn
ber. Bomh rhom
snabb aste attac kplan en, utrus tade med fosfo
Dylik a anfal l
fällni ngen sker geno m nedd yknin g till låg höjd.
eller observation~
böra också göras mot de tunga abtte riern a
allva rligt stör e~
plats erna, varig enom verks amhe ten vid dessa
eller förhi ndras .
inne för
Så snart luftv ärnsp jäser na gasbe lagts är tiden
ift att b elägg .l
andr a flygp lan att i säker het fullfö lja sin uppg
). '
psgas
(sena
gaser
m ålen med kvarl iggan de, döda nde
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s av rökbe Gasfl ygan fall mot kustb atteri er kunn a å tfölja
lands tion in•Yar
läggn ing, i så fall vanli gen för att unele rlätta
t>
t>
"l'
tione r av störr e
ell er d o Ja egen flotta s rörels er. Unde r opera
till finna ndes .
omfa ttnin g äro ofta b åda dessa förhå lland en
snabb gåen de
För uppn åend et av de tta ända mål kunn a
lanen ej utf~.ygpla~~ - må.~1iinda ~rån sådan a höjde r, att flygp
fälla ett
ngar
omgå
flera
i
·eld
sa ttas for luftv arnsa rtllle riets
erna
bomb
äppta
nedsl
stort antal sm<l fosfo rbom ber. De först
hän
med
ingen
giva dels ledni ng för d en forts atta bomb fälln
anenom
varig
syn till vindr iktnin gen, dels verka de skyla nde,
höjd.
lägre
p~t
ljas
fullfö
a
fa llen kunn
läggn ing ifrå Om så är erfor derlig t kan ytterl igare rökbe
lan avsee lda för
gako mma för att dölja anna lkand et av flygp
atteri er och obgasut sprid ning med uppg ift att sätta luftv ärnsb
g av vit fosfo r
ndnin
anvä
Vid
serva tions plats er ur funkt ion .
att öka rökhe till
ga
upps tå sanno likt eldsv ådor, vilka bidra
läggn ingcn s effek tivitet.
es på likar tat
Anfa ll utan tillhj älp av rökbe läggn ing utför
e beräk nas.
måst
n
sätt, varvi d dock störr e förlu ster av fl ygpla
r skvd d
unde
da
Na turlig tvis kunn a anfal l tänka s bliva utför
kan genom fÖras
av mörk er, ehuru de t ej är trolig t. att anfal let
. Lysb ombe r
m ed samm a utsik t till fram gång som vid dager
då unge fär på
ku na unele rlätta anfal l nalle tid och anvä ndas
rka batte riutmä
att
för
samm a sätt so tn rökbo mb er vid dage r
lan .
flygp
de
ställn ingar och angiv a m ålen för efterf öljan
ående beSättc t för anfal lets geno mför and e har i det föreg
g av kendnin
anvä
l'Örts enda st i den m ån det hand lar om
dessa
alla
att
ka,
misk a s tridsm edel, men det är av vikt att påpe
med
lse
nsstä mme
anfal l måst e unde rordn as och utför as i övere
yn till strids den allmä nna opera tions plane n och med häns
ska strids mede l
avsik ten. Ehur u flygs tridsk rafte r och kemi
än andr a strids at
esult
r
e
sanno likt kunn a förut sätta s giva bättr
ninga r, äro
efäst
förfa rings sätt , då det gillle r anfal l mot kusth
bemä rkels e och
de dock hjälp vape n i detta ords vanli gaste
lllåst e beha ndlas såsom sådan a.
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Vid försvar .

Vid försYa ret as en kustpo sition m {tste tagas i belrak tan .
ån
de, att anfall kan ifr[tga komm a såväl från landsic lan som fr
sjön, i sistnäm nda fall vanlige n kombi nerat medla ndstig nings
. i
Jörsök eller operat ioner från land. Då försvar s å tgärdc rna
med
de
likarta
äro
,
an
den händel se anfalle t sker fr ån landsid
förhåll andena vid vanliga lanclop eration er, förbigå s de i cleth
sam manha ng.
Försva ret mol elt anfall från sjösida n organi seras i först a
n
hand som e tt anfall till sjöss. Rök- och gasbel äggnin g fra
an
annalk
den
för
terna
flygpla n minsk a observ ationsm öjlighe
rfa
att
så,
ärde
de flottan och kunna nedsät ta dennas stridsv
tyg kunna sänkas genom flygbo mber , artiller ield eller andr<l
a
medel. Huvud uppgif ten är, såsom förut framhå llits, att sänk
ide fientlig a fartyge n. E l t an f a Il fra n sjösida n torde. om allvar!
ed
m
nerat
kombi
vara
n,
tninge
ga avsi kter förelig ga mot kustfäs
we tt landsti gnings förctag . Använ dninge n av kemisk a stridsn
mk
belyda
ra
del för avvärj ande av elt dvlikt företag kan medfö
gl'ramga ngar, åsamk a fienden stora förlust er eller helt omöjli
sagöra företag et. Gasbel äggnin g utföres med uppgif t att nå
luften
från
g
äggnin
Gasbel
r.
styrko
Yäl båtarn a som landsa lta
natteti d utföres med hjälp av lysbom ber.
Emot truppe r, som redan hava natt land, använd as kem iska stridsm edel i enlighe t med dc allmän na princip er, som
et gälla vid försva r till lands. Flygpl anen verksa mhet kompl
an
es
likaled
som
land,
på
r
truppe
teras härvid givetvi s av
Yända kemisk a stridsm edel för försva rsända måL

Meddelande från främmande mariner.
:\fpd(l<'lacl<' .frfln J\larins tabons Ut rikosav llelning .
(~ovcmbt•r Hl30.)

Ameri kas Fören ta Stater .
ur
. Sj~~örs\·ar~clPJlart<'montd har bosluta t att avfö ra 38 jagare
22G.
till
nu
uppgår
jagar<'
akt1v tJHns1. Antalot i tjänst varande
pet lO far~
med ~tt ~.ammHnlagt tonnage av 229,000 ton , däri inbegri
.
tyg i1llhora nclc kustupp synings väsondo t (»coast guard»)
endast
Ar 1936 konunc r det att, utöver de 9 fartygP n av V-1-yp,
o
l937
under
siittas
n
böra
dessa
och
åtar
aterstå H und0rv attensb
och l938.
At· 1936 komme r amerik anska flottan sålunda att icke kunna
..
samman rakna med mor Jn 20 befintli ga underv attensb åtar med ett
traktate n
London
i
den
uppnå
att
För
.
ton
28,000
av
e
touna~
..
lagt
påb~~:amd~ s1Hran, 52,70~ ton, fordras sålunda att före år l934
år.
per
ton
8,200
säga
vill
det
ton,
24,100
av
bor]a b:~ g gandet
(Utdrag ur Le Yacht, l5 novomb er l930.)

B. Krook.
Englan d.
Un.dcr ett inför 1he Royal United Service Institut ion nyligen
o
11
anurale n Sir llic!Jarc l Wchb , f. el. chef fö.l
~llct forctlra g yttrade
o
. l
. G.
ho()'sl- l .
t bland annat att
"' 'o 01na l r ecnw1c 1, ]la tal om hangarf artv<Te
" " sårhar fartygs' typ.
"l
d
f
l
t·, J'J r e ssta lanetc och i högsta grad
.
detta
o
en
vote
H
s
lindri()' ast sagt en nödfall ~' utva'..orr OC 11 ·S<tan beteckn ade det såsom
... e.
tt ]J ,
SO!
vitet.
e.ffekti
taktisk
och
sk
strategi
for
E n ~. .a vmsam t. hm:chca p
amirale n,
n battre altcrna hv losmng av problem et skulle, trodde
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728slutligen komn<a att bli funnen i form av flygbåten och förmedE'l"t
vanliga krigsfarty gs utrustand e med katapulte r och sjöflygpl an.
(Utdrag ur The Morning Post, 30 oktober 1930.)

Amiralite tet har tillsatt c·n kommittc för utredning rör ande sjGoHicersr duytcrin gen. Amiralite tet har visserlige n förklarat sig nra tillfredss tällt med dc nuvarand e oHioersa spirantern as standard.
men tror, att det i:ör[aring ssätt, som hittills tillämpat s vid antagni n,!
av sjökaelett er verkat i riktning mot en alltför snitv begränsn ing av
det område, från vilket aspirante rna utt agas.
Det är lllyndigh eternas önskan att vidga detta omd'tcle, PH
åtgärd , som skulle medföra, att skolor, som hitintills icke utgjo rt
någon r ekryterin gskälla för flottans officerskå r, framdeles skulltkomma att bliva detta oberoende av den samhällsk lass dess E'l,• wr
tillhörde.
(Utdrag ur The Morning Post, 3 november 1930.)

Mr Ale~ander (First Lord of tbe Admiralty ) har meddelat p arlamentet, att standardd eplaceme ntet för varje kryssare upptagen i
det nyligen uppgjord a flottprog rammet är omkring 7,000 ton.
(Utdrag ur referat i The Morning Post, 13 november 1930 av interpellation i undcrlms et.)

Dc två J:örsta undervat tensbåtar na av R-klassen , stapE'lsat ta lir
1!)28, hava börjat sina prov; dc äro Regent och Regnlus och äro a \'seclcla att avlösa undervatt ensbåtar av L-typ i MeclelhaYct.
(Utdrag ur Le Yacht, 15 november j930.)

Kryssarn a Dartmout lt och J,owrstoi t komma att bliva kl argjorda för försäljnin g vid slutet av denna månad.
Nästa kryssare, som skall kl argöras för försäljnin g är Birmiu ,:ltam, systorfar tyg till Lowestoi t.
(Utdrag ur The Naval Chronicle , 21 november 1930.)
Under våre~peclitionerna, som taga sin början tidigt nästa lt''•
skall en detachera d styrl.;-a ur Atlanterf lottan nämligen : Nelson, l~od-

ney,
Hawkins,
.
York, Dorsotshi re ' N 01·f o l!-' oc l1 Adventut· c avrrå el
.
l
·.
Januan oc l bosöka ett aTrtal
o" a r. r. \1"as t'rn el'ren rnnef
.
en. t'
tt el "J
Barbados, Trinielad och Demorara i B ·''t. I· G - a an e amalCa,
På · .
·
llL rs ,a
uyana
.
mbJuclan av Förenta Staternas re ·eri 11 O' l· . ..
havaren över Atlanterf lottarl (Ad . l s· g . " s ,all hogste befälmua
Il' Mtcl1 a l H el
)
å flaggsk<'p ]Wt NelsCln go"t·a "tt
.. 1_ 1lOS hOO'St
..
e l f"ol] ges ombord
1JeSO'
'
~
Förenta Statt· mas flotta i C
.
.. " e Je a 1avaren över
flotta skall utföra sina vår lo 1.orr, r vatB·s narhet Förenta Staternas
n anovrer
esöl·et sl·a ll ..
·
den 23 till ckn 2S februari.
·
'
'
aga r·um irån
D å Colon tillhör Fö ·e t St t
betrakta som svar
på bes;k~lta
a. ernas_. ~err i~orium ä r besöket att
Flori da och Arkansas i S l ·ott~ v cll c __aml:ukan skak slagskepp en Utah.
D
... ·
'
anc s1st tdtw somma r.
. lt .E'n lov~Jga delen av Attanted lottan kommer att avgå till G'
a ar
oc 1 ovn111gar med l 1 fl
111
.. J11IJ
at· England.
- lP a
ottan kommer alt utf".. ' ·lå d l01as, c
en
la
(Utdrag ur ThP Naval ('l trontc
. l<', 28 november 1930.)

Frankri ke.
Franska und<·rvattt-nsbåtE'n l'rorndh(· t•us s ·Jo"sattc
Jourg D
:· . 99
n;~•1'rgcn i Cherl
..
en at ' m. lang, dPplacera r 1,530 ton i s tlä
.
9
)
ton 1_ unclervatt ensläo·c ocl :· . t· .
Y .ge och ~,000
"
l dl u .l ustatl. med l2 torpcclt
b .
1o
cm. 1"anon
. på kryssningu· Cl, en F. . _och, eJJ_ kulspruta · D t•n i·dltl vara
30 c1
.
tanska Jl<J!J pro g rammet innefatta1. ')- l'1 l· l
.
aga!.
båtar av vill"' t , ' :· .
_J
· ,aL ana undPn attt>ns'
'u .la a 1o unc1er byg·gnacl.
(Utdrag ur TIH• Naval and j\'iilitan·
· -Rl•cor· cl · 99
.
- o'!·t.onor
1930.)
o

•

Intrc·ssan ta detaljer b" .·
flottil jlodarna av för.bättr~.~a
:-~-ISll'J:r
a u_t angående de nya franska
uneler arbete s
l .l
- l " e-t~ p, 'lika uneler lang tid va rit
'
O III nu s Ull er raskt framåt
D t l
l
.
g-ivits, att dl'ras dE- ll
.
. :· .·
_ .'
e tar rcc qll tlllkänna
gångart>s och h· . l. l aceJ~1et~ ~ ar ill't?·cl!Jgt nnnclre än deras före -.
F
'
• d Igen hat v1 !.tsbospa nng ()'j orts på l l
.. T
...
ranska kon~truktörer föl'
l
; - . "'
a moJ tga satt.
lin ge
. J·. t
Ja cen tyska hksom den aeno·elska
utvcc!-n l11.JC•l' noo·a och t •sl
"
' '
svetsning en. som c~e 'använd~ ;alr-~~s t _ramgå~g. med den
elektriska
synes ha\'a gjort ett starkt in . - •Il-· ssaten Lerp;ag och andra fartyg ,
Utst ... I- . .
..
t r ;~ c'· Denna lllt'tod komme r att i st .
t acdrmg anvanclas a de nva fa ·t ·o·
or
av cleplncen H'lltd
!·a, l" . .
J .J ,en. och en ganska ansenlig del
' L
cangl'llOI Il inbespara s.
o

'l''iclslc1'ift i Sjöväsend et.
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att skilja sig fr an
Beträ ffand e yttr e utseen de komm a dc även
hava tr e sko rklass
denna
i
en
sina lörog ångar e. De första Jartyg
Dc n~'a -;t ..
par.
två
i
rade
place
ra,
fy
hava
are
stena r, men dc sen
es pl ainbörd
sådan
med
f lottilj l eda rn't hava endas t två skors tena r
tl c
Lamo
eller
nSuffrc
skad
n
förmi
cering , att fartyg en se ut som en
Pique t-typ.
mher 1930.)
(Utd r ag ur The N av a l Oh ronicl e, 28 no ve

kryss aren Algcr i f'
Det är redan känt, att den f:ram. ka 10,000 -tons
r egång a re på ]wfö
sina
än
lad
komm er att bliva myck et bättre skyde
dessa, m en me• l
ker
utmär
som
fart,
höga
gt
kostn ad av den ytterl i
140 mm., ko n,blir
r
pansa
delan dct, att maxim itjock lt-keu på henne s
det iaktul ll ,
Jrån
ett
Borts
ng.
mer som en tämli gen stor överr askni
mås lf'
vikter
att
detta,
er
betyd
knop
32
till
att henne s fart reduc erats
li gt
nålsen
ändar
et
myck
ha offrat s i va rj e möjli g detalJ och på ett
rti
ehu
las,
medde
Det
ner.
ruktio
sätt för erh å ll ande av hitta konst
nytt s la ~·,
mligt
fullko
ett
av
rkas
tillve
ret
icke offici ellt. att pansa
än hos det, som nu iir
stål med myck et större motst åndse gensk aper
vara av en ny n~o·
att
a
komm
er
i bruk. Kryösa rens 20 cm . kanon
.
tighet
gshas
dell med hög utgån
er med 28 cm. k aAtt såsom blivit gjort, jämfö ra sådan a kanon
men med hä nångt,
l
för
gå
att
vara
noner na i t yska .flotta n, synes
stora skj uta vvända
an
taktik
fransk
ionell
tradit
syn till dc enlig t
frukta nsv<i rd a
vara
g
si
stånd k unna de myck et väl komm a att visa
Hotto rs kl·~·s
andra
lka
vi
med
wr,
vapen , avgjo rt överlä gsna kano1
s are äro u t rus ta dc.
l,er 1930.)
(Utdr ag ur The Naval Ohron icle, 28 novcm

Holla nd.
n nått en tillfre ds
Prove n metl jagar en Van Ness hava nylige
av det progr an ,
det
rdan
fullbo
är
inneb
Detta
ställa nde avslu tning.
.fattad e beslu t
ingen
reger
innef attand e 8 jagare , vilket hollän dska
om år 1926.
Piet Hein och KorDe första fyra jagar na, De llu yter, Evert scn,
nyast e förbättrin ~
de
med
da
tenae r, äro sysko nfarty g och äro försed
drivn a av Parso n .c.
llrar,
lprope
dubbe
hava
arna i alla avsee nden. De
w-pan nor, va r och eH
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Litteratur.
Lord l<'ishcr, Admiral of the :Fleet.
Admiral Sir R. H. Bacon, tidigare bekant från s in mycket up p
märksammade bok, »The Dover Patroh , har i ett ar bete »The L i f•·
of Lord Fisher of Kilvarstonc, Admi r al of the Fleet» på ett synne r
lig!'n fängsland e sätt t ecknat denne m ärk lige mans liv och ver k·
sam.hct.
,
Fisher inträdde i engelska örlogsilottans tjänst som. 1a å n ;..
pojke år 1854. Han embarkerade omedelbart på »Victor;y», lil~so r1
nu förlagd till Portsmouth. 50 å r senare år 1904 nedhalade l"1sh v
sitt sista bei'älstecken från samma skepp i egen skap av Command~·
j n Chief i Portsmouth.
Redan uneler kaelettår en deltog Fisher liksom a lla andra en a·rlska sjökaeletter i års lång a sjökommende nn gar
till avlägsna :farva~ten, varuneler han bland annat deltog i kri gt-l
mot Kina 1806-60. H är fick den unge sjökadetten sitt första eLtlop vid stormni ngen och anfallet av Kanton och P0i l10 Forts, för vi '
lm bedrifter han förärades tappcrbetsmedalj .
.
Någon J'ast utbildningsorgan isation för sjökadetterna J:anns '_'J
vid denna tid. Chefen eller i bästa fall amiralen på skeppe:, d_:.~r
sjökade tten var embarkerad, fick tjänstgöra både som chef :for SJ"J~rigsskolan ,o ch mål sman. F am il j en i hemlandet Hck ers~ ttas a~ <k
gästf ria engelska ämbetsfamiljerna, bosatta i Kina, vilka garll·l
togo sig an cle hemlösa officersaspiranterna. »Th e early_ day: » 1
1
Fishers liv under segelfartygens romantiska och äventyrhga tld _
henelens farvatten bringar en Jläkt :f r ån J \yda ticler och t ro ts s! "
1
kadetternas hårda och primitiva uppfostran får man dock cl~t :: trycket att skcppschei'erna bemödade sig om att göra livet så _clråglJ ?!t
som möjli gt ombord för dessa ungdom.a r. Särskilt synes F1shcr redan nu 11av a dragit uppmär ksamheten till sig, och han >> rel.;:onunen cleraS>> från den ena amiralen eller che:Ccn till den andr e. Intryck rn
från denna tid satte även en viss prägel på Fishers karaktär, och E'tsom äld re officer och chef i oli.ka befattningar sökte han i för~ l a

-735hand att hjiilpa och hft lla om ryggen s ina unclP rlyclancl!' yngsta ofJ'icerare och midshipmen.
Ar j R66 ingick F ishe r äkte nskap med K athcrine Josephine Delv!'s-]3rou f! h ton. Detta fö r bund blev det allra lyckligaste. Aven om
rnan r0dan i början av äktenskapet tydligt m~irkte Fishers stora
tjänsi:ei ve r, som gjorde att audra p likte r stä lldes i skuggan, syntes
J?isher f inna f örståelse hos sin maka. Yicl ingående av sitt äktenskap
skr ev ho n sålund a t ill en av sina vännn : ,,J ag hoppas, att få se
min n;an uppnå cl0n högsta posten inorn Pngelska flottan, och aldrig
s kall j ag stå i vägen för honom, även om det skulle betyda flera
å rs skilsmässa >> . Hennes clöcl, som int räffade å r j 918 efter 52 års
äkten skap, kom som ett hårt slag fö r elen gamle lorden och satte
sin prägel på hans åte rstående liv. Vid hennes i'rånfällc skr ev Fisher: >> HOJ: m~~l Pl antagenets bloll i sina ådror äktade en yngling,
en obetycl h g lo]tnant. men vid sin död lämnar hon en krönt amiral
som har rättighet att föra Aclmiral oJ the FIC'C'ts :Elagga >>.
,
. Med Fishers klara intell!'i-:t och oerhörda arbetsförmåga var det
g1;et att han från bö rjan av si n office rsbana togs i bruk på frams lqutn a poste r. Ar 1866 organise rad es för fö rsta gången i engelska
flottan artilleriskj utskola och u nclrr t re år avr Fish er elen ledande
själen v id denna. j 872 bör j ad<· En glan el syssla med tol'JWcltjänst och
ål ades J?i shn att även organiser a och leda denna nya vapen gren.
1872-74 va r sål unda F isher leda re Iör Engl ands för st a to rp eclskol a.
Bet eckn ancl<· för elen outvec klack ståndpunkt ino m tekni kens omr åde
som besättn in garna stoclo på, me n so m på sam m a gång visar, vem
som var elen ver klige ledaren vid de tekniska skolorna är fö ljande
hi stori a. En sjöm an t illfrågades vid en examen: >>Vad är clektricite~ »? Svaret bl ev: >> Det är ett fluclium utan tyngd uppfunnet av Captam Ftshe r och förbättrat av Captain 'W ilson >> (Fishers eftertr ädare).
En av Fishers största egenskaper var att han kunde skåda framä_t i ticlen och ofta med elen största säker het fö ru tsäga saker och
tmg. Sålunda skrc·v Fisher vid avgången från sin torpedtjänst 187G.
»Jag har gjort mitt y ttersta för att utveckl a denna vapeng ren, övertygad om att utgången av nästa sjökrig kommer att ti Ll. stor del bero på torpedens användning>>. Att
torpeden jämsides med attilleriet nu är vårt förnämsta offensivval)en är obestriclligt, men säkerligen var de t ej många som ville:>
sätta t il ltro härti l l redan år 1876.
'
År 1874 utnäm ndes Fisher till Captaln och i denna g r ad innehade han många m eriterande kommencleringat'. Av dessa är ch efsskapet på »lnflcxibl e>>, flottans största och hype rmodernaste »ironsi-cl_~ >>, . elen m est hedrande, dä r Fisher gjorde ett raskt steg uppåt med
Jo rbJ gåend c av ett llcrtal äldre Captains. Sås om chef på >>lnflcxib-

-736le >> deltog Fisher .i bombarde mang<'t på Alexandr ia år 1882 och i nnehade' därunder det ansva rsfulla uppdrage t som bdälhava re i'ör
lanclstign ingskåren . Ar 1890 utnämnde s Fishet· tilJ R ea radmiral oc .1
1892 g jorde han sitt första in t räde i amiralite tet som tredje sjölor d.
Ar 1899 utnämnd es Fish er till högste befälhava re över :Mcde!havsflott an vilket befäl han inn ehade under tre år. Fi sher gn•p
sig an m C'd' detta ansvarsfu lla arbete med full kratt. Hitintill s s,·n tes övningar na gått i >> den gamla trallen >>, d. v. s. utan större i ntensitet och framför allt tämligen planlöst. Vad Fisher i för st a
hand sö kte sätta i syst em, var ut-l'örande t av mera stridsmäs siga or h
planmäss iga övningar. I samband härmed anordnad es taktiska ku rser Jör oHiccram a, även :för dem som nått Captains grad. Att det1H
in l..:räktande på den engelske sjöofficer ens tämligen makliga tillv aro e j alltid sågs med blid a ögon var ju givet. Men Fisher skydde
knappast några medel för att n å sitt m ål och även i detta fall genomförde s, vad han önskade. H ans okuvliga ener gi och järnvilj H
satte prägel p å hela flottan, vilken, då Fishe r n edhalade s itt beLLI ~
tecken, bef ann sig i ett utomord entligt skick.
Med elhavsf lottans pnsonal beundrad e och var stolt övPr dc nn r
sin högste bci'älh avar i', den Jörstod att uppskatta han s stora ledart•fö rm åga och man liga egenskap er, och h an skapade tillit och fö rtroende omkring sig genon1 sin omutliga r>ittvisa. M<> n å andra sidan var Fisher f ruktad av sin a underlyda nde och hans stra ffåtgärd c• J'
voro i många J'all drastis ka. Sålunda berättas aLt en fartygsch c•r
på <>n jagare visat bristande intresse· och duglighet i handhava nd t•
av sitt befäl. Fi sher lät då VPrkställ a inspekti on av fa rtygi't ifråg a.
Enär det visade sig att den strän g a inspektio nen C' j motsvara d e a m ;_
ralens mycket högt ställda Jo rclringar, C'rhöll ·fartygscllPJC'n clagc •1
därpå r(!Spass och order att på Pn hande lsån ga re r esa till Englam!.
Och ej nog h iinuPLl, eHer ankomste n till England avsä ndes samnw
offici' r o medel bart till t r opikern a i någon underord nad bP Eattni ng.
Ytterlig;u e några episode r f rån denna Cmmnand er-in-Chie f-ti d
belysa bjärt l"ish Prs temperam ent. Fisher fordrade stliuncla dPn al lra st örsta påpas~lighet vid signalerin gen, och han s stående ord er v ar
att en trepundsk anon ständigt skulle h å l.las ladelad och 1Jemannad
lör att påkalla uppmiirk samhet, om ej en signal otHE'llel ba rt bes varades. - Under eH övning till sjöss gav Fisher sig nal t ill c·n kryssan·
att intaga viss plats. Som vanligt satte kryssa r en högsta fart, llll'll
chefen h ade tydligen missuppJ attHt signal en, ty Fisher signali'ra lit •
omerklha rt >> What the elev il ar<> you do i ng>>. Chi'lCD på kryss aren
fö rstod nu, att han gjo rt fel, mC'n iör att vi nn a t id och rätta siti
fel pf1 samma gång som han villt· sätta Fisher i fö rl ägenhet för de''
olämpliga signa l<·n, signa ler ade !1an tillb~ka: >> Anh åll er om r epe ti
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tion av tredje ordet» . Efter ett ögonblick blåste signalen >> De vil»
från varenda rå nock och topp på flaggskep pet. Kryssaren kom hastigt
på plats, och dä rmed var elen historien ur världen.
Under sitt uppehåll å Malta stod Fisher i ständig förbindelsr>
med de ledan de sjömilitä ra kretsarna i London, där han redan nu
skaffat sig ett stort inflytand e. Hans skickligh et och kunskape r
togos sålunda i anspråk ej blott i Medelhav et och hans da g var ständigt upptagen av arbete för flottan s fra måtskrida nde och utveckling. D en tid som Fisher tillbringa de i Medelhav et som Command erin-Chief var även för honom mycket lärorik, i det han fick lära
känna flottan och dess personal och han försumma de ej heller något tillf älle att komma i personlig kontakt med cle många specialutbild ade coh kunniga sjöofficer arna, som han hade under sitt
befäl.
Ar 1902 åt ervände Fish er till amiralite tet som andre siölord
Genast från början kastadp sig Fisher på Pn stor or ganisatio n s.f r åo-a .
nämligen r eform eringen av officerarn as utbildnin g. D et var ju ~-i~
vet, att E'n så vik tig fråga som denna ej kundP lösas utan m enin o·sbry tningar, i all synnerhe t ~om FishE'rs förslag voro sy nn f' rlig~n
radikala , uneler det att den övriga dPl<>n a v amiralitc tf't hade cu
utpräglat konservat iv läggning. Från ett av dessa sammant räd en,
där strid ens vågor tydl igPn gått mycket höga, yt t rade Fi sh er efteråt till sin sekretPra re: >> J a g visste aldrig, att amiraler k11nde vara
så elaka mot varandra >>.
Fisher var den först e amiral, som p å allvar t og upv l'örhindeJsen med pressen. R edan uneler Maltat iclen underhöll Fi sh er en livlig korrespon de ns m ed de mest framståPn ciP pressmän nen i England,
och Fish er såg g·ä rna, att hans radikala å t gä rdE'r och rörslag offentliggjordes i dagspressen men ut.an angivand P av Jörs lag;:ställa ren"
na mn. Nämndes Fishers namn kunde man va r a övertygad om, ait
det drog upp till strid. Ty Fish er hade många mol s låndare ocl1
fiend er ickE' minst inom sitt eget v apen, v ilh· t kanske ej hcllC'r va r
så underli gt. Fisher hack lik t. en m eteor f:örbig-ått lll asso r av offic:rare däribl and säkerlige n många skickliga och :[ram s tåPndP, v il ka
hkaväl som Fisher ansägo sig berättiga de att befordras . Därjänltt•
an såg sig Fisher tvingad för att kunna genom[ö ra sin a reJorme r
att v id olika ti ll fä llen sätta E'tt stort antal äl dri' oUicPrare på >> halv
pay >>, vilket g-ivetv is ås tadkom missnöjo bland dPssa . Som sagt, Fi shers namn i tidningar na uppkallad e alltid t ill c·n .livlig polemik.
och man finner Jrån Fishers brevväxli ng, huru h an dä r bE'r r edaktören att gärna nlPcl skärpa f ramh åll a Fishers åsikter, m en att under i nga förl1ållanc li'n nämna hans namn i samband d~rmed.
Fi shPr g·enoml'iirdC' genomgri panek förändri nga r f ör sjökad0tt er-
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nas utbildning, och bland annat fö r att leda denna nya organisati n11
i clt'n n ya sjökrigsskolan utnämndes Fisher 1903 till Commande r-inChief i Portsmouth. Hans även här h elt revolutionerande försl ag:
såvä l ur organisatorisk som pedagogisk syn punkt möttes av sta r k1
motstå nd. :Men Fisher lyckad es driva sin vilja i ge nom , och nlir re
fo rmerna hade bringats i ham n, var ]<'is her mogen att n edhal a sitt
s ista beHilsteckPn på , victory » å r 1.904 för att därefter tillträda dc·n
hög·s ta sjöm il itära opsten, nämli ge n såsom First Sea Lo rd.
liedan uneler den ti.d, då Fisher tjänstgjorde i Portsmouth , ha r\r
han varit sysse lsatt med upp gö randet av ett flertal förs lag och ut],ast till n ya sl agskepp. Emellertid hade Fisher redan tidigare u ndc·r sin andra och tredj e sjölordstid genomfört så många och geno m
g ripande r eformer icke minst inom krigsfarty gsbygg nad ens områd <·.
att han ej omedelbart vid sitt t illträde till ämbetet ville kasta sil!
i en ny strid. Ehuru sk eppsbyggnadsfr ågor ej tillhörde förste sjölordens direkt a verksamhetsomdtde, kom dock så sm åningom Fisher
fram med sina omvälv ande förslag och lyckades även efter kort tid
genomdriva dessa. Vad som här närmast åsyftas, i.ir konstruktionen
av Dreadnought, som uteslutande va r Fishers verk. Betecknande fö r
Fisher var även, med vilken hasti gh et han framtvang bygg andet a'
denna h elt n ya fartygstyp . Kölen sträcktes i Portsmouth i oktolwr
1.905, f artyge t sjösat tes i Jebruari 1906, gjo r de sin provtur i okto b<·1
s. å . sa mt avsändes på ex pedition till Medelhavet januari 1.907. l
sanning ett efte rföljansvärt exempe l.
Fi sher innehade elen h öga posten som First Sea Lord förs1 "
gå ngen :fr ån 1904 till 191.0, cl å han trädde tillbaka för att ersiitb o;
av amiral Wil son. Under denna tid kan man säga, att Fisher brin ga de i hamn och Jade till rätta alla dc genomgripande r e.fo rme r, SOI Ii
under tidigare år sett da gens ljus.

*

*

*
Fi sh Pr hade :förutsagt att krig skulle utbryta mellan Englan.l
och Tyskland å r 191.4, närmare hestämt i september ell e r okto1wr
F ishe r g rundade där vid sitt antagande på det faktum, att vid sagd 1
t idpunkt va r Tyskland färdigt med arbetena å Kielkanalcn, Ya ri
genom dc tysk a slagfartygen hade fri passage fr ån Nordsjön tii l
Ostcr sj ön och vice ve rsa. »Varför icke anfalla Tysklan d omcdclbar1•·.
:Lr!lgade Fisher konung Edward vid ett sa mtal år 1.908. >>Varför skoJa vi vänta , till dess Tyskland är r edo att anfalla oss; bättr e >> lo
Uopcnhage n >> dess flot ta onwclelbart». D enna fråga, som givetvis <'i
],uncle tagas på allvar av konung en, var dock betecknande "för J<'Jsh ers tänkesiitt.
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El"t·er 4 å r~ lJortoYaro oclt seela n vä rld skriget enelast pågått tre
månad c· r, ka ll ades Fi sher till. amira litetet för att för andra gå np-en
leda dc·ss öden i egensk ap av First Sl•a Lo rd . .Med F ishers »f ighting
spir ib> var det som eJt fri sk vi n d svl·pt in öve r el en t röga ntmos l"ären
i amiralitetets :imbcts lokaler. Han införde >> Ru sh-label>>, ilsket röda
l apvar med »Rush >> i sto ra s ,·arta bokstäver, som p åsa ttes vik ti ga
och br åclskamk handlingar. Att detta även åstadkom >> l~u s h >> i åtg iirclerna to rde stå utom all t tvi ve·l.
Fi shers :fö rsta ämbetsåtgärd vid t i Il trädandet av sitt m aktp åJi ggan ek kaLt. var att omedelbart avsända dc t vå slagkryssa rn a till
Sydam c ri ka . Fisher t illträdde• ä mbetet 24 timmar, innan slaget vid
Co rouPl utkämpades. D å d<·nna Jöt· c ngcl smii n n en ödesdigra drabbni ng blev känd av Fish er, lade !1an alla andra åtgärder å t s ida n
f ör att konccntr<" ra sig p å ett snabbt. avsändande av ,,Im'incibl e>> och
»I nflexibl e>> . Inte l dröjsmål 1illä ts. Enär >> Invincihle , hade erh ålli t n ågot mindn) haveri, ]!rotPste racl c t> me lle rtid va r vsc hefen i Devonport mot dc11 alltför korta u tr ustnin gs- och r eparation stidcn , endast t re dagar. :J1:en intet hjii lvte. :För att understr yka det omöjli ga i så kort rcparationstid, r este varvschefen upp till Lomlo n för
att kon fe rC'ra llll'd amiralitetet. Denna r esa sy ntes dock hav a varit
ganska öve r:f' löd.ig, ty vid framkom sten mcdcle·lade Fisb e r hono111 , att
clå varvschefen <Her hade kommit til lbaka t ill P lymouth sk ulle s lagkryssarna red an befinna si g på väg till S_yclameri k a. Fish er s motto :
"arbeta på ell e r gå er vä g », fick här s in :ful:ast c tillämpn ing, och säkerligen had e m ånga höga platse r Yid va rve t i Devonport stått till
förfo!l an clc, om 0j slagk ry3sa rna kommit i väg i rätt tid. Vid detta
ti llfäll,• fi ck emellertid Fi shn känna den t. illf r Nlsställelsen att ham
starka viJj a och personli ga insats för utan hade e:i slagkryssa rna avseglat inom dc tre dagarna, och då hade sä ke rli gen ej h c.ller von
Spee påtriiffats vid Falklandsöarna.
Fi sher h ade en helt annan uppJattniug av användande t av dc
en gelska l an !;stridskrafterna än \Var Office. Fisher ansåg att den
engelska arm en unele r inga förhållanden skulle stödja de fran ska
t r upp urna i Frankrike ocl1 så lunda ut göra en del av den franska
fronten. Den skulle i stället st å krigsb eredd i England, för att v.i d
lämpli gt tillfäll e och å Jämvli g plats unck·r s kydel a v engelsk a flot t an kastas i l and som en stö tg rup p i fien den s r ygg eller flank. Ett
av Fi sh ers förs lag Yar sålund a att el e n e ngelska armen skull e sätta s
i n i t yskarnas högra flank, ell e r med andra ord landstiga i Be lg ien.
Det tord e lteir bliva för l ån gt att ingå på ett sådant förPtags för och nackdelar , men m ed all säkerhet ]Jade en sådan oper ation haft
stor a föruisättn ingat· att lyckas . Nu kom e mC'llerticl företagd ej
till utf ör an ek i.rJ;:,. min st bcTO <' JHl u Jl<l m otstå nd J"rån Fr ankr ike ocl1
Belgien.

-
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Djärva planer, offensiva plane r, utarlwtacle med den största
omsorg samt, clä de en gång igångsatts, utförda med den hänsyn:<lösaste hårdhet, voro faktorer som ingingo i Fishers krigskonst. Al lmänt är ju känt huru överraskning vare sig den äger rum vid kri gför ingen till sjöss eller ti ll lands äro moment av den största b et~
clelse . Den ~iver sålunda den anfallanek försteget vid op era tion en~
utförande och kan i cle allra flesta fall ej undgå att utöva en m oralisk depression på den anfallne eller öve rraskade. Att sådana planer och företag, å tminstone i större skala så sällan komma till uttärande inom den moderna kr igföringen torde få tillskrivas den Ol listämligheten, att det e j endast är en rnan, elen geniale krigsherr en,
som fattar beslut utan ett större eller mindre antal ansvariga m än ,
ett högsta krigsråd. Det är då antagligt, att ej alla medlemm ar
hava förmåga att fö l ja förslagsställar ens tankegång; man söker och
tror sig Jinna en lucka i förs l a get. En viss tveksamhet uppstår, oc],
i de flesta fall rinner planen ut i s anden, bcroendfl på att ingen Yi\gar taga ansva r et inför dc större eller mindre risker, som ett överraskningsföretag oftast för med sig.
Ett annat av Fishers förslag var en insk<?ppning i Osters jöpruvinserna a v stora ryska truppmassor avsedda för landstigning i Po n>mern. >>E n av "l"öljdern a hlirav skulle bli>>, säger Fisher, >>a tt allie ra de trupper i ett slag befinna sig 100 miles (20 mil) från Berli n och
allierade trupper av rätta sorten med J'örmåga att sätta sk r lick i de ll
tyska befolknin gen>>. Denna plan kom ej heller till utförande, men
i. stället fick Fisher uppleva, h uru tyskarna med inskeppning och ni rustning av tyska trupper i ]{iel och Libau verkställde lamlstignin c?,·
på ösel och Dagö.
Tysklanels starr här:f:örare, Fredrik den Store, ansåg på sin ti cl
att tyska östersjökusten var Tysklands svaga lHmkt, och historien
vet berätta, att när elen ryska armen landsteg på pommerska ku sten,
blev korrung Fredrik rädd för första gången i sitt liv och sk icka cl<·
efte r gift. Men vid sarnma tid dog kejsarinnan av Kyssla nd oeh l'r<"d
blev s luten, varigenon'l faran J'ur den gången avvärjdes.
Att elen Fisherska planen var cl:järv, tord e ej betvivlas, men p ;_
sher va r fullt övertygad om rless lyckl iga utförande. Lanclstigningc:trupperna skulle som nämnts bestå av ryssar, under clet delar <H
den engelska flottan skull e sva ra fö r förbindelsernas upprätthållan ck.
Att. Ptt sådant företag kunde betecknas som >> grand coup>> var clw stridligt, och om detsamma kunnat genomföras med tillrlicklig kraft,
hade det säkerligen åstadkommit avsevärda omvälvningar på kontinentens trupprEassor. Och att det sk ulle inrieburit en överrasknin.!·
iö r tyskarna, var Fisher övertygad om. Väntade tyskarna n åg, >t
allierat landstigningsföretag överhuvudta&\·ct, r iiknaclc man med alt
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en ockupation skulle företagas av Jyllancl eller de frisiska öarna.
ö stersjökusten låg så l unda enligt Fishers åsikt blottad, och en hård
stöt mot densamma i rätt tid skull e bliva vad Fisher avsåg - en
»g rand COUP >>.
Huruvida Fisher vid utförandet av denna plan sk ull e kunna
bemlighålla elensamma för fienden ända till dess transpo rtf lottan
upp t rädde utanför pommerska kusten kan dock sättas ifråga. Aven
om s ammandragandet aY transportfartygen och deras förflyttning till
Po mmern h ade ägt rum utan fiendens kiinneclom, tnåste inträngan det av starka engelska sjöst ridskrafter glmorn Bälte n och Sundet med
där av föranledda strider till sjöss givit tyskarna en varning att n ågot var i görningen.
Fisher, som själ v l'ommit upp med djärva och enligt mångas
åsikt outförbara lanclstign ingsfiJretag, kunde dock a ld rig giva sin
röst Jör Dardanell edöretagets genomfurancle. Orsake rna att detta
olyckli ga företa g överhuvudtaget kom till utförande och sedan misslyckades voro många; man kan dock säga att sammansättningen av
hö gsta krigsrådet, the W ar Council, i hög grad bidragit härtill.
Dett a bestod nämligen av o li ka ministrar av kabinettet med premiermin istern som or·clförandE•. Lo rd Kitchener var en av dessa medlemmar, och han representerade på samma gång generalstaben. Sålunda
var armEm i. högsta krigsrådet r epresent(~racl av en fackman. ~{r
Churchi ll, the First Lord of the Admiralty, var även medlem av kabinettet, och som sådan blev han talesman såväl för amiralitetet
som Jör flottan i clPss h e lhet. Detta var ett olyckligt arrangemang·.
Det fann s intet skäl, varför ej First Sca Lord sk ull e vara den som
förde amiralitetets talan inför \Var Uouncil även om First Sea Lord
nödvändigtvis ej behövde vara medlem av samma Council. First Lord
va r en civil penon, och som sådan kunde han e j behärska alla till
flott an hörande miLitära och t ekniska frågor. Utan att ingå på :[rågan huruvida organisatoriskt sett den högsta krigsledningen borde
läggas i händerna på ministrarna i kabinettet, var det dock alldeles
tyd ligt, att flottans intressen ej på detta siitt blevo tillgodosedda.
Sakkunskapen fick Pj göra sig gä Jlam]e ti ll elen grad, SOT!l var erforderligt, och pEt grund härav uppstoclo redan från Fishers tillträde
som First Sea Lord motsättningar m e llan honom och Churchill.
Båda dessa män voro härskarnat urer, båda ville råda, och det var då
givet, att meningarna snart skulle brytas, så att ett samarbete längre
var otänkbart.
Fisher nedlade all energi, för att Darclanellc>dörctaget ej skulle
komma till utförallCle, eller om det kom till utförandP, det endast
skulle bli i form av e n demonstration. Förutom Fishers 11ersonliga
åsikt att detta företag var ett o lyck] ig t projpkl, stödde s ig Fisher

-
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h;lr v icl på fakta. si'1 l ängt som såclana ~iro möjliga att erhålla umln
1rNl s1itl. Ett fkrtal krigsspel und E' r Fishe rs lE'dning uneler J'ö r<'gåcll
dE' [1r ha ck n~imligcn visat, att företaget var strale g iskt och takli sk1
outiörbar1. Intd tycktes t'mE'll ertid ha va påverkat Churchill , vii ke L
full av optimism målnwclvE'tet arbetaLIC )Jä förslagets genoml'örand •·.
Ch urc h.ill s,y nes härvid dock h ava sl.;:jutit över målet, och fö r ha n-;
åsitlos;ittand e av sak kunskap en har ban Jått up11böra idancler. Am i
ral Bacon gör sålunda skarpa angrepp på denne statsma n och J' 0<11
sig med att framhålla, t.vdli gen n1ed udden riktad mot Ch ur chil l
huru c•xempp \vis en man som Lord Fish E' r skulle hava handlat, 01 '1
]J an suttit på Clmrchills taburdt. Nä r ett försla g till en störrt• opa
rati on hade framkastats, hade Fi sh er säk erligen kallat till sig F irst.
Sea Lord och ge JJ eral stabschden och h åg at de m, huru lång tid Lk
ans:lgo s ig behöva fö r att utarbeta en gP men smn plan för expNli1io
n on ifråga, v ar vid svaret bliYit t . ex . >>en vecka>> . >> Well, kom till
baka om en vec].;:a och vi sko la diskute r a ];:dert försla g», sk ul\ 0 F Isher giv i t dem beskPcl.
Tidigare hava orsakerna till D ardmwllerförctagcts mi ssl.vck an de berörts. Man skulle till slu L Jmnna sammanfatta c\pssa ti ll Hi!janclc t re punkter. För det fösrta va L' det fp]aktig·t att p rem i ermi nisto Ln va L· ordförande i hö gs la krigsr ådet. Han va r visserligen ,,•u
man med JJL i'm ga gåvor, men en till å r en ko mmen partigängare, SOl .t
hade till Jnotto >> wait and see " . Den and ra orsaken var, att det ti Uläts Lord Kitchen er och Churchill att avgöra alla viktiga operati oner och andr a störr e r ent mil i hi r a frågor och ej the \ \' ar Council
dter h örande av Naval StaH och U eadquarter StaH at the \V ar
Of-fice. The \~V a r Coun cil und erlät ~ål unda att vid större h ågors aY ·
gö r ande höra dessa rent militti ra auktoriteter, varigenom dessa kom
mo att ~tå Jrämmancl e för de vi ktiga militära besluten. :För eld
treclj o skulle cle båda nu nämnda krigsstabernas åsikter hava Jr alll \ag·ts av dessa militära orgm1 s chefer och Pj av Kitchener eller Clturllill.
>> En av k ri gets många tragedi en>, säger amiral Bacon, »Va r aH
Chu rchi ll var en civil person och anställd vid amiralitetet i ställ<•(
för att hava inträtt i flo ttan eller armen och där up pnått höga grn
der. Det är icke omöjli gt, att landet på detta sätt f örlo r ade en andr·
Marlborough >>.
Allt no g, allt eftersom Danlan cllcrföretaget forttikr ecl, desto m<'ra blev Fish er avkopplad f r ån dc avgö rande beslutPn i amiralitetet ,
v ilk a nu h elt och hållet l å12·o i Churchills hand. Fisher ansåg si!!
ti U sist ej kunna kvarstå på sin post, och efter en del kontro vc rS<' 1
rörande D arclaneileroperationerna, begärde Fisher sitt avsk ed i rnn .)
1915, vilket efter en h el el el rabalder blev. bifallet. :Man kan ans•·
att :Fi sl1 er s märkliga sjömili tära och politiska hana hä rmed var av
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slut acl. Han a vlell 1920 och begrovs under stora heclersbctyge lsc r
W estminster Abbey.

*

*
*

Amiral Bacon börjar sitt Jö r ctal m ed fö ljande ord: >> Lord Fi sher
var en sto r man; ja, det är rent av troligt, att historien kommer att
an se honom iör den mest betyllclsdu]\a engelsman, som hittills levat
i Ll etta å rhundr ade,.
J) pj· iir ju givet, att en man m ed L ord Fi she rs ]vsanck hrg:'t vning,
stora a riJds l'ön JH) ga och järnl1 å rcla vilja skulle kunna uträtta nch
även ut rättade mycket till sitt vape n s fromma under den l ånga tid,
han t j änstgjo rd e vid engelska f lottan . Vi hava också sett, att h an
var före gångs mannen, då det gällde att skapa nytt, va re si g clct r ördc sig om t illkoJT>.stcn a v n ya Ia r tygstyper såsom Drcaclnoughts, ell er
r en t tekniska fr ågor såsom torpedvapn ets infö rande och utveckling
eller vidl yftiga organisati onsfrågor s[Jsom om läggning av sjöoHi cerarna s, sjökadetternas och marinsoldatcl'JJas utbildning.
Lord Fi sher s stora mål här i livet var, att J> the Navy » sku ll e
uneler han s lednin g vä xa ut till ett h elgjutet organ inom det cngcl·
ska imperiet starkt utåt genom en slag färdig och stridsduglig flotia
sam t stark in å t genom en smicli b' marinorganisation. Det torde ej
råda mer än PH m ening, att Lord Fisher lyckades h ärutinnan på ett
mästerligt sä tt, och att det var först och frä mst Lord Fishers verk
att elen engelska flottan var vad den var vill krigsutbrottet 1D14.
Men vägen till målet var m ånga g ånger svårframkomlig. Lord Fisher hade m:"mga motståndare och av olika sk äl motarbetades h an
som nämnts vid flerfaleliga t illfällen av sina egna officerare. Detta
gj orde, att Lord Fisher många gånger syntes hänsyn slös vid utövandet av sitt kall, där hans motto: , Jag skall sl å n er, vPm det vara
må, om det behöves för att flottan skall gå fra måt» lätt förvandla des till: >> Ja g sku ll slå ner var och en, som oppon erar sig mot mig ».
Trots de stora misshälligheter, s.o m voro rådande inom högsta
krigslcdningC'n, och som nu kommit till offentlighetens kännedom,
måste man be undra Lord Fi shors alltid lojala uppträdande att aldrig
med ett ord utftt beröra dessa fråg or. Ett bevis härp å är fö lj ancl.~
int('rmezzo i parlamentet. Mr Churchill hade hållit ett mindre lä m nligt ta l i und erh uset år 1915 och där vi d bE' rört vissa saker röran de
Lord Fislwr.s avgång som First Sea Lord, va rp å Lord Fish er i ÖV<' r hu set bland annat svarade: >> Jag är ber odel att v änta. Ja g anser det
olämpli gt att Elmna personliga fö rkl aringa r som herör a nationell a
intressen, när mitt land befinner s ig i brinnande krig >> .
B. Lindgren.

