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Dvärgubåtar, undervattenskanoter
,och människotorpeder.
Av Kommendörkapten Ch. Sahlin.
Vid studiet av äldre ubåtshistoria finn er m an ofta
tankar och ideer, vilka av en eller annan anledning icke
kunde förv erkligas då de uppkomma, men vilka genom
senare tids tekniska resurser blivit praktiskt utförbar a.
Sålunda kan exempelvis iden till ubåtens luftmast spåras ända tillbaka till 1578. Dvärgubåten, undervattenskanoten och människatorpeden ha anor ·frå n 1800-talets
mitt eller kanske ännu längre tillb aka.
Vid ett försök att följa dessa tre vapens historiska
utveckling bör betydelsen av deras benämningar först
klarläggas.
Dvärgubåten kallas ofta enmansubåt trots att besättningen uppgår till två, ja ända till f em man, och motsvarande felbenämning för ekommer b eträffande enmanstorp ed en, som ofta bär tv å man. Miniatyrubåt är en mcra träffande benämning än dvärgubåt, liksom amerikanarnas uttryck »babysubmarine». Gränsen mellan dvärgubåt och människatorped är svår att dra, enär båda kunna
vara osynliga eller nästan osynliga bärare av en eller flera
torpeder. Dvärgubåten är dock, såsom namnet antyder,
en miniatyrupplaga - ehuru i vissa fall en rätt stor sådan - av en ordinär ubåt, under det att människatorpeden antingen utgöres av en torpedbärare rned vidhängande torped eller av enbart en torped, i båda fallen förd av
en med dykarapparat utrustad »besättning» . Enda undantaget härifrån utgjorde den japanska självmordstorp eden Kailen, där föraren var innesluten i torpeden och
sålunda vid träff offrade sitt eget liv.
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F~öir att kunna ange huruvida under ub ?l len s utv ed.lin gs historia en viss ubå t bör hänföras till ka tegorien va nliga ubåtar eller till dvärgubåtar har i det följande lagi is
hänsyn dels Lill besältningens storlek - sålunda an~ e~
samlliga enmansubåtar höra till den senare kategori en dels till det säll varpå ubåten skulle insättas i strid . Sadan a ub å tar, vilka av uppfinnarna föreslogns att tran sporleras antingen ombord på annat fartyg för att sjösältas
vid s trid elle r vilka kunde transporteras per järnv äg läng
kuste n för snabb sjösättning hänföras ävenledes til dvär gubåtarna.
Beträffande kategorien »undcrvalt ens-k anot» framh äves dess karaktär tydligt av blotta namnet m en torde m a n
med ett visst fog kunna infoga d en som ett mellanti n g
mell an dvärgubåt och människotorpcd.

Efte r Bourgoyne.
Fig l.

Bushnells ub åt »Turtl e» .

l. Dvärgubåtar.
Utvecklingen fram till första världskriget.
Under ubåtens historiska utveckling finn er man ofta
försl aon till och försök m ed ubå tar med endast en mans b esättning. Fransmannen Ciminius (1685), engelsmannen Symons (1729), amerikanaren Buslmell (1775), fransmänn en
Yilleroi (1832), Petit (183-i) och Conscil (1857) kunna hä rvid nämnas, varvid särskilt Bushnell bör framhållas , enär
hans ubåt Turtie (Sköldpadd a n) t. o. m. insattes i strid.
Turlic (Fig l) utförde under befäl av sergeant Ezra L ee
i d e t amerikanska frihetskrigel ett djärvt m en resutta l
löst anfallmot det engelska blockadfartyget Eagle (augus t1
1776) . Ubåten medförd e en minlactdning, som skulle f as tsättas vid bolten av f a r tygel och därefter med hjälp a ·
elektriska ledningar sprängas på ett för ubåten säkcri a\ stånd. Emellertid var blockadfartygets botten så h år d att
Lee ej lyck.ad cs få fäste för minladdningens fastsättnin gsskruv a r. Ett anfall under rätl lika rta de förh å lland e u l-

dväroav den engelska
fördes und er sista världskrig·et
v
.._
. ._
japanska
den
d
ubåten XE 3 i Singapores hamn, varvi
kryssar en Takao saltes m· stridbart skick. Från XE ::S,
som intagit bottenläge under kry ssaren, steg en dyk a re
ut genom en sluss och fäste två tidsinställda magn c tminw
vid fart ygsbo tten varefter ubåten ofönui:irkt avHig:made sig.
A v d e ovan nämnda förolyc kad es den franske d oktor n
Petit m ed sin ub åt d en 15 a ugusti 183-L
Amerikas störst e ubå tskons t ruktör, J. P. Holland .
grundläggare av den stora firman Elec tric Boa t Co, bygg ..
de i fcbrua r i 1875 en li ten uh fl l (F i g 2) f ö r endast en
Jnan (Homme-ba tea u cnl. Pesce) med e n h1ngd av ;) m ,
bredd 0,5 m och djupgåen de 0,6 111. D en hade r eklang ulär gcnom s k ~i rning och var upp delad i t re a vd elninga r
- d en m ellersta för styraren, d e n fö~·lig a och aktra föl'
luftförrådet - och h ade en fönsterförs edd kupol. Ubåten
framdrevs av en propeller, som f ick sin rör else genom
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Efter Pesce.
Fig 2.

J. P. Hollands »En-mans-ubåt.

av styraren påverl~ade pedaler. Den medförde 3 snw
torpeder, eller rätlare sagl sprängladdningar, som fö1
hand kunde fästas vid det fientliga far tyget ocb sedan J)<
avs lå nd medelst ledningstråd o<.:h en elektrisk tända re :wfyras från ubåten.
Den senare hos svcnsl,::en T. Nordenfelt anslälld t
engelske pastorn Garret konstruerade 1876 en cnmansh ~l
(Res urgam).
Påföljande år framkastade den rysk e ingcnJ o rc L
D r zewiccki tan ken att ombord på slora örlogsfartyg me dföra mindre ubåtar, viU::as begränsade aktionsradie ta ktiskt scll härigenom betydligt skulle utökas. För alt mö.iliaaöra ombordtaaandet hade den av honon'l konsiru crad L·
ubålcn försetts med en kraftig lyftögla för och aktc 1
Denna ubåt, Drze·wiecki II, d cplacerade endast några to n.
var G m lång med en största diam. av 2 V~ m och IJ~:<l
Ll mans besättning. Placerade två och två med ryggar n.
mol varandra drevo d essa .J m a n medelst fotpedale r h "
propellrar , en för och en akter. Förliga propeHcm a rvändes som horisontalrod e r och den aktra som framdr i·ningsmedcl (fart max 3 knop) och samtidigt som vert ikalroder enär den var vridba r i sidl ed. Framför en vcPti lgl asfö rs edd tornkupol fanns en periskopartad tub. d c !l
första i ubåtshisloricn . Utomborels fannos anor clni ng:tr
..__, t')

;::,

för två sprängladdningar, en p å varje sida, vilka skulle
lösgöras när ubå ten befann sig under målet. Laddningarna h ade flytkraft och skulle sålunda röra sig uppå l och
m ed hjälp av hullingar faslna i målets botten då d c törnade emot denna. Sedan ubåten avlägsnat sig tillräckli gt
långt skulle laddningarna genom en ledningstråd avfyras
elektriskt. Ubålen byggdes 1870 i St. Petersburg och gick
provture r i Gatchinasjön. Resultaten av dessa voro sft
tillfcdsställandc att ryska regeringen uppdrog åt inge nj ör
Drz ewiecki att bygga ytterligare 52 sådana ubåtar. Dessa
färdigställd es i St. Petersburg och utförde under en följd
av ö.r manöverövningar i Kronstadls hamn, försedd a med
vissa förbättringar. Bl a bortlogs den förliga propellern .
Ytterligare förbättringar uppvisade Drzewieckis ubåt nr
IV, där drivmedlet i slällct för mänsklig kraft utgjordes
av ett ackumulatorbatteri. Som ell kuriosum kan nämnas, alt när dessa båtar slutligen utranger ad es, blevo skroven i många fall ändrade till bojar, ändstycken p å pon-toner m m och kvarlevde i denn a form ungefär fram
till 1910.
Fransmannen Goubet, som av sina beundrare kallades »le perc dc la navigation sons-marine>>, konstruerad e
sin a ubåtar, Goubet I och Goubet II, m ed tanke p å alt d c
skulle medföras på stöne krigsfarlyg för alt i lämplig t
ögonblick utsättas och som ett osynligt och ytterst farlig t
anfallsvapen insättas mot fiendens slagfartyg. Goubel l,
som had e elt deplacement av 1.8 ton, var 5 m lån g, 1 m
bred och midskepps från köl till kupol 1,8 m hög, sta11cllad es den 26 september 1886 och sjösattes elen 20 m a rs
1887. Skrovet var gjort i ett stycke av brons och ubåten
fr amdrevs av en elektromotor, som matades från ett ackumul atorbatteri
Besättningen beslod av en chef och en
m an. .~\ven denna ubåt hade en »optisk tu])>) och medfö rde akter om kupolen en i ett hölje innesluten sprängla d dning, som kunde lossgöras inifrån ubåten och avfyr as el ek tris k t. Mycket om talad e försök pågingo 1887-
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1891 i Tonlon och i Cherbourg men franska regeringeJ '
vägrade köpa ubåten. Å r 1898 inköpte Brasilien två ub atar av Goubet-typ. 1895 konstru erade Goubet sin andra
ubåt, som var en förstorad och bättre utrustad upplag<
av den förs la. Data för denna v oro följ ande: bronsskrovet med en tjock'lek midskepps av 25 mm och vid ända rlla 8 mm vägde (5,7 ton, var 8 m långt och hade en störs t<,
diameter av 1,75 m. Ubåten hade en besättning av 3 ma il
och drevs av en elmotor med ackumulatorbatteri - fa r t
ungefär 5 knop - förd e en 3 m hög »op tisk tub», v a1
försedd med en lösköl om 1,2 ton och hade två torp eder, en på var sida. Gembet II sjösattes i A rgenteuil 1
nove1nber 1895 men man lyckades icke fullgöra provt urerna förrän 1900 och 1901, då elt rekorddjup av 26 m cler uppnåddes. Men d en officiella kommission, som fö ljde dessa prov, fa n n i denna era, då Laubeufs 116 to n
ubåt »~arv al» och Romazotties 1L10- tonnar e »Morse».
>>Francais» och »Algerien» fångade intresset, att denm t
miniatyrubåt icke passade tidens krav. Den ruinerade, genial e ubå tsingenjören Goubet sökte då liksom sina tid idigare missförstå dda föregångare, Fulton och Bauer, sin
tillflykt i England, där han dog 1903, innan hans Go u b c
III hunnit bliva verklighet.
I slutet av år 1896, troligen i oktober, började en rysl .
uppfinnare vid namn Pukalow (Poukaloff) all bygga eP
nb å l i Kronstadt, vilken sjösattes år 1900. D~nna ub nt
för en mans besättning tillverkades av stål och va r
;),8 m lång sa mt framdr evs av en elmotor med ackumul a
lorbatteri, som medgav en fart av 10/ 7 knop. Aktion s
ra die n var 2 timmars färd med 10 knop. Ubåten kon stI llerades för alt kunna utsällas från större fartyg. Elmr P
namnet Pukalow återfanns i en hel del marinkalendra1
~inda fram till 1908 tord e denna so m nr l betecknadL
r yska ubåt ick e ha varit så lyckad att ytterligare exempl ar
tillkommit
Omkring sekelskiftet, troligen år 1902, började en
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amerikan, Thomas J. Moriarty, maskinexpert vid torpedskjutstationen i Newport, Hhode Island, att bygga en cigarrformad enmansubåt, 3 m lång, 1,5 m bred och 0,9 m
djup. Under ubåten var en torped upphängd i en ställning, fr å n vilken d en kunde losskopplas. När torpeden
frigj orts vid angrepp skulle föraren omkasta ubåtens propeHerblad och backa bort från målet. Ubåten skulle drivas i marschläge av en bensimnotor och i uläge av en
ped aldriven propeller manövrerad av förarens händ er och
fötter. För att öka framfarlen i uläge kunde torpeden
igå ngs ättas. Konstruktören ansåg att b esä ttningsm annen
skulle orka med att i uläge framföra ubåten m ed 4 knop
i 4 timmar. Längre än 6 timmars vistelse i ubåten torde
knopp ast ha kunnat ifrågakomma och efter 2 timmar i
uläge måste luften ha förnyats, vilket kunde ske genom
att ub å t en gick upp tiH närheten av vattenytan, där en
självstängande luftmast öppnades.
Ubåten som beräknades kosta 15.000 dollor, skulle
m edföras på större fartyg eller kunna transporteras med
järnväg eller annat lastfordon. 190-1 var en dylik försöksubåt und er byggnad men sedermera har intet avhörts om den.
År 1902 ansåg Tyskland det lämpligt att närmare befatt a sig med ubåtsproblemen. Spanjoren och ubåtskonstruktör en d'Equevilley, vars ritningar icke accepterats av
fr anska regeringen, erbjöd dem till Krupp-Germania i
Kiel, so1n antog er b j ud an det och omedelbart börjad e
bygga en försöksubåt. Arbet et igångsattes redan i februari
i största hemlighet; så betecknades i skriftväxling av denna an ledning ubåten som >>Leuchtboj e». Den stapellades i
juli 1902 och i juni 1903 ~1gde de första provturema rum.
I samband med alt ryska regeringen i juni 190-! beställde
3 ubå tar (Karp klassen) b eslöts att även den tyska försöksubåten, sedermera benämnd Forelle, skulle överlämnas enär Ryssland vid denna tidpunkt befann sig i krig
m ed Japan och önskade köpa alla slag av krigsfartyg
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(bl a de amerikanska Lakcub å ta rna Proteclor (rysk:t
Osiotr) och Simon Lake (Ssig) samt Hollandubå ten Fulton (Ssom). Den ryska »Forcl» med ett deplacement a v
15,[)/16,3 lon, var 13 m lång och 1,66 m bred samt fö rsedd med en 65 hkr elmotor, som matades av e lt acku mulalorbatlcri om 9-1 cc11er. Farten var 7,7 / 7,7 knop .
Den hade utombords på varje sida en 15 cm torpedtub oL" h
va1· konstruerad för elt dykdjup av 30 m samt för OL" h
akter utrustad med lyftöglor för ombordtagning på störa
örlogsfartyg. Forel lronsporterades per järnväg till Ybdivostok, där den, enligt utsago av den ryske chefen f ö1
uhålsavdelningcn, visade sig bäst bland dc i avdelninge n
förutom Fm·el, ingående 7 ubåtarna av rysk eller amer ikansk härkomst: 4 st. Bubnow, l st. Holland, 2 st Lake.
Den 18 oktober 190-± kölsträcktes i Tonlon en a\
franska staten beställd 21 tons ubåt (Q 61) efter ritJiinga 1
av fransm annen Marquis dc Dion . Den skulle ha en längd
av 11,1 m, bredd 2,0 m och en maskinstyrka av 1t10 hk 1
och skulle döpas till »Goubet» . Emellertid blev arbetcc
avbrutet i samband med ett ministerbytc. Goubcts t ank e
hade dock å terupptagits här, enär ubåten avsågs att nle dföras på slagskepp eller pansarkryssare.
Den 27 oktober 1904 gav franska staten order om a t
en ny typ av ubåtar, efter ritningar av den franske m ar iningenjören M. Petithomme och avsedda atl medför as
på stora övervattensfartyg, skulle stapelsättas i Chcrbourg.
Man skulle förs t kons truera 10 st. men ändrade antal et
till 2 och döpte dem till Guepe I och Il, vilka bå da p ftbörj a des . Deras dimensioner v oro: längd 20,55 m, bred d
2,10 m, djupgående 2,02 och deplacement 45 ton. D e
sku lle drivas av fotogcmnolorer. De blevo dock aldri g
färdigbyggda.
I juni. 1905 lära flera tillfredsställande försök h a
gjorts i Amerika med en ny ubå lstyp, som byggts av F Prest & Co i vVivcnhoe vid Colneflod en . Cppgiflcrna o11
denna typ hällos strängt hemliga, m en fö lj ande data pub-
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licerad es : deplacement i uläe~e 17 ton, längd 10,36 m ,
största genomskärning 2,-1 m, 2 torp edtuber och 3 mans
besättning. Ubåten drevs endast med elektricitet och lär
ha kunn at göra 8 knop i uläge samt avsclls att medföras
på d c största slagskeppen eller m ed elst järnväg fraktas
m ell an kusthamn arna .
Samma år skall i Amerika, enhgt »Army and )Javy
Gazelle», en ryllmäslarc Alvarado M. F ull er ha uppfunnit en enmansubåt, som fullständig t skilde sig fran dc
hitintills byggda och som var försedd med något slags
sinnrik t maskineri .
Den hade clt deplacement av 8 ton, gjorde pö 1,5 mcters eller mindre djnp en fart av 19,\J knop, på större djup
8 kn op och i marschläge 20,3-! knop. Den ko-,tade fä1:dig
15.000 dollar. Maskinstyrkan var 150 hkr. Den kunde vislas
i uläge 8 timmar och dyka på 1,5 sek ( !) . Aktionsradien
var i marschläge 200'. Den medförde en torped och kunde vid sitt moderfartyg på fem minuter komplettera lorpedförrådet. Möjligheten alt rädda föraren om ub åten
had e träffats av en projektil var stor. I augusti lär ett
bolag ha hållit p å att grundas i San Fransisco, som skulle
låta bygga och pröva en dyl ik ubåt.
Nästa gång man fick h öra talas om liknande skapelse
var 1013, då en italiensk dr Hobiola den 30 juni företog
för sök på redden i Vcnedigs örlogshamn med en för ilalienska marinen i nästan naturlig storlek byggd modell.
Ubå ten skulle få ett litet deplacement , så alt den lätt
kun de ombord tagas på större fartyg. Priset skulle bli
lågt (c :a 80.000 kronor) men det märkligaste med den
var enligt uppfinnaren, alt den skulle kunna dyka med
bibeh å llande av reservdeplaccmcntct. In tagande av u lä ge skull e sk e med hjälp av små, på bordläggningen jalusiarta t anbragta mctallpla tl or, v il k a all a med ett en kelt
handgrepp inifrån ubåten skulle kunn a m a növreras kring
sina horisontella axlar.
För manövreringen av ubåten erfordrades endast en
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man, som dessutom med hjälp av en hävarm kund e a \_
fy ra den i ringar under kölen upphängda torp eden (Jmfr.
Mori ar ty och den tyska Marder I-Negertypen) .
Då expe rimentubåten ej försells med ackumulat o rbatterier e rhölls den för elektromotorerna erforderli ga
s trömm en via en kabel fr ån italienska ubåten Narva lo.
som tjänstgjorde som ledsagande båt. Sedan försö k subåten dykt brast kabeln vid en gir, varvid ubåten fl öt
upp, Ytterligare försök finnas därefter ej omnämnda .
Slutligcn må nämn as att enligt en rysk källa, A. \'.
1939, lär tre st. ryska dvärgubåtar - dep laomashevich
T
ce ment 35 ton - ha sjösatts i Östersjön und er å r 191:\.
övriga konslruldionsd etaljer, prestanda och avsedd a nvä ndning likson1 deras senare öden äro höljda i dunk el

Utvecklingen under första världskriget.
Det första världskriget frambragte såväl dvärgubåta.
som enmanstorpeder. Sålunda b yggde italienarna 19151916 dvärgub å tarna A 1- 6, som kallades för cn-ma n subå tar, ehuru de voro bemannade med 5 man. Dc v o ro
på 30 ton i marschläge, voro föl·scdda med 1- '15 cm tu b.
elmotorer för såväl över- som undervattensgång, had e en
n uktionsradie av 2'5' och gjorde 5/-1 knop. D e nedsk rotades 1918.
Typen B 1- 6, varav 3 färdigställdes vid örlogsvarvet
i Spezia, stapellades 1915 och hade följande da lu.: dep l acement 40/47 ton, dimensioner 15 X 2,3 X 2,6 m och fö rd -·
2- --15 cm torpedtuber, drevos i marschläge av 1- 65 hkr
oljemotor, i uläge av 1--40 hkr elmotor (ackumulato rbatteri om 56 clemenl) samt skull e göra 7/ 5 knop. Aktionsradien över vatten var 200', under vatten 8'. Dc voro byggda för att per järnväg snabbt kunn a transporter ns
iii! hotade ställen län gs den italienska kusten vid Adri nliska havet och där sjösättas.

Under år 1915- 1U17 föreslogs i Amerika av Ford att
serier av hundratals dvärgubåtar skulle byggas. D essa
»Baby-submarines», även kallade Ford' s-, Pad-.cr's- eller
»Jitney»-ubåtar, skulle ha en besättning av två man, göra
en f;ut av 40 knop medelst gasmotorer, vilka skulk erhålla luft och befrias från avgaserna genom två vel'likala
rör - sålunda förses med cll slags luftmast (Schnorchel)
__ med varder a en diameter av 30-38 cm. Ubåten skull e
medföra en explosiv »pellel».
Det framförda förslaget utsattes för en nedgörand e
krHik i Scientific American och tord e icke ha inlrCS!>Cra t
de m a rina myndigheterna.

Utvecklingen mellan första och andra världskrigen.
Med und an tag för de i H. C. Bywat e r's bok »Sen Power in the Pacific» omkring år 1920 i största allm~inhe t
omnämnda, för basförsvar och offensiv avsedda japanska
dvärgubåta rna omtalas under perioden mellan världskrigen först år 1933 å n yo e n d värgub åt. En japansk tidning m eddelad e den 30/ 2 1933, att en miniatyrub å t tv å
dagar tidigare sjösatts på Tjukishima va rv. Ubålen var
ungefär 8 m lång, dess diameter vid skrovets mitt 2 m
och plats fanns för fyra man . Enär k on struktören Kazumatsu ~is himur a avsåg a tt använda den för insa mling
av koraller utrus ta des d en med ett glasfönster i va rj e
ända. Emellert id synes myndigheterna ha få tt upp ögonen p :"! ubåten, som fördes till Ito för utrönand e av möjligh e lerna att använda d e n i krig. I slulc l av 193-1 meddelade US ~av Inst. Proeecdings all proven m ed d'e n
ny a »ficlmbåten» gålt bra och följande dala publicerades:
depl accmcnl 12 ton, längd 8,8 m, breeld 2,3 m . Den framdrevs av en el-molor, som erhöll sin kr aft från ett ackumulatorbatteri o m 50 celler, Yar och e n om 2 volt och
20 amp. Farl 3,:3 knop. TJbå len kund e med en b esä ttning o m 4 man vistas und er Ya tten i lr e timmar Be-
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Efter Fighting Ships.
Fig 3.

Efter Fighting Shi!'·-·
Förbättrancl japansk el värgub åt

styckningen utgjordes av en torped och en ksp , slörs l
dykdjup var 50 meter. Följande år meddelade sannn ,
amerikanska tidskrift, att ub{llsmoderfartyget Taigci va,·
klart för provtur och att det var utrustat för alt meclfö r·1
dvärgubåtar, som kunde sjösättas med farlygets lyflknu.
Ar 1936 medd elade samma källa att en förbättrad clv ~ir .~.
ubål, 11 m lå ng och 1,83 m bred, gått provturer i Sag;._
mibukten. Besältningen var 4 man och ubåtens stö r~ til
dykdjup 61 m. Längsta ticl en under vatten var -1 timm n1 .
Den n a ubåt drevs i marschläge av en 2!) hkr bensinmot o1,
i ulä ge av en 12 kilowatts elmolor. Ubåten var utrust a 1
för alt kunna fotografera und e r vatten .
Sanuna år (28 mars 1936) meddelade Nya D agli gi
Allehanda, att italienska sjöstridskrafter h å llit omfalla nde manövrar i Röda havet, varvid nya minialyrubålarJI'I
visat sig fungera förträffli gt. Dc voro utrustade m ed
kraftiga motorer och had e en besättning på 2- 3 ma n.
Enär de även benämndes vattenslädar torde e n förväxl i ng
med de senare under andra världskriget använda :VIT \l

Fig 4.

Italienska dvärgubaten CB 12.

(Moloscafo Turismo Modificato) ej synas otrolig. Tyskarnas under YK II omtalade »Linsen» (spräng-båtar) hänföras nämligen ofta f elaktigt till begreppet chärgubåtar.
Ar 1938 förekom i Fighting Ship en uppgift om japanska dvärgub å la r för lwmnförsvar (F i g 3) . Deplacementet förmodad es vara högst 100 ton (nwcket för högt!) ,
längden 8,8 m, bredden 2,3 m, besättning 4 man, slörsta
dykclju;J 60 m och aktionsradie under vatten 3 timmar.
Ubåten var försedd med enbart elmotor, gjorde 3,3 knop
och förd e 1-- -13 cm torpedtub och 1 ksp samt hade ett
periskop.

Utvecklingen under andra världskriget.
Under andra världskriget byggd es närmare e tt och ett
halvt tusental dvi:irgubåtar, fördelade p å följande länder,
typer och antal:
3 typer, tillsammans omkring 25 b å tar.
Italien ,
»
30 »
»
»
England, 3
»
300 »
»
;)
»
Japan ,
» 1.000 »
»
Tysld a n(l, -1 >>

,_
3 -')
Italien.
Dc italiens k a dvårgubå tarna utgjordes a v lr c typ er.
CB, CM o<.:h CC.
Den förstnäm nda typen med ett deplacem ent om
:13/-±5 ton var den enda som kom till praktisk användni n ,L;.
CJ\I 1- 2 - 92/ 11--l ton -- voro under byggnad 19-t;) m cp
blcvo a ldrig färdigstä llda. De skulle följa" av CM 3- 20, vilka emellerti d i<.:ke nådde konstruk tionsstad iet. Den tred j.·
typens första ubåt, CC l -- deplacem ent 2-1- 25 ton (evel!tucllt 13-16) - blev ej heller färdigstä lld och rester a nde, blevo ej ens beställd a. CM 1- ·2 och CC 1 torde lu
avsetts som försöksb åtar för sina resp. typer.
Ub av typen CB 1- 23, med 3 mans besältnin g (Fig 1)
a nvänd es bl a vid Taranto, på Dalmalie ns kust och ·
Svarta I-lavet där Constanz a utgjorde bas. :\fågra stÖiTL'
resultat torde icke ha uppnåtts. Omkring 10 ubåtar Hir c1
ha förlorats. Kännare data om dessa och övriga ubö ta.
±n11ngå av tabellen, bilaga

England.
Engelsm ännen byggde först experimc ntubå la r na X ·;
och X l innan de konstrue rade dc operation sdugLiga dvärk
X 20
tvoen
ub5!arna X 5- X 10 och sedermer a svsterfar
., t'l
""
a vs edd
XE,
nämligen
des,
ulvc<.:lda
till
typer
X 25. Två
f il
XT
och
5)
(Fig
Eastem)
för indiska farvallen (E =
t).
Targe
=
(T
övnings- och skoltjäns t och som m ålfartyg
a
Dc engelska dvärgubå tarn a uppnådd e betydand e resnit ,
t ill stor del b eroende p å alt dc konstrue r;des för en vi s;
begränsa d användni ng od1 endast insa ttes för d e tta ä nda mål. X 5-X 10 avsågos att förstöra Tirpitz och äv c 1
o m de vid raiden i Allenfjor d den 22 april 1H-l3 ieke ]vek ades sänka fartyget, blev det emellerti d så skadat at-1 d c~
und er reslen av k rigel praktiskt lage t val' stridsodu gli g'.
Förluslen av dc 5 dvärgubå lar, som företaget kost a de
engelsmä nnen, uppvägd es mer än väl av a tt det laten t<

Fig 5.

Eftm· Fighting Ship s.
Engelsk dvärgubåt av typ XE (XE 7) .

hotet fr ån Tirpitz bortföll. I östern uppnådd e XE-bålar na
ävenlede s goda resultat. XE 3 sänkte i Singapor e den japanska kryssaren Takao (9.850 ton) och en annan XE-·
ubåt lyckades kapa telegrafk abeln mellan Singapor e och
Japan . På de engelska dvärgubå tarna användes ej torpeder u t n s k »limpets», d v s sprängla ddningar , som
kund e fästas vid f artygsskr ovet (jmfr Bushnell s Turtle)
eller ev. minor, som i grunda farvatten eller hamnar fäildes rakt under målet.

Japan.

Japanetn a hade med ledning av dc erfarenhe ter d c
eeh åll it från försöksub ålarn a av åren 1933 och 1938 r edan före krigets utbrott hunnit med alt skaffa sig elt
mind re antal av två olika typer av dvärgubå tar. Dessa
utgjordes av Malo, omkring 87 lons dcplceem cnt, 23 m
lån g oeh m ed en besättnin g av .J m a n samt Ha-typen
(Fig 6), en 15 tons 2 mansubå l, 12,5-13,7 m lång. Den
senare typen förbättra d es under kriget och därutöve r tillkom en ny typ , d en snabbgåe nde dvärgub åten Kuruy.
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Fig 6.

Efter Proceeclings.

Efter Proceedi ng s
Japansk elvärgubåt typ Ha 1- 38.

Fig 7.

Tysk d\·ä rgubåt, t yp Biber.

Tysklan d.
Xågra nåmnvärda resultat uppnådde icke de japa nska dvärgubå tarna. Av dc till Pearl Harbour på de stOla
ubåtarna av J-typ - 1.995 ton - medförda 5 dväru bita ma lyckades endast en p å morgonen d en 7 decemb er 19 11
intränga i hanmen och avlossa sina två torpeder inn nn
d en sänktes . Den ena torpeden träffa de en docka ot il
d :.;n andra gick upp på land. De övriga ub å tarna fö rlor ueles ulan att förorsaka någon skada . Yid anfallen n H t
Diego Suaroz den 30 maj och mot Sydney den 31 maj l \J 12
förlora des 2 --3 i det förstnämnda och 2--4 i det si stn ö. nmda och d et uppnådda resultatet b estod end ost i a l
en, som logementsfar tyg inredd färja sänktes.
I Guadalcanalk ampanjcn 2- 1-± december 19-12 fö rl )rades 8 dvärgubtttar, und er operationerna vid Kisk a ;j
sPmt under s trid erna vid Okinava sannolik t 2 utan u' l
d c kunnat inregistrera nå gra res ultat.

Tyskl and byggde verkliga enmansubåta r såsom. Bib:r
(Fig 7) på 6,2 ton och Molch på c :a 10 ton, sam.t otva:
mansubåtar såsom Hecht på 10 ton och Seehuncl pa l,)
ton. Molch , som såg u t som en torped, förde två sådana
borelvarts med en på var sida och var uteslutande utrusta d
för el ektrisk gång. De t kan synas tveksamt om Molch
bör h änföras till typen dvärgubåt eller människotorp ed,
m en då den dels har en plats för föraren inom tryckskrovet, d els var utrustad m ed periskop och dels kund e dyka
till 30 meters djup synes begreppet dvärgubå t m est adekvat, trots att tyskarna genom sin benämning av Marcler II
tord e ha hänfört d en till typ en människotorp ecl .
De n bästa och mest sjövärdiga av dessa ub å tar var
Seeh und _ en i verklig mening miniatyruppl aga av en
ordinär ubåt. D en var 12 meler lång, had e två torped er,
var utrust a d med fotog enmolor för gång i marschläge
T idskrift i Sj ih äsen det.
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och elmotar får gång i uläge samt för övrigt inredd Ol'h
utrustad som en vanlig ubåt.
Tyskarna nådde ej heller några större resultat m ed
sina dvärgubåtar bl a beroende på att den sista typ e n,
Seehund, nätt och jämnt hann bli färdigprövad före kri gsslutet.

Fredlig användning av vissa ubåtar.
Förutom för krigsbruk ha dvärgubåtar även bygg ts
för fred liga ändamål. Sålunda hyggeles av Abhe Ra eu i
i Karlago i början av 1900-talet en ny dylik ubåt avs ed d
för ostronfiske. Den var 5 m lång, 1,8 m bred, förs ed d
1ned ballast- och regleringstankar och förde en besättni n g
av 2- 3 man och var huvudsakligen avsedd a lt framfö r as
utefter havsbottnen. Då ytterligare upplysningar efl e1
provturen icke framkommit torde man kunna dra d en
slutsatsen alt fartyget icke ekonomiskt lönade sig.
Som tidigare nämnts avsågs den av japanen Nish imura byggda ubåten att användas för fiske av korall er
och pärlor samt för undervattensfotog rafering innan d en
togs i anspråk för militära ändamål.
Samma år (1933) byggde den kände amerikanen Simon Lake en dvärgubåt, »The Explorer», för -1- man , a Ysedd för pärlfiske och för skallsökning i sjunkna farty gsskrov.
År 19-17 byggde en italienare, Pielro Yasscua, en c: n
5 n1 långubåt (fig 8), försedd med två maskiner, två r oder
och en propeller saml med e n lyftann och strålkasta re.
Cbålen, som skulle kunna ned gå ända till 1.000 m :s djup,
var avsedd att användas för undersöknings- och bärgningsändamål på slora djup .
Slutligen kan nämnas atl en hemmagjord ubål paträffats 19-!9 vid en gränssjö mellan Ilalien och Österri k e,
avsedel för smuggeltrafik mellan dessa båda länder.

Fig 8.

II.

Efter Illustrated London News.
Vasscua's ubät för bärgningsälidam,äl.

Uodervattenskanoter.

Redan 1863 framförde en amerikanare, Francais Faidy, ett försl ag att bygga e ll slags pedaldriven undcrvattenskanol. Om n 8got försök verkligen gjordes ~i r dock
icke känt. Eme1lertid fanns i Marine Hundschau 1938
ett fotografi av en privatby ggd amerikansk undervaltensfarkost , som närm ast kan k araktäriseras som undervattenskanot
Omkring 1H-1cl synes e ngelsmänn en ha omsalt denn a
tanke i verk lighet och infoga t bland sina »Small Battle
Dnits» ä ven und erva ttenskanot en (Fig \)). Denna form
av ub åt, konstiucr a d av H. G. A. Reeves, nlgör e tt mellanting mellan dvärgubåt oc h m~inniskolorped. Föraren
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Efter 81.
Fig 9.

Engelsk ubåts-kanot.

är försedd med andnings a pparat och kanot en är för se dd
med elmotar och ackumulatorb a tteri: Den ä r kn appt l
m lång och 7 dm bred p f1 mitten samt utrust a d m ed b al lasttankar. Dess aktionsr a die är ungefär 30- 40' och f arte n 3 V:2 knop. Vid behov kan fullständigt uläge intaga'>.
E n sprängladdni ng att fäslas vid fi e ndens undervatt en skropp k a n m edför as.

III. Människotorpeder.
Utvecklingen fram till första världskriget.
År 1896 f ramla d e amerikanen D'A lvary Templo c l l
fö rslag till ctl slags ped alclr.iven, torped liknande u n d c rva ilen sfark os l, manövrerad a v en i dykardräkt klö d d
människa. Denna d å fantasti ska ubåt skulle ku nna m edfö i·a två mindre minor, som av förar en fastsalles å del
f ie ntliga farl~'gets undervallensl.: : ropp oeh d ~ireftc r p[1 )lL'lryggand c avsl f111d på elektrisk väg bragtes a lt explod cill ·

Efter Delpeucll .
F ig 10.

Cas te!los »Anthrotorpedo» .

G. Castello y Elias' »Anthrotorpe do » (1898) utgjordes
av en lilen ub å l, eller kanske rättare en »halv»-ubåt (semisousmarin) med ett deplaeement av L! ton, som sköttes
av en enda man. Denn e befall sig i e tt rum A (se fig 1 0)
med huvudet i fria luften B var torped en med utskjutningsanordni ng (tryckluft) D, C behållare för komprimerad luft med redueeringsve ntil F för m askin en E. G
var en balla sttank , i vilk en vatten genom pumpen H intryekles till motsvarande vikt, som den som avgiek ge-·
nom luftåtgå ngen. M b eteckn a r kölen, L utgör es av korkfyllning oeh de b å da stängerna I och P mark e ra siktlinjen (om n a tten ers att med en liten fosforeseeran de
tub). Aktionsradie n skulle uppgå till 50 km (27') och
då ubå tarna voro små , påpekade uppfinn a r en a tt man
kund e tänka sig a tl taga omb ord 200 st på en av de då tida p a ketå nga rn a för a tt vi d krigsutbrott insätta h ela
denna torpedflottilj mot fienden. I stort se tt åt erfinna
vi idcen h os tys k a r na i elen s k enma nstorp eden (lyp
Marder-Nege r) .
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Utvecklingen under första världskriget.
Cnder första världskriget framförde en okänd a m erikansk uppfinnare ett förslag till människotorp ed, va rs
konstruktion i stort framgår av fig 11. A visar torp eden
under gång mot det fientliga målet; i B har föraren , pa
ett sådant avstånd fr å n 1nålet att träff med säk_erhet k a n
påräknas med ett enkelt handgrepp avkopplat aktra d l'len av torpeden, under det att den förliga delen - d en
verkliga torpeden - nedgår på inställt djup och fortsä tt er
p å sin inslagna kurs mot fienden. Aktra delen kant rar
och i sitt nya läge tjänstgör den som livbåt för förar e n,
som efter att ha öppnat luckan i livbåten kan padd h1
sig hem.
År 1918 utförd es för första gången ett anfall m c<1
människotorped vilkets drarnatiska förlopp är värt a t t
åter givas såsom det beskrives i La Revue Maritime 193G.
Kapten Pellegrinis försök med molort orpedbåt mot P ola
(april- maj 1918) hade visat a lt den österrikiska va k samheten var stor och att det fanns mycket små utsikt er
att med pos iti vt resultat förverkliga ett nytt fö r sök m ed
de då prövade »amfibiet anks en». Under apr il 1918 upp fann den - italienske mariningenjören, -major Rosett-i en
specialmaskin, som medgav att man k u nde emotse en nY
expedition under något ~indrade former.
Denna maskin var ett slags torped med ett luftfö rråd, komprimerat till 205 kg tryclz, och i sin främr e d e l
försedd med en fästanordning, för två losst agbara b ehållare, var och en fylld med 200 k g sprängämne. T orpeden skulle bogseras av en motortorpedbåt ända t ill
Polas hamninlopp och två man i dyk ardräkter skulle r idande grensle på torpeden, fortsätta att int ränga på r edden till närheten av ett större fien tl igt far tyg. Den m ed
sprängämne fy ll da behåll aren skulle fästas till farty ge ts
boten med hjä lp av magneter och ant ändning ske m edels t
urverk Vid samnia tidpunkt erbjöd sig marinläk ar e n
Paolucci, som var en god simmare, att simma in i P ol fi s

Efter Das Uboot.
Fig 11.

Amerikanskt förslag till människotoi·ped under VK I.

hamn och samtidigt bogsera en mina. Den italienske
ch ef en Ciano beslöt då att låta tillverka ovann,\imnda
torp ed och anförtro den åt paret Rosetti- Paolucci.
T orpeden blev färdig i mitten av oktober 1917 och
döptes till Mignatta (blodigeln). Under hela sommaren
1918 tränade sig Rosetti och Paolucci att simma långa
distanser och vistas i vatten flera timmar. Sedan ett försök utförts i Venetianska lagunen, hestämdes att anfallet
sk ull e utföras den 20 oktober. D et kunde emellertid icke
igångsättas förrän den 31 oktober till följd av det dåliga
Vädret, som denna tid var rådande i norra Adriatiska
havet.
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Den 31 oktober kl 1400 lämnade expeditionen Lid o
med kurs mot Pola. Den bestod av 2 kustjagare, 65 och
66 PN, bogserande vedettbåtarna 9L1 och 95. Kustjagaren
65 PN, på vilken chefen Ciano och Scafin embarkera t,
medförde ombord Mignatta som sjösattes i närheten av
Pola kl 2045. Efter en tids bogsering av vedettb åten 9:>
släpptes torpeden omkring kl 2245, 400 meter utanf ö r
hamnstängslet Kap Campares strålkastare lyste varj e
kvart och möjliggjorde för sabotörerna att bestämma si t l
läge och att urskilja två fartyg av typ Radetzky innanfö r
vågbrytaren, ävensom två mindre bevakningsfartyg inv id
bomstängslet. Kl 2230 anlände Mignatta till den yttre
slängselbarriären, som bestod av metallbojar fören ad e
med järnkablar. Då de inte kunde komnia över kättingen
försökte Rosetti och Paolucci a tt gå runt denna och följ d e
den till vågbrytaren. Där funno de öppningen men äv en
en man på post. Paolucci recognoserade simmande stä llet. Han fann att öppningen var stängd av ett rörligt
bomstängsel, omöjligt att överskrida utan att bli sedd av
vaktposten. Han återvände då till sin kamrat och b åd a
väntade på ett tillfälle, som även kom i form av en lä tt
regnskur. Vaktposten sökte skydel i sin kur och de b å(h
männen togo sin chans, pressade torpeden under och
ldättrade själva över bomstängslet. De vor o nu inne p :1
redden, men måste passera över y tterligare två stängselnät. Sedan detta väl lyckats konstaterade Rosetti a tt
trycket i beh ållaren minskats med mer än hälften. Al lt
hopp att å tervända måste uppges . I stället för att anf al L1
kryssarna av Hadetzkytyp, vilka befunno sig i närh eten
a v piren, satte då båda männen kurs mot Prinz Eugen och
Viribus Unilis, de modernaste slagfartygen i bukten. t: nder färden över redden började Mignatta att läcka , en i1r
sänkventilen tillfälligt öppnats, Inen Rosetti märkte d et
i tid och lyckades stänga ventilen.
Kl 0-115 ankom Mignatta intill Viribus Unitis. Ro se tt i
frigjorde en av minorna frå n Miagnatta och började f ä~ ta
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den vid fartygets skrov. När detta arbete kl 0535 var avslutat voro de båda männens krafter uttömda. För att
förstöra Mignatta armerade Paolucci den andra laddningen och startade torp eden. Den gick på land i en liten vik där postångaren \Vien låg förankrad. Denna
sänktes p å grund av minans explosion. En li ten båt från
Viribus Unilis tog upp de båda officerarna, som togos
ombord och fördes till fartygschefen . Italienarna fingo
då veta att den österrikiska flottan icke längre existerade och att den jugoslaviska flaggan sedan några timmar
hissats. De underrättade då fartygschefen att fartyg et var
dömt till undergång och det var hög tid att lämna det om
besättningen skulle räddas. Efter några förvirrade åtgärder, gavs order att överge fartyget. Kl 0630 exploderad e lad dningen och tio minuter senare sjönk Viribus
Unitis.
De båda italienska officerarna, som vistats åtta timmar i vattnet voro dödströ tta. De fördes ombord å sj ukvårdsfartyget Habsburg, där de vårdades för att därefter
föras till ett fångläger. Fångenskapen varade emellertid
blott 5 dagar enär vapenstillestånd slöts den 4 november.

Utvecklingen under andra världskriget.
Under VK II byggdes människatorpede r i stort antal.
D e förekomma i Italien, England , Tyskland och J apan
och ett flertal av dem uppnådde anmärkningsvä rd a reslutat. Tabell II ger en översikt av efter HH-! förekommande typer.

Italien.
Italienarna voro av lättförklarliga skäl de första som
återupptoga ideen med av människor styrda torpeder.
1940 var sMunda deras nya konstruktion klar. Den bestod av en tvåmanstorped med en ovanpå torpeden anordnad plats för besättningen, som givetvis var utrustad
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med andningsapparater. Torpedens stridskon Yar utfornJ.ed som en eller två sugminor. Torpeden betecknad es
såsom typ SLC = Siluro lenta cmsa.
Torpederna medfördes på ubåtar av typ Adua inneslutna i en tryckfast behållare på ubåtens förske pp
för att sjösällas inom avsett operationsområde där to rpeden med besättning överlämnades åt sig själv. Å ub alar av typ Murena inneslötas de i tidsbehållare.
Ett första försök att använda dylika människatorp lder torde ha varit avsett att utföras i september 1940 m ot
i Alexandria Jiggande engelska flottstyrkor. Emellertid
sänktes den härför avsedda ubåten Qondar den 30 september 1940 (fig 12) .
Första officiella försöket utfördes i oktober samma
år mot Gibraltar och ytterligare ett i september 19-11, vaJvid torpederna transporterades p å ubåten Ambra. Några
större resultat uppn åddes ej liksom ej heller vid ett ti digare den 26 juli mot La Valetta insatt kombinerat a nfall av flyg, sprängbåtar och människotorpeder.
Verkligt resultat erhölls däremot av de på ubåten
Scire transporterade torpederna den 19 september 19.J.l
mot de i Alexandria liggande engelska slagskeppen Quecn
Elisabeth och Valiant, vilka båda förorsakades svåra
skador, som fordrade månaders reparationsarbete. Emellertid lyckades det engelsmännen att hemlighålla det i nträffade under denna för dem så kritiska svaghetsperiod.
D en 10 augusti 1942 uprepade ubåten Scire försö k vt
men sänktes utanför I-Iaifas hamn. Av ub åte n Amb r·t
medförda människatorpeder hade större tur och lyck ades den 12 december 19-12 skada tre handelsfartyg på A 1giers redd.
England.
Den engelska upplagan av människatorpeden syn <'s
i hög grad ha liknat den italienska. Den benämnd es
»Chariot» (= stridsvagn) och beslod av en torped, vars

F ig 12.

Gandar sänkes.

Efter SE.
Behållaren för människatorpeder väl s:vn!ig.

strid skon utförts som en sugmina, och som på sin ryggsida för setts med sittplats för föraren och sabotören och
m ed erforderliga organ för manövreringen.
Första försöket u tfördes i januari 1943 mot h amnen
P al e rm o p å Sicilien, och kröntes med stor framgång i det
att d en splitternya italienska lätta kryssaren Ulp io Traiano sänktes och ett trupptransportfartyg skadades så svårt
att d et sjönk på Yäg till reparalionsplatsen. Ett annat
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anfall skulle ha insatts mot Tirpitz i Norg e men ble v
icke utfört enär de m ed en fiskebåt insmugglade to r pcderna und er storm och genom olyckshändelser skad a de s,
så att de icke kunde användas.
Efter Italiens sammanbrott lyckades en engelsk m iinniskotorped ait sänka den tyskkon lrollerade itali emk a
tunga kryssaren Bolzano i Spezia i juni 19-14.

Japan.

Den japanska »självmordstorpe den » Kaiten var l'I garrfo rmad m ed en diameter av 1,3 m vid den flän s <h r
stridskonen var fastsatt. Längden var ungefär 16,5 111 .
Akter om stridskonen var förarrummet beläget. Hä r
fanns syre- och luftbehållare. Föraren satl på en h g
stol med fötterna bland manöverstänger, rörlednin gar,
instrument och djupmätare. över föraren fanns en lucka,
likaså en under honom. Ett litet periskop - c :a 1 m
långt - kunde föras upp och ned och ge honom en begränsad utsikt över det närmaste vattenområdet. Ak ter
om föraren fanns i en tryckfast glasglob på ytterskro' et
en elektrisk lampa, smn troligen skulle användas vi d an fa ll med flera torpeder mot samma mål för att min sk a
ko llisionsrisken. Akter om fö rarrummet funnas ytterl igare förrådstankar, maskineriet, vertikala och hori sontella rodren samt propellrarna. Dessa voro två, m onterade på en gemensam axel och roterand e ål motsatta h all .
Den jap anska enmanstorpeden var sålunda ett ren t
självmordsvapen, enär föraren placerats i torpeden och
icke hade möjlighet att lämna denna sedan den starta t
sin färd mot målet. Kaiten medfördes under somnw re n
19-15 i två exemplar på de stora J-ubåtarna; något re sultat finnes icke omnämnt. Amerikanska kryssaren In di anapalis sänktes av vanliga torpeder av japanska ub[ttcn
J-58 den 29 juli 19-l5.

Efter die Kri egsmarin e.
Fig 13 .

Tyska en-mans-torpec< en Marder I.

Tyskla nd.
Tyskarnas människatorped utgjordes i realil e len nv
2 st. 53 cm elektrisk.a torpeder varav elen ena (den översta) tjänstgjorde som bärnre för d en undre, den verkliga
torpeden (Fig 13). Föraren befann sig i förkonen av bärtorp eden, som alllid framgick i vall enytan, och var skyddad mol väder och vind medelst en plexiglnskupol. Inkommen på lämpligt skjutavstånd kund e man medelst
ett enkelt h a ndgrepp lossgöra och starta den sprängladdade torpeden och därefter själv söka sig h em igen. Denn a
människ atorped benämndes Neger och tor de ha vari!
identisk med en annan typ kallad Marder I. Beteckningen
Marder II å terfinnes uneler elYärgubåtar Jch Yar identisk
l1led den torpedliknand e e nmmumb å len Molch, som cm el-
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le rtid förd e två torpe d e r och kund e dyka till 30 m cll' 1·.
Und er 19-t--1 konstruerades ytterligare e tt par typ er av eLma nstorp ccl e r näml igen Mohr och Seetcufe l.
~ärm are

detalj e r 0111 dess a saknas 1nen Moh r, so1 1
färdigställdes februari - m ar s 19-1-!, to rde i s to rt selt lJ.t
!iknat )Jeger.
De tys k a människolorpeclerna användes först a gå n ge .1
un d er landstigningsoper a tionerna vi d Anzio 19-13, ehu r
utan synbara resultat. Under invasionen i :\' on11 and il'
insa ttes dc emellertid i flo ckar, som t o m uppblan d a t.;
med 1.orpcd a ttr apper, d ä r föraren maskerats m ed en m aJad bild p å plexiglaskupolen. En del lyck a d e a nfall u lfö rdes bl a i Seine-mynningen, det fram.gångs rikaste niir
den polska, ex-engelska, l ä tta kryssaren Dragon sänktes.
Under d e fortsatta striderna om h a mnarna eft e r Xord sj ök usten fram till Ams ler d a m forts a t1 c tyskarna a ll an v ä nda sig av d e lta vapen - jämte dvä rgubåtar - ehuru d cra s förhoppningar p å verkan av d essa »K!cink a mpfei nh eitcn » ick e tord e ha infriats i n å gon större grad.
Yid Tysklanels kapitul a tion fann man i fl er a dans k ·~
k us tstäd er stora mängde r av dessa Marder, av såv äl ty p
I som II, som tydligen varit avsed da för försvar m ot en
eventuell invasion av Danma rie

Dc resultat, som hår ovan b eskrivn a specialYaJh' 1
tip pn ått mol örlogsj'ariyy under andra världskriget, åll' tfi n n as i l ab. 1
3 skadade slagskepp, 3 sänk ta och 2 skadade krys sare sam t -1 sän kla jagare och minsvepare utgjorde de ssa
specialfartygs icke så föraktliga m edverkan i förlustsi ffrorna.
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Tabell 1.
ö rlogsf'arlyg, sänkta eller svårt skadade au clui.iryubätar
eller märmiskolorped er wiel er VK Il .

=

=

Förkortningar: DU
Dvärgubåt. MT
Människot.orped.
Sv S = Svårt skadad. Sä = Sänkt.
S
S kadad .

=

-

Far~
N at i o ~

tygs ~

Fa rt ygs~

nan1n

Färdig De p l.
ar
ton

Sänkt ell er
skadad av
D u el. l Na~
MT tion

nal itet

sla g

Eng.

Sis k

Q. Elisa beth 191 3

32.700 MT

[t.

En g.

Sis k

Valiant

1914

32 .700 M T

I t.

I t.

Lätt.
kr.

U l pi o
Traiano

1942

3.362 MT

}

E ng.

Plats och
t idpunkt

An m.

19/ 12 1941
Sv. S.
i Alexandri a
Sv. S.
19/ 12 194 1
i Alexandria
/ 1 1943
i Palermo

Sä.

En g. 22 /9 1943
s.
i A ltenfjord
It.
Kr.
Bolzan o
1932 10.000 MT En g. 21-2 2/6 1944 Sä.
i Specia
!t.
Gorizia
Kr.
1930 10.000 MT E ng. 21- 22/6 1944 s.
i Specia
P o.
Kr.
Dragon
1917
-!.850 M T Ty. 8/7 19H
Sä.
utanför
Normandie
Eng. M svp Ca to
1942
890 MT Ty. 1/7 1944
Sä
utanför
No rm andie
Eng.
Msvp Magi c
1942
890 MT Ty. 6/7 1944
Sä.
utanför
No rmandie
Eng. Msvp Pylades
19-!2
890 MT Ty. 8/7 1944
Sä.
utanför
Normandie
En g. Jag
Q uorn
19-!0
1.000 MT Ty. 2/8 19H
Sä.
utanför
Normandie
]ap.
Kr.
Taka o
1930
Sv. S.
9.8501 DU E ng. juli 1945
i Singapore
En g. Trå~ Gairsay
560 MT Ty . Juli eller aug. Sä'
!are
19H utanför
Norman die
l
Anm. Härutöver förstördes av dvärgubåtar förutom Singapores telegrafk<.!bel (eng. XE 3) även en del handelsfarty?; m m. An·
märknin gsvärd är eng. dvärgubåtens X Z4 inträngand e i Berg3n
i apri l 1944 varvid den sänkte ena dagen en hande lsångare om
7.500 ton och påföljande dag en flytdocka .
Ty.

Sisk

Tirp itz

1939

45.000 DU

~90

Med all säkerhet kan uneler ett kommande krig h ~i t·
berörda specialvapen ånyo förväntas uppträda i en ellt'r
an nan form. Härpå tvder bl a de övningar och för siik
som efter andra världskrigets slut pågått i såväl E ngland och Frankrike som i Ry,s sland . I det förstnäm nda
landet ha dvärgubå tar av XE-typen förekommit vid takLisl-w övningar samt en ny typ av två-manstorped ut p rovats, i Frankrike och Ryssland dvärgubåtar av den ty ska
typen Seehund och enligt tidningsuppgifter skola r yss ~u·
na vara mycket intresser ade av och ha igångsatt m assfabrikation av sådana dvärgubåtaL Det synes sålu nda
föreligga goda skäl att i fredslid noga följa denn a tJIveckling och förbereda härav betingade nwtåtgärd er Sntlll
måhända undersöka de b etingelser som kunna föreli gga
(t ex i farvattensförträngningar) för ett svenskt behov :1v
dyli ka »Small Battle units ».
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Underhållstjänsten i
Förenta staternas flotta.
Av Kommendör F. Malm.

Avlöning.
D et marina avlöningssystemet i USA enligt från den
1 oktober 1949 gällande »Career Compensation Act» bestå r av dels grundlön, avvägd efter innehavd tjänstegrad
och variabel i mån av tjänstetid, dels i åtskilliga tillägg,
utgående under vissa tjänstgöringsförhållanden etc.
I sistnämnda avseende har emellertid 1949 års löner evision inneburit en väsentlig inskränkning mot tidigar e
lönesystem, så att åtskilliga fr ån krigsåren kvarståend e
löneförmåner hava strukits och inarbetats i grundlönen.
Så har exemp elvis &kett med den särskilda ersättningen
fö r medalj er och utmärkelsetecken samt de månatliga lön etillägg, som under världskriget stimulerade till utbildning till riklare, avståndsmätare och vissa andra, företrädesvis däcksavdelningen tillhörande yrkesmän.
Det nu gällande lönesystemet utgör emellertid synbarligen en kompromisslösning. Man har nämJigen alltjämt
bibehållit vissa t,i änstgörings- m fl tillägg, t ex för flygtj änstgöring, f ö r dykeri t j än st m m enligt redogörelse i del
följande:

Grundlön.
För b estämmande av b eställningshavares grundlön
fördel as personalen till »pay grades», i fråga om officer are b eroende på innehavd tjänstegrad, även »te mporary

A.

appoin tmenl».

Resp. »pay grade» framgör av n edanstående uppställnin g:
Tidsb·ift i Sjöväsendet.
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Pay

grade

0-8
0-7
0-6
0-5
0-•1
0-3
0-2
l 0- 1

ll

[ 769:
[570:
[456:
[2.S4:

501769: 501769:
-[5 70:- 570:
- [ 4513: - j 456:
75 [ 384: 75[384:
l ~. 1 3 : 50[3 13 : 50 [ 327 :
1249 : 3SI2Gil: 63 [ 277 :
[213: 75 [ 228 : -[242 :

l
l

Over
22

l
l

Ove r l Over
26
l 30

50 [ 769:
- [ 570:
-[456 :
75 [ 38 4:
75[342:
88 1292 :
25 j 256:

50 [ 769:
- [ 57 0:
- [ 456:
75 1 ~99 :
-[ 356:
131 306:
50 ! 2.70•:

50 [ 769: 50[ 769:
- [ 570 : -1 570:
- 1456: - 1470:
- [ 413: 25 [ 427:
25[37 0: 50 1 384:
3.Sj320: G3 f 334:
75[2 85: -1299:

50[769: 50 [ 769:
- [570: - [ 584 :
25[484: . 50 [49 8:
50 [ 441: 75 [ 456:
75 [3 99: - [ 413:
88 [ 349: >13 [ 349:
25 1 313:,50 [ 313 :

50'[769: 50[769:
25[612.: 25[ 641:
75[527: >25 [ 555:
- [ 484: 50[498:
25[427: 50[441:
13[ 3.49: 13 [ ,349:
50 [ 3.13: 50[313 :

50[798 : - 1 826 : 50 [
25 [ 669 : 75[698: 25 1
75 [ 584: 25 1584: 25 1
751513: -[ 513: - 1
75[441: 75 [ 441: 1,75 1
13 [349: 13[349: 13[
50[313: 50 [ 313: 50[

l

Warrant officers

1
w-4 [ 320:
1 w-:'. [ 291:
l W - 2 l 254:
l W-1 [2.10:
1

10 ![32 0:
-1291:
63[254:
9812 10:

1o l320:
- 1291 :
63 [ 254:
98 [ 210:

10 \3:34 :
-[ 298:
63[254 :
98 1218:

65 \ 349:
28 [ 305 :
62·1 261:
25 [ 225:

l
7
j E-6
l E-5
l E-4
l E- 3
l E- 2
1 E-~ ~l
l E-d

\

Ove r 1 Over 1 Over 1 Over l Over 1 Over 1 Over l Over
4
l 6 l 8 l 10 l 12. l 14 l 16 l 18

l fl26: 25192G: 251926: 251 926: 25lf926: 25lf92G: 2.5\ 926: 25 1926: 251926: 25 1 926: 25 1 926: 25 [ 926: 2.51954: 75 1

1

l E-

OFFICERS.

Cumu l ative y ea rs of Se rvic e

l
l

Under 1 Ove r
l 2 l 2

l

l

COMMOSS I ONED

2.01363:
55 1312:
90 [ 269:
53 [ 232:

75[378 :
83[ 320:
18[ 276:
80 1 240:

301392:
10 [ 327 :
45[283:
08[247:

85 1407:
38132.4:
73 [ 291 :
35[254:

401421:
65[349:
- [3 05:
63 [ 269:

951436:
20 [ 363:1
55 ! 320:
18[ 283.:

5014 51 :
76[378:
10[ 334:
73 [ 298 :

o5\ 465:
30 [ 392:
65 [ 349:
28 [ 298:

l

Enlisted persons

l

l

[ 198: 45 [ 198:
[169: 05 [ 169:
1139 : 65[147:
111 7 : GO I1 24:
l 95 : 35[102:
l 82 50 l 90:
l 8
1 s7:
l 7o -l -

9-

l

l

1

1

45[205 : 80 1213 :
05[176: 40[ 183 :
- [ 154: 35[161:
951132: 30 [ 139:
90111 0: 25[117:
- l 97: 50 1105 :
5o 95 : 95:
l l -

l

15[ 220:
75[19 1:
70116 9:
G5f147:
601124:
-[ 112:
- l 95 :
-

l

l

l

so \
851
20 [
28 1

l

50 1227: 85 [ 235: 20 [ 242: 55[' 249:
10 [ 198 : 45 [ 205: 80 1213: 15 1220:
05 [ 176: 40[183: 75 [191: 10[198:
-[154: 351 161: 701169 : 05 [ 176:
95 [132.: 30 [1 39: 65 [ 147: -[ 147 :
50 [120: -~ 120: - 1120: -[120:
- 1 95:- 95: - 1 95:- 1 95 :
l l ~
l l -

l

90 [ 264:
50) 235:
4512'13:
40 J 191:
-[ 147:
- [11 20:
- 1 95:

l -

l

l

l

l

l -

l -

l -

l

60[2,79 : 3.0 [ 294: ~[294: -[
20[249: 90 [ 249: 90•[249 : 901
15 [ 227 : 85 [ 22,7: 85 [ 227: 85[
101191: 10 1191: 10 [ 191: 10 [
- [147: -1147: - [ 147: -1
-[ 120: -[ 120: -J 120: -l
~ 1 95:- 1 95 : - 1 95 : -1

w

<D
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Till grundlönen hörande tillägg.
l. Enligt tidigare än 1949 gällande löneplan u t gick
utöver grundlön ett månatligt belopp, benämnt »pe rsonal cash allowance» till de tre högsta amiralsgrade rn a
nämligen
Fleet admiral . ..... .... ... . $ 416 : 67
183:33
Admirals
41:67
Vice admirals .... . .... . ... .
Denna avlöningsform, i någon mån motsvarande »rcpresen ta tionsbidrag», u t gå r all tj ä m t.
2. Anknutna till månadslönen äro vidare avlöningsh~lopp utgående såsom f"örplägnads- och inkvarterinysbLdrag.
Förplägnadsbidra g, »subsistence allowance», tillk ommer commissioned och warrant officers med ett bel opp
av $ 42 per månad utan differentiering i fråga om grad
eller försörjningsplikt.
Manskap, som i regel erhåller portion in natur a, t illkanuner dock kontant dagersättning för ej tillh a ndahållen portion enligt följ ande:
a) Då portion i natura ej kunnat tillhand ahå llas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 2: 2:-l
b) Då vederbörande e rh åller tillstånd a tt
själv ombesörja sin förp lägn ad . . . . . . . . ~ l : O:l.
c) Då han tj änstgör på sådan plats att stats·
verket icke kan åstadkomma portion in
natura högst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '~ ;}. - .
lnkvarteringsersä ltniny en, »Allowance for quar lus»
år däremot till beloppet anknutet till tjän stegrad och fiirsörj ningspl i k L enligt följ and e.

B.

P ay gra d e

0- 8
0- 7

0- G
0- i'i

\\"ith d ependents
~

~With out

d ependeJ ts

150: -

$ 120: -

150: 120 : 120 : -

10;) : 00 : -

120: -

o-4

82:50

0-3
0- 2
O- l
W- 4
vV- 3
vV- 2
W- 1

105: 90: 82:50
75: $ 105:90 : 82:50
75: -

pay grade

With dependents

E 4-7 on e or two dependent
over two d ependent
E 1- 3 on e dep endent
two dependent
over two dependent

75: ~

67:50
60: $ 82:50
75: 67:50
60: -

67: 50
85 : 45: 67: 50
85 : -

l
l

vVithout d epend ents

45:-

Vissa lönetillägg.
l. Under rubri en »lncentive pay- Hazardous du ty »
sammanfattas vissa lönetillägg avseende risktillägg vid
viss tjänstgöring, nämligen i flygtjänst, å ubåt, vid glidflygning, fallskärmshopp, vid b ehandling av sp etälska,
vid desarmeringsarbe ten, tjänst i dyktank, samt tjänstgöring vid »Navy Deep Sea Diving School» eller »Navy
Experimental Diving Unit».
Tillägget utgå r vid tzyg- och ub åtstjänst m ed följande belopp per m å n a cl.

C.

Pay grad e

Belopp

0- 8
0- 7
0- - 6
0- 5
0- 4
0- 3
0- 2
O- l

)j) 150: -

150: 210: 180: 150: 120: 110: 100: -

P a y grad e

\VvV\ V\V-

-1
3
2
1

Belopp

Pay grad e

$ 100: -

E- 7
E- 6
E-5
E- 4
E- 3
E- 2
E- l

100: 100 : 100:-

Belopp

$ 75: -

67:50
60: 52:50
45: 37:50
30: -
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Övriga risktillägg utgå enligt följand e m å nadsska h,
Officerare och underoffic erare $ 100: Manskap . .......... ......... $ 50: _
Vid dykning till större djup än 120 feet (36 G m)
ut~år dä_~·jän_1te, b å de till officerare och manskap', s ~i 1 ._
slnld ersattmng med $ 0,05 per foot, beräknat efter djupet p å arhetspla ts en.
2. Sä rskil~ löne tillägg under sjötjänstgö ring utgå1· nun~era _:n dast t!ll manskap med n edan angivna b elop p,
VIlka aven utga vid tjänst i utlandet
Sjö- och utiandstillä gget utgör p.er m ånad .
Pay grade EEEEEEE-

7

$ 22: 50

6
5
-!
3
2
1

20: 16 : 13: 9: 8: 8: -

3. Lönetillägg till läkare och tandläkare u tgår i f n"tga om Commissio ned Officers med ett belop p av $ 100: _
per månad.
4. Personal, sålunda även officerare och und erofficerare, som återans tä llas inmn tre m ånader eft er av oån <~
f~'ån tvån~svis ell~r frivillig tjänst, uppbär rekapi~uh;~
twnspre1~ue (reenhstmc nt bonus) med belopp, hero ende
p å den hd, återans tä llningen avses.
Beloppen äro.
Kontrakterad tid.

2
3
-!
5
6

Bonus.

$

-W : 90:160: 250:360:-

Rekapitula tionspremi e utgår emellertid all enast för
fyra återanställ ningsskede n och gäller endast en sanunanlagd tjänstetid u p p till tre t tio år.
5. Såsom. framgår av en tidigare artikel i denna tidskrift, tilldelas manskap i US flotta beklädnad enligt ett
system, som påminner om svenska flottan s numera slopade regle r för stammansk ap. Varje man erhåller elzi peringshjä lp och ekiperingsb idrag (Initial Clothing Monetary Allowan ce och lVIaintenan ce Clothing Monctary Allawance) i kontanter mot skyldighet att inköpa och innehava ett fullständig t b eklädnadss täll, varvid kronan åligger att till fördelaktig a priser tillhandahå lla p ersedlarna .
D,etta system, mera ingående beskrivet i nyssnämnd a artikel, överensstä mmer för övrigt m.ed brittiska flottans.
Det kan j ämväl i förbigåend e nämnas, alt Royal Marines,
vilka hittills tilldeiats beklädnad enligt det fö r brittisk a
armen gällande systemet, som. i princip överensstä mmer
med det för svenska flottan nu tillämpade , jnst för närvarande skall övergå till brittiska flottans kontantsys tem,
enär detsamma visa t sig mera ekonomisk t och mindre adminis lrativt tyngande.
Beloppen, som för närvarand e utgår i USA :s flotta,
fram gå av fö lj ande tabell i vilken dock icke upptagas belopp, som utgå till vissa speciella organisatio ner (Insular
Force of the 1"\avy, Samoan Native Guard and Band, samt
manskap, som på grund av sin tjänst skall bära civil
klädsel).
I tabellen upptagas sålunda dc kontant utgående beloppen till sådan personal, som i:i.gcr anskaffa persedlar
litöver den normala standarden :
Det förstnämnd a slaget av bidrag (basic) utbetalas
efter u tgången av en sexmånade rs tidsperiod från anställningsd atum och utfaller månadsvis upp till tre anställningså r.
s tandard mainlcnan ce allowance ulfaller efter en anställ ningstid av 36 månader.
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~

Monthly
Maintenan ce allo~
wance

Initial
allowance

K a t e g o r i

B asic

l

Standard

l. Manskap vid första anställ-

2.

3.

l

14.

5.

ning eller återansällning inom tre månader efter avgå ng till tjänst i N a vy
Band , Naval Academy Band
eller i tjänstegrad Chief
Petty Officer .. . .. . ......
Manskap UttOl11 nwsikpersonal vid befordran till Chief
Petty officer:
a) efter trettio dagars anställning . . . .. .... .....
b) inom trettio dagars anställning . ........ ' . . . .
Manskap i ~a val Reserve,
vilka efter uppbärande av
ekiperingshjälp enligt 2)
inkallas till tjänst eller utbildning efter en period av
sex m å nader ...... . .....
Manskap, s ont uttages till
tjänst vid musikkårerna:
a) efter trettio dagars anställning . . • . . . . . . . . • o .
b) inom trettio dagars anställning . .... . . . ... . ..
övrigt manskap:
Män
Kvin;nor .... .. ............
Personal under utbildnin g
till officer:
a ) flygkadetter, beklädnad
in natura till högst . .
b) annan utbildning, beklädn ad in natura till högst
sam tJ tillfälligt lå n av
beklädnad till högst .. ..
••

6.

l
l

•

•

•

•

o

••

•••••

••

o

•••

$ 300: -

$ 6:-

$ 6: 60

250: -

6: -

6: 60

148: -1:5

6:

-

6: 60

6: -

6: 60

250: -

6: -

6: 60

148: -1:5

6: -

6: 60

118: 35
252: 10

3: 60
4: 50

4: 20
6: -

l

150:

-

l

l
l

6. Avskedsprem ie (mustering out pay) tillkommer
all avgående personal, utom underofficera re i pay grade
vV-4 och officerare i pay gr ade 0- 1 eller däröver.
Mustering out pay utgår med belopp av $ 100: - ,
200: - eller 300 : - beroende på vederbörande s tjänstetid, varvid tjänstetid under andra världskriget räknas
dubb el.
7. J{assalionspr emie (Disability Severance pay) tillkomm er personal, som avgår (avskedas) på grund av fysiska d efekter.
E r sättningen beräknas enligt formeln -- månatlig
grun dlön X 2 X tjänsteår i kr.ig - var vid grundlönen
räkn as efter den högsta tjänst vederbörande fullgjort under sin t j än s te tid.

8. Begravningsh jälp.
Vid dödsfall utgår lön och övriga förmåner t o m
da gen för dödsfallet. Så snart ske kan därefter utbetalas
begravningsh jälp »Death gratuity» till efterlevande maka
(make) barn eller andra anhöriga.
Begravningsh jälpen n1.otsvarar beloppet av samtliga
avlöningsförm åner, utgående vid dödsfallet, beräknat efter en tid av sex månader och tillerkännes personal av
all a slag och utbetalas i regel från en central kassaförvaltn ing (Field Branch, Bureau of Supplies and Accounts).

l

180: 30: 180:

-

l
l

9. S.fuklön m m.
Under annan sjukdom än sådan, som kan anses vara
självförvållad , åtnjuter officer och underofficer full lön
och bidrag.
Tj änstledighet (leave) under högst 30 dagar per å r,
som även får samlas uneler en tvåårsperiod, medför icke
nedsättning av lön .
Under tjänstledighet därutöver (farlough) åtnjutes
end ast halva lönen och icke nå got bidrag (rental eller
subsistence allowance).
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10. Fwniljebidrau.
Till slampersonals anhöriga (med undanlag av vi ssa
kolonialförband) utgår familj chidrag (family allowanc(')
~mder förutsättning, att mannen icke uppbär bidrag för
mkvartering, enligt nedan. Familjebidrag utgör del s en
enpar l, so1n innehålles på mannens egen avlöning, d els
ett tillskott av statsmedel intill familjebidragets till de
anhöriga utgående belopp.
Dc anhöriga klassificeras i lre klasser, A, B och B-1.
Klass A betecknar hustru, frånskild hustru med b arn
som äro ogifta och antingen uneler 18 års ålder eller ]l<:
grund av kroppsliga eller andliga defekter oförn<ögn a alt
försörj a sig sj älva.
Klass B omfattar övriga anhöriga, som för sin försörjning äro hänvisade till hjälp av den stamanställde och
betecknar en fader eller moder, en bror eller syster, som
äro ogifta och antingen uneler 18 års ålder eller på gru nd
av defekt oförmögna att försörja sig själva.
Klass B-1 betecknar anhöriga, som i avsevärd 0crrad
äro beroende av den stamanställde för sitt uppehälle och
av~er förä ldrar, bröder och systrar, vad angår sysk on,
ogrfta och antingen under 18 års ålder eller på grun d av
defekt oförmögna att försörja sig själva.
Bidrag för stammanskapet utgör $ 22: - per m fmad,
eller vid mer än en klass bidragsberättigade anhöriga $ '27.
'
Familjebidragets belopp utgör följande:
Anhöriga av Klass A.
1) hustru $ 50: - .
2) hustru och ett barn $ 80: - med $ 20: - fö r v P rje barn däröver.
3) ingen hustru men ett barn $ 42: -- m d $ 20 : för varje ytterligare barn.
4) frånski ld hustru $ 112: - .
5) fr å nskild hustru och ett barn $ 72: - med $ 20: för varje ytterligare barn.

!{lass B.
1) f ad r eller moder eller båda $ 37: -.
2) syskon $ 37: - .
Klass B-1.
1) fader eller moder men inga sysl.;.on $ 50: ---.
2) f ader och moder men inga syskon $ G8.
3) fader eller moder och en bror eller syster $ G8: - -med $ 11: - tillägg för varje bror ellei· :.;yster.
4) fader och moder och en bror eller syster $ 7!): --med $ 11: - tillägg för va rje bror eller s~-!> ter.
5) inga föräldrar men broder eller syster $ ·l2: -m ed $ 11:- tillägg för var j c bror eller syster.
Familj ebidrag prövas och ulb e lalas från central kamer alförvaltning (Field Branch, Burcan of Supplies and
Accounts, Ohio).
11. Porlionspenningar under tjänstledighet utöver :3
dagar utgå med belopp, som överensstämmer med ersättning för innestående portion.
12. stammanskap i de tre högsta manskapsgraderna
(Chief Petty officer, Pelly officer 1 d. saml Petly 2 el.)
må i stället för familjebidrag till e rkännas hyresbidrou
för anhöriga (»money allowa nce for de penden ts >> ).
Förutsättning är, att mannen och h ans anhödga icke
tilldelats hyr esfri tjänstebostad. Om bostad erhållits mot
hyra i vissa statliga elcr kommunala nödbosläder (Homoj a and Trailer Houses), för eligger däremot här ifd1gavarande rätt.
D enna rätt påverkas icke heller, om mannen sj ä lv
und ergår bestraffning med a Yståcndc av lön, ej heller aY
resor eller vakttjänst, d å han förses m ed annat logi.
Hyresbidrag för anhöriga utgår i allmänhet med cll
helopp av $ 1: 25 per dag men höjes för p ersonal, stationerad e i Alaska och vissa amerikanska konsulat till $ 2: -per dag.
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13. All t manskap, som icke kan inkvarteras eller
fö rplägas in natura, år b erättigat till kontant er:;ättn i ny
(quartes allowance - subsistence a llowance). Kont an t
e rsättning för inkvartering utgår med samma belopp , solll
nyss angivits såsom hyr esbidrag och må utgå sam ti d ig t
under förutsättning, att mann en i fråga p å grund m·
tjänstens krav är förhindrad d ela bostad m ed d e a nh öriga, för vilka han uppbär hyresbidraget.
14. Personal, vars tjänstetid utgår und er t ex tj ä nst
ombord i utländska farvatten m å kvarhållas ell er kun na
frivilligt å terinträd a, intill d ess fartyget å terkommer till
den Atlant- eller Stilla h avshamn, dit f artyget hör. Avl öning för dyl ik överskjutande tid utgår enligt innehavd löneställning, ökad med 25 %. Stammanskap, som k varhålles i tjänst p å grund av kall else till krigsrätt, ä r d äremot icke berättigad till avlöning efter tjänstetid ens utgå ng.
Härmed äro de väsentliga form ern a för avlöning omnämnda.
I detta sammanhang bör omförmälas d en sparbanksrörelse, som åvilar ka ssamyndigheterna i USA marin .
Manskap äger att sf1väl ombord som i land a nli ta
denna sparrörelse antingen genom kontant insättning eller
genom. avdrag å lön. Denna rätl är begränsad att gälla
helt belopp av $ 5 : -- eller därutöver per m å n ad. P~t
belopp, som sålunda deponerats, utgår efter sex må u a d ers
depositionstid 4 % årlig ränta .
För sålunda sparade medel jämte ränta svarar sta lsverket, varj äm te stadgats, att sparm edl en och ränta icke
får tagas i anspråk för att täcka statlig eller pr ivat font ran hos n1annen.
Genom statlig kassamyndighet m å vidare - och d ett a
gäller all personal - avd r agas och vidarebefordras vi ~,;; n
lö n edisp osi tioner, såsom underhå llsbi drag till familj eller
släktingar, livförsäkringspremier, inbetalningar till sp arkassor eller motsvarande.
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Sistnämnda rätt gäller dock med vtssa restriktioner
t ex att en och samma person endast m å göra ett begränsat antal dispositioner, att sådan disposition icke får
gälla avbetalning av lå n , avbetalningsköp e dyl. Däre;not kan h yr esbel opp eft er särskilt tillstå n d få erläggas
på detta sätt.
Av ovan lämnade beskrivning över dc viktigaste avlöningsformerna inom USA madn, torde framgå a tt d e tt~1
lönesystem företer stora likheter med vårt eget. På d e
grundlönebelopp, som till e rkänn es en bes tällningsil avare
lägges sålunda d els tillägg för tjänstetid, d els efter bchovsprincipen avvägda bidrag för hyra och föda dels
slutligen en seri e lönetillägg och bidrag a v olik a slag,
samma nhängande med tjänstgöringsför hållanden specialutbildning, förs ö rjnings- och sociala för hå llanden m m.
N å a on säker J. ämförels e i fråg·a om mo tsvarand e lö::o
'
neb elopps relativa storlek i USA och i Sverige låter sig
där emot knapp ast göra. Visserligen te sig de amerikansk a belopp en genomgående rikligar e än de svenska ,
om man endast håller sig till doll arvalutans kursvärde.
Den okända och avgö r a nd e f a ktorn är dock dollarns k öpkraft jämförd m ed den svenska kron ans inom respektive länder.
Skillnaden m ellan lönesystemen framgå r först vicl ett
detalj studium a v bestämmelserna, och j a g skall h ä r endast framhå lla tv å, var f ö r sig vikti ga skiljakiligh eter.
I förbigåend e vill j ag d ~irvid framh å lla förd ela rna
med att för eskrift er na, som regl era a vlöni ngsväse nd e t i
USA finn es tillgängliga i full stä ndig f o n n och m ed tillhörand e f örkl a ringar och exe mp el inom h är ifr å gava rande ka p i tel a v h a ndboken om fatta nde 280 sido r. All d etta
har sin stora h elyrelsc lH'l d c för d en p ersonal, som skall
uträkna och u tbe tal a och d e n som skall emott aga lö n och
dessutom för und e rvisnings- och m otsva ra nd e ä n d amål
tord e sHl k lart. Den fullständiga och ul löm m and e fra mställninuen
om n är en avlöni ngsförm
fm må och när den
b
'
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ick e m å ifrågakomma har sin givna b e tydel se, därigc nOJ n
a lt n ågo n tv eksamh et i dessa hänseenden ic:ke b eh över
förekomma. Det svenska, tyvärr alltför vanligen fö rekommande föd1ållandct, att en utbetaland e ell er rev id erand e instans i tveksamma fall »för att rädd a eget ski n n»
ell er »för att skapa prejudikat» avdrager ell er anmärk er
på en r edan utbetalad förm å n tord e endast i yttersta u ndantagsfall behöva förekomma. Vad detta betyd er ifrå ga
om besparad a rbetstid för »off ret» , d en inbla ndade kassaför vallningen och dc administrativa besvä rsinstans erna
tord e icke inses av inom om rå det h ä rskand e maleter inom el en svenska statsförvaltningen .
Den ena större skiljaktligheten från svenska statens
avlöningssystem bestå r däri , a tt personalen, såväl m anlig som kvinnlig behandlas lika i avlöningshänseen d c.
En sjuksköterska eller marinlotta i USA uppbär salund a lön och övriga förmån er enligt innehavd tj änstcgrad eller motsvarande. ~ågon differenti ering i lön cavseende i fråga om personal av ol ika yrkesgrenar för cI~_ommer icke, så n är som på ovan omförmält tillägg för
lak are och tandläkare under viss tjänstgöl'ing. Grundlön
och dc väsculliga förm å nerna äro sålunda lika rtade för
alla, oavsett yrkesu tbildning.
Denna princip förutsätter givetvis god rekrytering till
a ll a yr kesgrenar och kan m åhä nd a icke anses vara dirckl tillämpl ig p å svenska förhållanden. å andra sid a 1
måste det vara betydligt enklare och redigare med en e nhetlig löneplan för personal av alla kaleaoricr
.
b
Ett annal och lika tilltalande drag i USA löneförlw llandcn är alt man påtagligen bemödar sig alt i gd_nsfall
icke låta den enskilde mann en eller befallningshavare 1
bli lidande. Då man angiver villkoren för uppbäran de
av en viss avlöningsförmån, är man med andra ord tä mligen rundhänt och i varje fall icke småsnål. Fönnån c,l
får sålunda behållas även v id kortare avbrott eller ledighet från den tjänst, som eljest konstituerar rätten till

-!0.;)

förmånen ifråga. Ett h ögre hyr esbidrag bibehåll es t ex
till utgå n gen av den m ånad und er vilk en vederbörande
omplaceras lill en station, där lägre bidrag utgår. U tIandstraklamente utgår även vid kortar e vistelse i hemJandet etc. Att en sådan lönepolitik ställer sig fö 1~ individen tillt alande tord e icke behöva p åpek as. Fönnodiigen ställer den sig även b illigare för s ta tsförvaltningen,
om man tar hänsyn till d e konlrollinstanse r, som el jes t
skulle va r a erforderliga.
Det ovan sagda m å dock icke tolkas därhän, att avlöningsförhållancl en inom USA tillmätas ringa betydelse
och att avlöningsförmån er utmätas »på en höft». Tvärtom får man det intrycket, alt man lägger stor vikt vid
ordning och reda i dessa förhå llanden. P ersonal, som p å
n ågot sätt förbrutit sig och som avstänges fr å n tjänstgöring, h ålles häktad eller som avh åller sig från tj ä nstgöring, avstänges tämligen summar iskt från sina löneförm åner. A andra sidan för efaller det kna pp as t kunna förekomma , att löneförmå ner såsom här i lnndet knappas
in eler »n aggas» på grun d av oklara avlöningsbcstäm m clser, av sparsamhetsskäl e dyl.
Sättet och p latsen för utbetalning av avlöningsförmåner samt for men för räkenskapernas förande är jämväl
noga k odifier at och belyses av schematiska t eckningar
och ann at b il dmaterieL Här är kna ppast platsen att närmare redogöra för detta i detalj utformade system och
hur det fungerar. Jag vill emellertid nämna, att avlöning bli manskap i regel u tbetalas av officer och all
de tta uttryckligen angives bero på moraliska fnklorer.
A v löningsförmåner utbetalas kontant eller i chec k . I
för stnämnda fall erfordras kYitto å s~irskild blankett, varä
all personal med undantag av Captains och högre grad
även länmar fingeravtryck av högra pekfingret.
Förskollsutbetaln ing med högst tre månaders lön och
tj änstetids tillägg må utbetalas till officer vid ti1lträdandc
av eller avgimg fr å n sjökommendering eller tjänst i land
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utom USA. Dylikt förskott må utbetalas i en, två elle r
tre delposter, och återbetalas inom en tidsperiod av sex
månader.
Förskottsutbetalning till manskap må förekomm a vi d
kommend ering till sådan tjänstgöringsplats, att inkvv r!c ring och förplägnad ell er endera icke kan beredas i n natura eller vid tjänst å sm å fartyg. Förskottet m å u p pgi1
till värdet av ersättning för ifrågavarande förmåner d lc r
förmån för en period om 30 dagar eller vid tjänst u lum
USA för en period om 90 dagar.
Yärdet av dessa förmåne r utgör som tidi gare a ngivi ls e tt variabelt belopp, i regel $ 2: 25 p er dag fö r förplägnad och $ 1:25 för kvarter med förhöjda belop p i
Alaska och i utlandet. Återbetalning sker kvittnin gsvägen inom en period av 60 r espektive 180 dagar.
Andra världskrigets erfarenhet er i vad angå r av löningssystemet kunna utläsas i de noggranna b estämm elserna hur man skall förfara vid förlust genom krigssk ad a
e dyl av ordinarie »Pay record». Denna svårighet löses
på så sätt, att avlöning utbetalas provisoriskt p å basi s
av uppgifter från personalen, vilka uppgifter dock så
snart ske kan kontrolleras ge nom centralt avlönin gsregister. Elt system finnes jä mväl kodifierat, enligt vii ke l
vid b ehov p ersonal, som ick e k a n komma i konta kt m ed
ordina rie kassaförvaltning, k an för utbekommande av liin
använda sig av vilken försvarsv äse nd ets och t o m vil ke n
staten tillhörig kass a som h els t. För kanonb el jän ing<l l'
ombord på handelsfa rtyg betalas intjänt avlöning vid !Jehov av befälhavaren.

Inköp av statsverkets materiel och förnödenheter.
För a lt fullständig a b ilden av avlöningsförhålland ena
m åste i korthet beröras gkillande medgivanden för p er..,onalen alt för egen och familj e ns medlC'mnwr använda Jnnrinens förråd, anstalter och verkstäder.

I d etla avseende är man synnerligen rnnclhiinl och
inrättar försäljningsplats er , som i själv.a ve1~~zet. äro. fullständiga varuhus, vid alla stön~e mar~na !~.rlaggmng:n-,
vilka försäljningsställen inslruktJOnsenllgl alaggas att mom vissa gränser tillgodose behovet för all mariu p ersonal med anhöriga.
Denn a affärsrörelse bedrives enligt två skilda system ,
dels såsom marketenterirörelse ombord och i land , benämnda »Ship's store» eller vanligare »S hip's service store», d els i form av proviantbod ar, »Commissary stores».
Den principiella skillnad en hestår i dispositionen av
vinstmedel från rörelserna. Nettovinst från marketenterirörelse användes för personale ns rekreation och förströelse, under det att vinstmedel vid »Commissary stor es» tillgodoföras rörelsen och föranl eda sänkning av varupriser. Därtill kommer att proviantbodar i regel endast få anordnas i land under det att marketenterirörelser förekomm a såväl ombord som. i land.
»Ship's stores och ship's service stores» omfatta förutom försäljning av förnödenheter, vissa affärsrördser
såsom frisersalong, skomakeri, skrädderi och fotografiatelj e samt tvättinrättning.
Vad angår varulagret i marketenterierna äro vissa
restrikliv a bestämmelser gällande. Ombord får sålunda
ej föras annat än normalt förekommande behov för manskapets räkning, vilket förutom tobaksvaror och sölsaker
sam t beklädnadspersedlar o dyl omfattar toalettartiklar,
brevpapper och kuvert m m som vi äro vana att påträffa
i ett svenskt marketenteri, men dessutom även sådant som
kam eror, radioapparater, konserverade proviantartiklar,
elektri ska pressjärn. Vid marketenterier i land tillkom.mer såsom tillå tet lager kläder för kvinnor och barn,
järnmanufaktur, hushållsartiklar, serviser Hl m.
Laarens inköpsvärde får ombo rd icke överskrida vissa
'll
t>
maximi gränser, heroende p å besäll!.~ingsstyrkan. Upy t~
100 mans besättning får delta varde t ex uppga till
Tidskrift i Sjöväsendet.
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$ 3.000: ----:_-• upp till 1.200 mans $ 30.000: - , över 3.000
mans $ 6::>.000: - . Som synes är det betyda nde värd C'n
det rör sig om.
I intet fall. är det till å tet, att enskild person inöm
el~er utom marme n får försälj a varor vid ett marint
c tabhssem ent eller ombor d å ett marint fartyg med un d antag dels för dagli ga tidning ar och dels ombor d å farl v•'
där su~ply officer icke är komme nderad , för färsk fn~J7;
och gronsa ker. All annan försälj ni ng skall ske i m a r in ens egen regi.
Anskaf~ni~1g för market enterir örels en sker enligt kon~ral~t, som 1 VIssa utrustn ingsort er avsluta s av det
lokaln
mk~~)sorganet .och i övrigt genom central anskaf fning
ell er
-·- for fartyg 1 utländs k hamn e dyl -- genom farty gets
egen upphan dling.
'
. M~rketenteriernas prissät tning avgöre s av marke lentenoffi ceren och skall avpass as så att den genom snittl ina
vinsten av r~rel.sen !eke översti ger 15 % av försälj nin g:summa n . I ovngt rader den allmän na regeln att tvål och
toalett artikla r pålägg as obetyd lig vinstm arginal under d C'l
att . mera umbärl iga artikla r skola pålägg as hö'g rc procentsat s. Bekläd nadsar tiklar och övriga varor, tillhör an~e »~_Jothing and sm~ll stores» skola säljas utan
p ålii gg
llll galland e medelp nser. Försälj ning till övriga verksa.~1heter ~mbordo (frisör, tvättin rättnin g o dyl) samt
till
p.uvat~ .. massar far ske utan vinstpå lägg till market
en teriets SJalvko stnadsp ris.
... Tillåtn a kunder äro förutom militär person al ulanfor USA :s grän~er pensio nerad marin person al, civil p crs~nal med statlig anställ ning, änkor och anhöri
ga till m nnn person al, anställ da vid Röda Korset och dc som erhålla särskil t tillstån d av Sccrata ry of the Navy.
Försälj ning sk:er kontan t över disken eller på stör re
~art~g mot betalni ng i särskil d kassa. Kreditf örsäljn
ing
ar salund a icke tillåten .
'
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På örlogs- och transpo rtfartyg , där trupp av marine
corps eller av armen transpo rteras, sker försälj ningen i
form av gruppk öp d v s truppe ns kon1m issarier hopsam lar önskem ål och p enning ar och löser ut godset på en
gäng från market enterie t.
Gods för marke tenteri erna inköpe s på en särskil d
fondtit el, varför något driftka pital från stalsme del icke
erfordr as . Därem ot tillhan dahttlle s av organis ationen s
»Disbu rsing officer» erforde rliga växelp engar, som i regel icke får översti ga 50 $.
.
.
I den mån medel för förströ else och rekreat lon ttlldelats organis ationen må - efter skriftli gt beslut av organisat ionens (fartyg ets) chef - market enteriv aror utlämnas till b esä ltninge n mot ersä ttning av dessa medel.
Av ma r k eten teriröre ls ens vins tmcdel reserve ras en
procen tuell andel, högst 5 % för alt central t förvalt as av
»B usanda » och använd as för täckan de av förlust er och
brister på grund av olycksh ändelse r eller andra ononna la omstän dighete r. Rester ande vinstm edel må tagas i anspråk bl a för ersätta nde av uppkom na ·s kador på ensk ildas tillhöri gheter, vilka skador uppkom mit vid anlitande av någon market enterie ts verksa mhet. Om sålu nda det kan bevisas , att skador uppkom mit t ex genom
tvä ttinrätt nings försorg , må organis ationen s chef medgiv a
er sättnin g, beräkn ad enligt följ ande taxa:
Persed el, som varit i bruk högst 6 månad er
75 %
»
»
» » »
»
6--12 månad er 50 o/o
»
»
» » » över 12 månad er . . 25 o/o
allt i förhåll ande till persed elns nyvärd e.
Återstå ende vinst från market enterir örelser överför es
månatl igen till organis ationen s chef att av honom disponeras för person alens r ekreati on och förströ else.
R eglerna för utnyttj and e av »ships service s» gå ut
på att betjäna största möjlig a kundkr ets. P å grund därav till å tes i regel icke kompli cerade och tidskrä vande ar-
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beten, ej h eller sådana arbeten, som icke äro oundgä ngligen nödviindig a.
Tvättinrätt ningen skall inriktas på följande arb eten,
färdig vit tvätt för officerare, »Chief petly officers» ,
kock ar och hovmästar e,
färdig tvätt för mässar och sjukh ytter,
»Rough dry work» på övriga persedlar för beEil och
manskap.
I den mån kapaciteten så medgiver, är det önsk värt
att färdig tvätt verks täll es även i sistnämnda bil. F i'n·
att täcka »ships services'» materielko stnader må en ligt
chefs medgivand e insamlas ell belopp per man och m ;lnad av: $ l: - , kadetter, aspiranter och Chief petty off icers:$ 0:50 samt manskap: $ 0:25.
Skomakeri och skräderi skall företrädesv is endast utföra smärre reparation er (ej nytillverkn ingar) s ::2m t pressning och påsyning av grad- och övriga beteckning ar.
Barberaret jänsten skall uppläggas så, a tt varje m an
kan klippas med högst 1L1 dagars mellanrum . Särskild
frisör avses vid större organisatio ner (fartyg) för offi cerare och Chief petty officers. Ordningsfö ljden för m anskap uppgöres av divisionsof ficeren. »Lyxfrisyr er» eller
alltför individuell a önskemål få icke tillgodoses.
Fotografiv erksamhete n skall slutligen i regel inskrä nkas till framkallni ng och kopiering och får icke heller
avse mera tidsödande och omfattande arbeten. Fotografianläggnin gens framkallni ngs- och lwpierings utrusln ing
må begagnas av envar fotografiku nnig man i besättninge n,
ehuru de normalt betjänas av personal, tillhörande yrkesgrenen fotograf (photograp her's mate).
Under det att som av ovanståend e skild ring fram g5 r
marketente rirörelsen i land och ombord har sin direk ta
motsvarigh e t inom svenska marinen, är den andra m edgivna försäljning sorganisati onen »Commissa ry stores» åtskilligt annorlund a än sina svenska motsvarigh eter.
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»Commissa ry stores» hava till uppgift att tillhandaoIl »till livets nödtorft» hörande artiklar i främsta rum)la a
,
.
.
. . l
t Iivsn1edel. »Comnussa
ry stores» mecl gtvna
vant ame
·111
··
"l
oer omfatta sålunda främst vad som h 1or en ~a sor l e~ad livsmed elsaffär (mejeri-, bageri- ocl~. sl~ktenpro~.ul~
ter, grönsaker, frukt, kryddor, k a~ fe och ovr~ga spece~o 1e1)
t ,.odana artiklar, som i Svenge bruka tillhandaha llas
sam sa
... t f"
i kemikalie-, tobaks- och parfyma~färcr. D'"aqam
e .or_.. l·as artiklar tillbörande »Clothmg and small stores»
sa J
'
o
n1 '- l ar
(beklädnad etc) samt drivm~del, ~s och ~ms!1allsar
de ty )er som eljest föras 1 marmens forrad. Den be1
av
.
··n . l
gränsning i varulagret, som är föres lu1ven,
ga er 1c '-e s~1
myck e t omfattning en utan arten. Mera lyxbetonad e artiklar få sålunda icke tillhand ahållas.
o
. .
,o
Varulager till connnissar y stores er halles 1 regel fr.~ n
organisatio nens »supply departmen t» genom kontant kop.
Berättigad e till inköp äro
.
.
befäl och manskap, tillhörande armen, mannen, »marine corps» och »coast guard», i aktiv tjänst eller pensionerade,
personal, tillhörande »Public Health Service», även
pensionera d,
.
. _
medlemma r av »Nurse Corps», n1annens reserver
samt änkor efter personer, tillhörande marinen eller dess
reserv m fl.
.
De, som äro berättigade till d ylika inköp, erl:ålla ef ter ansökan ett inköpstills tånd, som skall uppvisas och
kontrollera s vid varje besök i affären.
. .
Inköp må inom USA endast ske mot kontant ltkvt.~.
Dock må kreditförsä ljning förekomm a i »stores» utanfor
USA, men skola dylika inköp regleras månatligen .
Prissättnin gen - utom var angår tobaksvaro r o ~lyl,
där man är skyldig följa marinens prislistor - bestammes helt och hållet av den officer, som förestår resp »s lore», varvid dock vissa fixerade minimivin ster skola eftersträvas å rörelsen. Om den årliga omsättning en under-
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stige r $ 50.000: - skall vinst en uppg å till mins l $
3.000: - ,
omsä ttning upp till $ 100.000: - skall lämn a $
4.000 : i vinst etc.
I priss ättnin gen ingå icke kostn ader för lokal er
och
dess unde rhåll, ej helle r för perso nal. Tvär tom
får endast milit är perso nal anvä ndas i denn a rörel se.
Däre mot skall all utrus tning , som erfor dras för
dr iften, beko stas av rörel sen.
Allt som allt äro emel ler tid villko ren för denn
a affärsrö relse myck et gynn samm a, och medg iva förm
ånl iga
prise r. Att hava inköp srätt i dc mari na mark
etent er ier
och »prov iantb odarn a» är sålun da att räkna som
en betydel seful l av lönin gsför mån.
Man har sålun da här funni t en meto d att med
u lnyllj ande av marin ens egen perso nal och för ända
målC'l
lämp liga lokal er både bered a perso nal av alla
grade r en
icke oväse ntlig förm ån, som i sin mån bidra ger
till a l l
unde rlätta rekry terin g och rekap ituler ing, uppm
unt ra r
famil jebild ning och motv erkar avbet alnin gs- och
kred i tköp. Man kan härvi dlag tala om en socia lvård
i posi tiv
riktn ing, där perso nalen s egna sträv ande n till
en su nd
ekon omi unde rlätta s geno m statli ga ansta lter.
Då man därfö r perio dvis har anled ning kons
tal era
aLt rekry terin g vid svens ka försv aret icke är
tillfrc d-;ställa nde och tillsk river detta förhå lland e det i
förhfdla nde till allmä nna mark nade n otillf redss tällan de
löncHigel
vid försv arsvä sende t, borde man hålla i minn et,
att cll
vidga t tillstå nd att inom rimli ga gräns er inköp
a kron an s
förnö denh eter och mate riel är en lika effek tiv och
i lä ngden billig are utväg än att höja lönen ivån.

