
1942.
105:e årgången.

Häfte N:r 11
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna:: 
sällskapet nr 9/42. 

Ordinarie sommanträde den 2 december 1942. 

Näruamnde: 12 heders- och arbetande ledamöter. 

1. Bes tämdes arbetsordning för år 1943, nämligen: 
högtidssammanträde måndagen den 15 november, 
ordinarie sammanträelen andra onsdagen i januari samt 
första onsdagen i envar av månaderna februari, mars, 
april, oktober, november och december. 

2. Fastställdes följande tävlingsämnen för år 1943: 
l. Hur har, siirskilt med hänsyn till svenska förhållan

den, krigföringens utveckling återverkat på sjöstrids
krafternas uppgifter och betydelse i riksförsvaret? 

2. Luftkrigföringens inverkan på sjökrigföringen 1i in
nanhav. 

3. Taktiska Lendenser inom sjökrigföringen med ledning 
av hittills kända erfarenheter från nu pågående krig. 

4. Aktuella problem i den moderna ubåtstaktiken och 
deras tillämpning på svenska förhållanden. 

5. Riktlinjer för torpedbålars utnyttjande i våt•t sjöförsvar. 
6. Riktlinjer för anordnande av luftvärnsbestyckning å 

fartyg. 
7. Vilka krav ställer den moderna nattaktiken å mate

rielens utformning och personalens utbildning? 

Tidskrift i Sjöväsendet. 47 
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8. Kustartilleriets krigsberedskap samt därmed s:un111a11
_ 

hängande mganisations- och personalfrågor. 
9. Rörliga kustartilleriförbands uppgifter, b etydelse Och 

användning i det svenska riksförsvaret 
10. Radioteknikens utnyttjande och utvecklingsmöjligheter 

inom kustartilleriförband. 
11. Framtidsperspektiv ifråga om framdrivningsmask'ine l' 

å stridsfartyg. 
12. Synpunkter på val av stå lmaterial för stri dsfar tygs 

skrov. 
13. Synpunkter på arbetsuppgifter och utbildning för den 

personal inom marinen, som avses för intenden tur
tjänst. 

14. Hur bör allmänheten på ett effektivare sätt än bilt ills 
bibringas kännedom om marinen ? Plan för <;jiiför-
svaTets upplysningsverksamhet. .. 

15. Fritt val av ämne inom området för Kungl. Orlogs
mannasällskapets verksamhet. 

3. Beslöts att äV'en för år 1943 anslå en summa av h ögst kr. 
500: - att utdelas till prisbelönad författare , som enligt 
Sällsk1apets bedömande gjo·rl sig förtjänt därav. 

4. Till revisorer för år 1943 valdes ledamöterna Schröder och 
Sahlin med ledamoten G. Tlwm som su1jpleant. 

5. Valdes ledamoten Kull till föredragande för år 1943 i YC
tenskapsgrenen artilleri och handvapen med ledamoten 
Lagerman som suppleant. . 

6. Ledamolen Nyman föredrog årsberättelse i artillcn och 
handvapen. 

Karlskrona den 5 december 1942 . 

B. F. Thermaenius. 
tj. f. sekreterare. 
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Modernt ubåtskrig. 

'1. Inledning. 

"Cndcr förra Yärldskrigct var förhåll::mdet mellan slor ~l 
och små fartyg inom dc olika örlogsflottorna 1: 4, vid början 
av nu pågående krig 1: 10. 

Man torde därför kunna säga, att det nu pågående sjö
kriget är dc små fartygens krig. Detta får dock ej förstås s.å, 
att de stora fartygen skulle vara utslagna. I stället ha dc 
små fartygens stridsmedel så utvecklats, deras sjövärdighet s:'l 
förbätt rats., att de i detta krig om sjöfartens vägar kunna in
sättas p f1. betydligt större avstånd från egna basområden samt 
under längre tidsperioder ~in förut. 

Bland dessa ]älta örlogsfartyg spelar ubåten en viktig och 
i vissa f'all utslagsgivande roll såsom i slagen mot dc allierades 
sjöfartsvägar och handclstommgc. 

2. översikt över de krigförande makternas ubåtsbestånd. 

För den i ubåtstjänsten icke initrierade uppfattas lätt ordet 
»ubåtsbcstånd » som det antal ubåtar, som e tt land kan på en 
gång sätta in mot fiendens krigs- och handelsflottor. Detta 
är emellertid en felaktig åsikt. Orsakerna till att vissa ubåtar 
måste frånräknas äro många. 

En ubåt är, som dc flesta känna till, ·CU spc'Cialinstru
lnent och som sådant käsligt för y ttre och inre störningar. Den 
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fordrar för att rätt kunna funktion era och göra sig gä llanul' 
en sakkunnig och kontinuerligt å terkommande skötsd sa nlt 
en e ller flera m fmaders uctrusöversyrr efter viss lid till sjöss. 

ubåtar, som av olika skäl erh~1llit allvarliga skador, ford
ra en längre och grund li gare översyn på varven . 

I än högre grad ii.n ubåten fordrar dess besättniny d t('l' 
en tids tjänst till sjöss vila och rekreation samt en sm·iil h
sisk o m psykisk avk oppling från allt , som har med llh atstjä 1;~l 
att göra. 

Avlägsna opemtionsområden sam t stora a vs tand Ii Il de
samma gör alt de ubå tar, vilka ~i ro på väg ut eller m e(l tomma 
ammunitions- och torp edförråd återvända till sina baser (' f' ler 
förrätlad tjänst även m ås te fr fmrä knas. 

Geno n1. att ovan b erörda faktorer verka ungeni.rl ig('ll sam
tidigt blir antalet ub[tlar , som till sjöss kunna bedriva sin jakt 
p~t fientligt tonnage, betydligt mindre än vad ubätshc~tandc l 

anger. 
Tager man d e t tyska ubåtsvapnet som exempel, !'inner 

man följande. Antalet ubåtar i marinen ( uhå tshcslamlcl), 
frånräknat ubåtsskolorna, bör kunna uppskatlas ti ll oml;:r ing 
'100. Med hänsy n till vad som anförts rörand e uh ~ttcns och 
besättningens översyns- och rekrea tionsbehov, r eparatioHslider 
samt tid för förflylln 'ing till och från anbefallda operatiDnS
områden, kan man endas t räkna med alt en femtedel av 1\sk
lands 400 ubåtar, allts[t cirka 60- 80, befinna sig ute till sjöss. 

Jämfö res kurvan över sänkt handels tonna ge 1917 18 
m ed den f r fm 1941 (förlusterna vid Kreta i april ej medri1kn a
de) finner m an , att dc iiro ungefärligen lika . Aren 1917- 1\Jl8 
befunna sig omkring 45 tyska ubft lar ute på operationer, vil
k et s töder siffrorna 60- 80, vilka ej böra an ses ligga i UJI(ler
kant. Till antalet axelubåtar, opererande till sjöss, [tterkom
mes längre fram i samband med frågan om sänkt allierat han
delstonnage. Elt ubå tsbestånd på cirka 400 btt tar innebiir så
lunda, att 60- 80 kontiuerHgt kunna vara i verksamhet. 

En diskussion rörande respektive ubåtstypers kvalifil;:a
tioner för s triden om sjöfartsväga rna skulle för att bliva rik tig 
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föra a ll t för långt in på det rent ub:1tstekniska området, varfö r 
en s{tdan fråga hiir ej beröres. m er ån mycket allmänt. Be
träffa nde ubåtarnas egenskaper hänvisas t i Il tabellerna l och 
2. Dc svenska ubiltarna ha ej medtagits, enär dc äro byggda 
för operationer i Sveöge omgivande farvatten och icke för 
områden som Atlant·en , Stilla Oceanen m . 1'1. 

I tabellerna åro endast 11bå tar b yggda omkring ar 1930 
och senare upp l::tgna, enär iildre typer ptt grund av omodern 
utrustning m . m. ej längre äga n ågo t s törre s lridsvärde. Dc 
kri gförande ländernas (specie llt axelmakternas) stränga sekre
tess angående n ybyggnader och förlus ter i vad rör örlogston
nage t gör , alt uppgiftern a o m ubåtsbeståndels storlek hliva 
re la t i v t osäkra. 

Axelmakternas ås ikter om uh<tcns betydelse för kampen om 
sjöfar tsvägar och handelstonnage å ter speg in s klart i antalet 
ubå tar. Dessa iiga stor nktionsradic, goda dyk tider samt kun
na gå ned på avsevärda djup för a tt undkomma dc a l lierades 
ubå tsjaktfartyg m . m. Av speciellt i ntresse är dc:n italienska 
Bon-typen , s om med en torpedkaliber av endast 45 cm för icke 
min dre än 14 tuber och är en typisk hand els.krigsubål. Dc 
fles ta av de a llierades ubåtar slå vad beträffar ubåtskonstruk
tionerna p[t ungefi'trligen samma nivå som axelmakternas. 

En ubå ts deplacement är en direkt expon ent för vad ubå
tarna ~wscs för och fö·r deras opera tionsområden. S. k. ocean
gåen de s tora ubåtar med ett tonna ge av omkring 1,000 lon och 
däru töver operera långt frå n eg na baser under relativt l[mga 
tidsperioder. Det s tora tonnaget m edför, alt ubåten s dyk
och manöveregenskaper bliva avsevärt sämre än hos de mind
re ubåtarna , varför dessa, avsedda att u ppt räda i niirhe te n av 
egen kus t eller inom annat begränsat operationsområde, er 
håll a ett tonnage på omkring 700 ton och därunder. 

3. Ubåtens utveckling. 

Ubåtens utveckling har sedan föregående världskrig eJ 
gjor t. några revolutionerande framsteg utan hm· snar::trc fått 
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TABELL l . TABELL II. 
AxelmaJ..:tcnws ubåtsly per. De allierades ubåts ty per. 

l ~ 

Fart Torped- l 
Sjösätt- De p l martiC h- bestyckning 

11Ii-•rypbeteckning Antal marsch-
ningsår läge l ii ge 

Antal l K a- nor 
uläge liber , 

l -Italien 
lS 

Bon-klass 10 40-42 1461 - 14 45 8 
lS 

Lim~z·klass 30 39 - 40 1031 - s 53 \) 

L6 l 
:20 Foca-klass 3 07-38 1109 - G 53 

ti 

17 
58 Galvi-klass ö 35 1332 - s 8,5 

] 5.5 
G 53 

l 
.JO Pietro Micca-kl. l 3;) 1371 l:::i,5 

17 
Arcimede-k!ass 9 33-3-± SSJ S,G s ;);j 

p-
Torped-Fart 

Sjösätt- De p l marsch- bestyckning Mi-Typbeteckning Antal marsch-ningsår läge liLge l Ka-
nor 

uläge Antal ]iber 

- l Amerika 

Gato-klass 72 41--42 1500 21 JO 53 -
9 

s-klass 16 37--4.0 1450 20 s 53 
9 

Perch-klass 10 35-37 1330 19 6 53 
9 

l Marlin-klassen 2 40 800 14.5 6 53 -s 
England 

Triton-klass l G 37- 41 1095 15,5 6 53 
14 

G 53 Argo-klass 2 36 G89 -
ö 

14 
G G3 Gemrna-klass 44 36- 3S G20 8 

9 

Severn-klass 2 34 JS50 22,5 6 53 
IO 

Regent-klass G 30 1475 17,5 8 53 
\) 

Japan l 
l 

l 20 l 
I Hi-klass 

l 
5 38 - 40 2 LSO - s 53 

!:1 

Porpoise-klass 15.5 6 53 120 
l 

3 32-37 1520 
8,5 

Seali on-klass 5 32-- 36 G70 13.5 G 53 40 - -

17 
6 53 l I 5-klass 10 34-35 1900 

!:1 
20 

G 53 Kaigun-klass 32 3!-40 1500 8 
16 

4 ;)3 
l 

Ro-klass 2 34-35 700 \) 

Tyskland 

l l 
18,5 2? 53 100 u 77-78 m fl 41 1060 
8 

10 

Ursula-kla ss 2 3S 540 11,5 6 53 
IO 

Sovjetunionen 

Pravda-klass 7 36 1200 
17 

8 53 

l s l 20 Nalim-klass lO 37 10SO - 6 53 
9 

Garibaldietz-kl. 8 33-35 1039 
14 

6 53 -
8,5 

u 25-26; 37-44: 
38-40 740 

18,5 
G 53 64-68; 79-S2: l:::i 

SS-92; m fl cirka 

u 27-36; 45 55; 550 16,5 
69-7G; S3-87; 3S-40 51 7 8 5 53 
93-99 m fl 

Yakobinez-klass 35 31 959 15 s 53 s 
Lin-klass 46 35-38 500 19 4 53 

9 
!.ialodi-klass 50 2S-30 :?00 13 2 45 -

u 1-12; 14-24; 13 
53 35-39 250 7 3 

56-63 m fl 

l:::i 

-- ·~ 
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karaktären av en renings- och förädlingsprocess , sa1n bl. a. 
lett fram till att ubåten erhållit : 

a) större aktionsradie, vilken huvudsakligen erhåll ils ge-
nom utökning av brännoljetankarna samt utnyttjande :t\ Clt 
lättare och mera ekonomiskt arbetande maskineri; 

b} högre fart i övervattensläge genom att h~i slkrafl anlale t 
per viktsenhet i maskineriet kunnat ökas samt skrovformen 
förbättrats; 

c) tystare gång och manöver i uläge samt ökad -;nahb
dykningsförmåga, vi lka fördel::Ir utvunnits genom vi ssa kon
struktionsförbättringar ; 

d} större dykdjup, vilket åstad kommits genom alt mo t
ståndskraftigare tryckskrov m. m. kunnat konstruerat s inom 
lämpliga deplacement ; 

c) ökad uthållighet i uläge genom att batteriernas kapa
pacilet m. m. bättre kunnat utnyttjas. 

Denna utveckling har gett ubåten ökade möjligheter a Il 
i såväl marsch- som uläge använda sin offensiva slagkraft. 
Ubåtsjaktens instrument ha emellertid i sin tur utveckl ats och 
nykonstruerats, samtidigt som motmedlen förädlats . 

4. Motmedlens utveckling. 

:Mo tåtgärder och molmcdcl, som förut innefatlade i\n·tök
ning, sicksackning, konvojering, handelsfartygens bev~ipn in g . 

hydrofoner och sjunkbomher ha bibehållits och i viss m~\n fii r
bältrats. 

Till dc tidigar befintliga motmedlen ha emeller tid foga ls 
flygvapnets spanings- och anfallsmöjligheter. Genom utökad 
flygspaning , som med moderna flygplan kan utsträckas övr r 
stora områden och i tid omfattar h ela den ljusa delen av dyg
net, blir ubåtsjaken mer intensiferad enär spaningsflygplane n 
samtidigt äga möjlighet till anfall med kulsprutor, automatka
noner och bomber. 

I 'intim samverkan med det ubåtsjagande flyget operera 
ubåtsjaktfartygen med perifoner. De5sa lokalisera en ubåt 
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i uläge på avstånd uppgående lill ett par tusen meter. Instru
mentet arbetar som ett i ho·risonlcH led , runt horisonten vrid 
bart ekolod och ger, om en ubftl 1npejlas, riktningen och av· 
ståndet till densamma. 

När till dessa nya ubåtsjaktinstrument komma dc möjlig
beter, som de krigförande lära ha , a lt under mörker och in · 
skränkt sikt på relativt s tora nvst:'111d lokalisera en ub[tt i över
vattensläge, blir ubåtars opcraLionsmöj(jghclcr numera i vis.;; 
mån begränsade och samtidigt mycket riskfyllda. 

Någon balans i s triden mellan ubå ten och motmedlen fä 
ligger ej. Hiskcrna ligga till ojämförligt större delen på ubå
tens sida. För alt emellertid helt ell er delvis kunna uppväga 
de nyn ubftts jaklinstrumentcn och för att i taktiskt hänseend e 
rätt kunn a utnyttja ubfttarna , måste 11bå larna ko,nstrucras med 
egna molmedel såsom starkare skrovkonslruktioncr, tillåtand e 
än större dykdjup, starkare energikållur f 1ör gång i uläge, 
skott och spiin iskydd för bryggpersonal och brännoljetankar, 
förbättrade lokalisering<,möjlighctcr av i närheten opererand e 
fartyg m . m . Dessa förbättringar m ftstc sedan 1npassas inom 
vissa deplacement ·ramar, allt efter hur och var respektive län
der avse alt använda sina ubå tar, djupförhållanden inom Länk
ta operalionsområden m. rn. Ubåtskonstruktörerna arbeta ick e 
med enkla och lättlö<.ta problem. 

5. översikt över ubåtarnas verksamhet. 

Axelmakterna utnyttja i huvudsak sina ubåtar mol dc 
allie-rades. konvojer och i samband därmc(l äveu för anfall m.ot 
de eskorterande och skyddade örlogsfartygen. Genom en in
tim samverkan n1'cllan flyget och dc uteliggande ubå tarna, i dc 
flesta fall förmedlad av starka. kustradiostationer, vilka sam
manställa och till både ubåtar och spanings- och bombflyg
förb and återutsända uppgifter om de allierade handels- och 
örlogsfar'Lygens positioner, koncentreras seelan största möjliga 
anfallskraft mot fiendens förband. Under långa vin ternätter 
samt i övrigt under försämrade siktförhållanden , då flygels 
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spanin gsverksamh et nedgår till ctl minimum, få ub å tarna li ta 
till egna spaningssvep över sannolika konvojyägar. 

Med hänsyn till de allierades möjligheter, att i n ii rhl'len 
av egen kust kunna koncentrera en stark och effektiv ubahjak t 
med såväl fartyg som flyg, kon centreras ej axclub[llarna ti ll 
dessa områden, vilka annars skulle erbjuda dc största miijl ig
helcrna till anfall på dc allierades. konvojer . 

I Medelhavet har dock i samband med de allierades land
s tigningar på kuststräckan Casablanca -- Tunis en dylik kraft 
koncentration av ubå tar verkställts mellan d en aktuella nord
:1frikansk a kusten och Gibraltar. E nligt uppgifter i dag~pn·~
sen lära axelmakternas ubå tsfö rluster varit a\'S.cvård a: 15 uha-
1ar på 2- 3 dagar. Sänkt och skada t allierat h andelstonnage 
li:ir und er de fö rsta landsligningsopcrationcrnas slutskede ha 
h a uppg;ttt till cirka ~~5 0 , 000 ton, i vilken siffra axelflygel diJck 
torde ha stor del. Varför ubå tarnas insatser här hccliim:\ ~ 

mindre effektiva beror på, att :Medelhavet med silt kl ara o•· ll 
genomskinliga valten i dc fl es ta fall erbjuder ubftlen smft mö j
ligheter alt undgå uppläckt från såväl fartyg som. flyg plan, 
Yilka från närbelägna baser utöva en intensiv och kont inuer
lig ubåtsjakt. 

Likaledes torde n orra Allanlen och Ishavet Yinl ertid pi't 
grund av mörker och svåra isförh ållanden omöjliggöra nagon 
större ubå tsverksamhet, m edan dessa farvatten övriga dllar 
av året erb juda ubåtar och flyg goda anfallsmöjligbeler mot 
dc allierades Ishavskotwojer. 

Ubå tarnas Yerksamhet synes i ställe t förclrädcsYis h a kon
centrera ls till m ellers ta och södra Atlantens många vägar och 
samlingsplatse r för dc allierades konvojeringssystem. 

För att klarare och mera pfttagbart visa verkan av axel
makternas ubåtsoffensiv mot de allierade har uppställts tahl~te r 
över sänkt alJtierat handels- och örlogstonnage. Likaledes har 
för direkt jämförelse med föregående världskrigs oinskränkta 
ubåtskrig kurvor över sänkt h andelstonnage inom samma tids
perioder åren 1917- 18 och 1940- 41 upplagts . Tonnagesiff
rorna äro räknade i bruttoregisterton (ERT) samt grun dade 
på officiella tyska uppgifter. 
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G. Sänkt allierat handelstonnage. 

TABELL 
över 

tyska off.iciella uppgifter på sänkt h emdelstonnage fr. o. m. 1940. 

~ l Ubåt IÖv-far-1 Flyg--l .!\fånads-l l Datum (u) tyg (ö) plan (f) summa Totalsumma Anmärkningar 

1940 

jan 
mars 
april 

l l 
l 210,423 

283,000 

1,810,315 

juni Sf7 4,329,213 
juli 344,174 98,500 215,000 878,67.J 4,986,860 u + ö=3,725,547; 

aug 866,740 
sept-okt 946,000 l ,308,(i00 
nov. 179,984 152,802 318,500 G51 ,28G 

rl ec 423,959 90,362 124,000 638,:321 
*) 

1.941 

jan 
febr 
mars 
april 

maj 
juni 
juli 
aug 
sept 

okt 
nov 
dec 

**) 

3J5 500 l 
l ' 

550,000 190,000 740,000 
325,000 193,000 200,000 718,000 
340,751 78,920 580,540 1,000,211 

479,000 52,000 215,000 746,000 
417,450 7ö8,950 

1452,000 

407,000 
537,200 
683,400 

255,200 JS,OOO 168,000 441,300 
l13,000 32,500 86,370 231,870 
115,700 , 257,200 

l .._ ___ _ 

f = 1,261,313 

1/1 7,1.62,200 u = 3,714,000; 
ö = J ,810,000; 
f = l ,638.000 

l 
l 

1 /3 9,199,2001 

J /5 10,9 L7,000 varav 400,000 vid 
Kreta 

1/6 l l ,G44,000 
1/ 7 12,432,000 

1/9 J 3,088,233 u + ö = 9,532,700; 
f = 3,555,383 

14,702,053 

*) November-febr. :19-J>O: 2,037,.000 (u + ö = 1,524,0010; f = 513,000). 
**) J an.-april WH: 2,235,.000 (u = 97.8;000; ö = 49.3,000; f= 7'64,000). 
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======~==~==~==~====~======~~ ======~ 

Datum l Ubåt lÖv-far- l Flyg- l Månads- l Totalsumma Anmärkni ngat· 
(u) tyg plan (f ) summa 

1942 

jan 367,000 
febr 448,400 
mars 584,COO 

april 538,800 26,200 
maj 767,400 
juni 755,300 
juli Glfl ,400 19,000 
aug 667,184 32,000 

sept 769,200 
okt 698,575 22,000 
nov 
de c 

400,600 
525,400 
616,900 

19,305 58.J. ,305 
157,000 924,400 

886.000 
183,500 815,900 
109,000 808,100 

242,500 l ,Oll,700 
10,000 730,575 

1,035,200 

l::i,102,653 

16,274,000 u = 9,032,000; 
ö = 3,0-16,000: 
f = 4, 196,000' 

L6,869,932 

-

20,294,353 l1 = _:--..- 12,000,000: 
ö = 4,000,000; '• 

21,306,053 
22,086,628 

f = -1 ,294,35:) 

,\mu. 1: Samtliga tomt ageuppgifter äro räknade i RRT. 

Källor: .Jahrbuch der Kri eg.smarine, Oberk.ommando de r \VPh nn ncht, 
::\Ta uticu.s m. fl. officiell a publikationer. 

Tabellens månadsuppgifter överensstämma Yirl summeri ng 
ej med totalsummorna, vilka i allmänhet äro mindre . :\led 
hänsyn till att dessa sannoNkt k<wrigcras efter rapporler m. m. 
i med fartyg och flygplan i n kommande loggböcli:cr, böra dessa 
totals11mmor ~iga större sannolikhetsvärde än månadsuppgif
lcrna. 

Vissa av månadsuppgifterna tilldraga sig ett speciellt in
tresse med hänsyn till deras. li'tga eller höga värden. 

Under jllli mänclCl 194-1 sänklos sålunda endast 407 ,000 
BR T. Denna l{tga siffra toTd c ha sin orsak i alt Tyskland vid 
denna tidpunkt insatte större delen av sina arme- och flygstri ds 
krafter mot Sovjetunionen. Härigenom minskades. del med dc 
tyska ubålarna samopererande flyget, vilket omedelbart h ade 

- 719 --

till följd en minskad effekt av den tyska ubåtsinsatsen mot 
de allierades sjöfart. 

Under april månad 1941 sänktes icke mindre ii.n 1,000,211 
BRT. Denna hö-ga siffra måste ses mot bakgrunden av Kreta
företaget. Här förlorade England , enligt tyska uppgifter, s-am
manlagt 400,000 ton i handelstoimage genom sänkning av ett 
antal cvakucringsfartyg. 

Uneler september mån(ul 194-2 steg sänkningssiffran till 
1,011,700 BHT. Vid denna tidpunkt beordrade -emellertid axel
makterna sina ubatar till nya anfallsområclen, utanför Afrikas 
västkust och vid Kap. A v vikt för axelmakterna är nämligen 
att söka nya operationsområden, där ett funklionsdugligt kon
vojeringssys lem cch en effektiv ubåtsjakt ej hunnit organiseras. 
På sådana platser kunna axelubåtarna till en början mera 
ostört insättas mot elen allierade sjöfarlen med stora sänknings
ningssiffror av handelstonn:agc som resultat. 

Under november månad 194-2 uppnåddes den hittills hög
sta s-~inkningssiffran 1,035,200 BHT. De allierade förlorade 
dock denna månad cirka 200,000 BH.T i samband med ocku
peringsförrlagen mot Marocko och Tunisien. 

Som en komplettering t>ill och ett förtydligande av den 
uppställda tabellen ha 3 olika kurvsystcm upprättats. 

Kumblad I upptager ji.imförande kuryor över sänkt han
delslon n;1gc fr. o. m. detta krigs början l. o. m. juli 1941 , då 
dc allierades officiella uppgit\cr stoppades. Den heldragna 
kurvan ~ir basn·ad på tyska, dl'll streckade på engelska offi
ciella uppgifter. Markant år kurvans nedgång varje vinlcr
l)Criod. 

Kurvblad II visar elen nästan exakta likheten mellan si.i:nkt 
h andelstonnage under tolv månader åren 191 i-18 samt. år 
1941. Förm världskriget opererade under krigets tolv :s ista 
månader enligt den tyske viceamiralen och högste ubåtsbefäl
havaren A.l Michelsen i n1.edellal 45 tyska ubåtar mot dc engelsk
fransk-amerikanska sjöfartsvägm·na. 

I delta världskrig ligga sänkningssiffrorna i huvudsak un
der föregående krigs, trots att 1iu tillkommit axelflygets insat-
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ser mot alliera t handelstonnage. Jämföra~ marinens och fly g. 
vapnets s~inkningsresultat med varandra (se kurvblad IV) fin
ner man att ubåtarna ha ojämförligt största delen av sänkt 
allierat handelstonnage på sin lott, varierande omkring 60- 70 
%. Däref ter komm.a axelns övervattensfartyg och flygntpen 
med ungenidigen lika stora värden på omkring 20 %. 

I<urublad III visar med olika kurvor I- III samt A --C 
s.änkningarna av handelstonnage under 

I: dc tolY första månaderna i det oinskränkta ubåtskriget 
1917- 18. 

II : samma årsintervall (augusti- september) som i dc för 
nu pågående krig upplagda kurvorna A--C. 

III: dc tolv sista månaderna 1917- 18. 
A- C: perioderna augusti-~cptember 1939- 42. 
Frånser man kurva I, som enelast visar hur hö·gt siink

nings.siffrorna spring'a i luften näe överraskning och till <'n 
hörjan ineffektiva molmedel samverka, ligga nu pågående 
krigs handelstonnagekurvor till största delen under det förra 
krigets. 

Orsakerna till alt axelmakternas ubåtar i samarbete med 
flygvapnc·t ej kontinuerligt lyckats att avsevärt höja sänk
ningssiffrorna av handelstonnage över de från .åren 191 7- 18 
ligga huvudsakligen i följande skäl: 

a) :111talct axE'lubåtar, som inom olika operatoionsomr~tdcn 
anfalla dc allierades sjöfarlsvägar, rör sig sannolikt m ellan 
75- 100, vilken siffra dock torde vara högt räknad. Detta nn 
lal ubå tar konuner m:an fram li\1, om sänkningskurvorna fran 
åren 1917- 18 och ftr 1941 jämföras samt att dät·vicl h ålles i 
minnet, att högsta antalet uteliggande tyska ubå tar enligt ami
ral Michelsen under förra världskriget var 61 och det higsta 
33 med ett medeHal av 45 ubåtar. Inräknas i nuvarande krig 
Italiens. och Japans till sjöss opererande ubåtar ·erhålles sanno
likhetstalen 75- 100; 

b) dc allierades effektiva och växande konvojcringssyst em, 
vilket alltmer försvårar axelubåtarnas insatser; 
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c) förädlingen av motmedlen mot ubåtarna samt konstrue. 
randet av nya och effektiva ubåtsjaktinstrument, vilka äro re. 
volutionerande för ubåtstaktiken; 

d) operationsområdenas ofantliga utsträckning, vilket gör 
att för en ubåt, som utbeordrats till ett visst område, en stor 
tlel av tiden till sjöss åtgår för förflyttning från och tilL egen bas. 

Hur stor del de tyska sjöstridskrafterna trots d e allierade::; 
motåtgärder ha haft i sänkningarna av handelstonnaget fra111. 
gåt· med önskvärd tydlighet av nedanstående tabell och dia- . 
gram. 
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TABELL 
över olika tyska vapenslags procentuella siinkningssiffror 

au handelstonnage. 

Tiu 

9-31/7 1940 
aug 
sept-okt 
nov 
dec 
febr 1941 
mars 
april 
maj 
juni 
sept 
okt 
nov 
dec 
jan 1942 
febr 
mars 
april 
maj 
juni 
juli 
aug 
sept 
okt 

Ub 0/o 

52,'! 
fi8 ,0 
72,3 
27 ,7 
66,5 

45,3 
34,1 
64,2 
54,2 
66,2 
57,8 
48,7 
45,1 
91,5 
85,3 
90,3 
92,3 
83,0 
85,2 
75,1 
82,5 
76,0 
95,6 

Orsak 

Övftg 0/o 

15,0 
10,8 

23,5 
14,1 

26,9 
7,9 
7,0 

4,1 
14,~ 

4,4 

2,3 
4,0 

3,0 

l 
27,3 

l 

l 
l 

45,8 
33,8 

i 
l 

54,9 
8,5 

14,7 
97 

,1, 
l' 

Fpl 0/o 

32,7 
2L ,2 

48,8 
19,4 
25,7 
27,8 
58,0 
28,8 

38, L 
37,1 

3,5 
17,0 

22,G 
13,5 
~4,0 

1,4 l - ----------';------------+1- ------j--------

Från krigets början 
till 

9/7 1940 
1/8 
1/11 
1/9 1941 
1/4 1942 
1/9 1942 

44,3 

51,8 

55,5 
59,1 

31,5 

25,3 

18,7 
19,7 

24,2 
25,3 
22,9 
27,2 
25,8 
21,2 

Aum. Uppgifterna äro baserade på tyska ,officiella totaluppgi.f. 
ter rörand e s änkt allierat hancl c!.stonnage. 

,_ 
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Kurvblad IV. 

Grafisk tabell 

över olikrt tyska vapenslags l)rocentuel!a sänkningssiffro r 
av handelstonnage. 

~ 
- r-1 - -

l 
? 

~ ~ 
?_;; 

~ ~ ~ ~ % ~ % 
~ ~ ~ ~ ~ 

~ r:; 
~ ~ ~ 

9/7-40 1/8-40 1/ll-40 1/9-41 1/4-42 1/9-42 

Teckenförklaringar: 

streckat fält = flyg 
Helt ifyllt tilt = ubåtar 
Icke ifyllt fält = övervattensfartyg 

7. De allierarles handelstonnag.eproblem. 

Att ge en konkret bild a v de allierades sjöfartsproblem 
ställer sig mycket svårt och måste ·därför enbart bliva en på 
huvudsakligen mnerik::mska och engelska källor baserad över
sikt av läget. 

De allierades tonnagetillgång, inräknat tillgå:ngliga delar 
av neutralt tonnage, var vid krigsutbrottet enligt den tillförlit
liga anl'erik::mska tidskriften Fortune omkring 31 n1.illiouer 
ton (ERT). 

Detta tonnage åderläts till en början hårt av axelns sjö
stridskrafter och flyg. Till dessa förluster kom sedan ytter-
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Jigarc de handelsfartyg, vilka ptt grund av skador, förlisningar, 
översyn m. m. undandrogas dc allierade. En ungefärlig upp
skattning av detta tonnage, ger en s.iffra på omkring 3,5 millio
ner ton årligen. 

Dessa avbränningar söka England och Amerika att bl. a. 
kompensera genom en intensiv och ändam{tlscnlig nybyggnad. 
Trots inledningsvis stora sv:'trighetcr p:'t grund av krigsfar
tygsbyggen, varvsreparationer av skadade handelsfartyg, bris.t 
på yrkeskunnig personal m . m . har Engl::uud nu lyckats nå 
en nybyggnadssiffra av cirka 2 millioner handelstonnage [tr
ligen. USA, som i alla avseenden var betydligt bättre rustat, 
har igångsatt ett omfattande nybyggnadsprogram, som år 1942 
beräknas omfatta 5,6 millioner ton, vilken siffra 1943 avses 
nå upp till 7 millioner ton. Enligt vad hittills framkommit, 
synes detta nybyggnadsprogram även kunna fullföljas. 

Dc allierades tonnageförluster torde enligt tyska källor 
för år 1942 komma att uppgå till cirka 9,0 millioner Lon . Un
der denna tid nybyggcr Amerika omkring 5,5 och England 
2 m:illiol}]cr ton, allt i allt en summa av 7,5 millioner ton. Till 
denna siffra kan seelan fogas det tonnage, som erhållits genom 
erövring, köp o. dyl., varfö,r slutsumman bör kunna ökas. till 
omkring 8,5 millioner ton. 

Dc tyska sänkningssiffrorna ha emellertid riiknat med de 
förl uster i sänkt handelstonnage, som även åsamkas dc neu
trala länderna. Sverige enbart har t. ex. hittills förlorat om
kl'ing 0,5 million ton. Den tyska sänkningssiffran för år 1942, 
avseende dc .allierade, torde diirför kunna dragas ned till 8,5 
millioner ton. 

Sintresultatet för år 1942 blir d~t att s~inkt och nybyggt 
tonnage väga jämnt med varandra, d. v. s. att dc allierades 
tonnage under år 1942 ej har minskats . 

Accepterar man däremot ej dc tyska uppgifterna pä sänkt 
handelstonnage utan bygger beräkningarna på alt dessa en
ligt föregående världskrigs erfarenheter tm·de vara ungefärli
gen 20 % för höga, blir situationen fördelaktigare för dc allie
raclc. 
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Denna översikt har sökt, att med få men i mcs.ta miij li":t 
mån tillförlitliga siffror ge en bild av huru ubåtskrige t tii 1• lt>) ~ 

. ·l 
de allierades haneldstonnage samt utsikterna för dessa, at t lllcd 
hl. a. forcerad nybyggnadsvcd-.samhct motverka och cn~ntuellt 
överflygla sänkningssiffrorna. Att emellertid dc allierade ii"t t>• 
ett relativt stort tonnageöverskott visar företagen mot l\Iarockn 
och Tunis, där omkring 1,5 m,illioncr handclstonnag•c si1k<-rli
gcn behövts för överförandet av dc allierades trupper OC' lt 

förråd. 
Axelmakterna ha stora framgångar i handelskriget , men 

dessa ha ej haft annan effekt i:in att dc i hög gt~ad försvårat d(• 
allierades materiel- och trupptransporter, m edan däremot fö r
sörjningsElget av allt att döma ej nämnvärt förs.äm_rats. Dessa 
länders nybyggnader öka i sto·rlck för varje nuhmd nrför, 
om ej förlusterna starkt förstoras, de allierade med viss fö r
tröstan torde kunna diskutera sjöf'arlsvägarnas utnyttjande n u 
och framgent. 

8. Sänkt örlogstonnage. 

Enär förlusler i örlogstonnage i de flcs.ta fall av dc krig
förande omgives med slörsta sekretess, kunna ncda:nsh\.endc 
procentvärden ej anses som fullt tillförlitliga. Dc angivna ta 
len iiro emellertid minimivärden, varför dc uock äga int resse. 
Av dc allierade och axelmakterna officiellt angivna förlusler 
efter augusti månad 1942 ha ej medtagils i beriikningcn , cnii r 
dessa i dc flesta fflll dementerats samt dessa dementier , spe
ciellt vad rör flygplanbämre, senare visat sig vara delvis san nn . 

Av dc krigförandes ubåtar sänkt örlogstonnaget inont 
respek Ii ve fartygstyper utgör: 

stagskepp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Flygplanbärare 
Pansarskepp och tunga kryssare .. 
Lätta kryssare ............... . 
Jagare ........ ..... ..... ..... . 

30,5 % 
45,5 % 

6,5 % 
48,0 % 

8,5 % 
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Av tabellen fmmg[tr, att vissa fartygstyper äro mer eller 

111indre begärliga mål för ubåtstorpederna eller ha större möj
l ighet a~t undvika .desamma. 

Flygplanbärarna äro i samband med operationer utanför 
landbaserat jaktflygs aktionsradie av naturliga skäl de 1nest 
utsatta målen. Sänkes ett dylikt, förstoras omedelbart de med 
ubåten samopererande sjö- och flygstridskrafternas möjligheter 
att komma till effektiva anfall mot konvojerna och dem stöd
jande sjöstridskmfter. 

De lätta kryssarna, vilka till stor del utgjo·rts av äldre 
fartyg med dåligt skydel mot bomber och torpeder, synas även 
vara begärliga mål. Delta sammanhänger dock nwd den 
mängd av olika uppdrag, :som dessa allroundfartyg beordras 
u tföra . Härigenom utsättas de automatiskt i högre grad än 
övriga örlogsfartyg för ubåtsinfekterade farvatten med därav 
förenade risker för totalförluster om ej, som fallet är med de 
svenska kommande kryssm·na, pansardäck och skottindelning 
m. m. omintetgöra eller förringa verkan av bomb- och torped
iräffar. 

Att jagarna i så liten g1ad återfinnas på ubåtarnas sänk
ningstablå är lätt förklarat. Dessa äro nämligen utrustade 
med ubåtsjaktens nwdcrnaste instrument och förstörelseverk
tyg. Detta i förening med relativt liten målyta, hög fart och 
goda manöveregenskaper ha gjort dem till ubåtens farligaste 
fiende. Helt naturligt söker clä icke någon ubåtschef utom i 
undantagsfall eller under synnerligen gynnsamma omständig
heter genom ett eller flera torpedskott mot en jagare draga 
})å sig dennes uppmärksamhet. 

* * 
* 

Modernt ubåtskrig föres emellertid ej enbart med mate•riel. 
Personalen och dess kunskaper och förmåga att rätt handha 
:sin materiel är utslagsgivande. Ubåtens pres.tationsförmåga är 
därför i hög grad beroende av befälhavarens .erfarenhet och 
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skicklighet. Det är därför av yttersta vikt, att inom respek. 

tive mariner övningarna i fredstid hedrivas under så svåra 

former, att ubåtspersonalen och ubåtsmaterielen redan d:l er
håller en för krigstid lämpad standard . 

En ubåtsbesättning, som ej tränats under svårast m öjliga 

förhållanden, blir i krigstid sällan långvarig, om mo tst<lncla

rens motmedel insättas på rä tt sätt. De mer erfarn a ubåts

besättningarnas antal minskas även efter en sakta fallande 

kurva, varför ubåtskrigets totala effekt så småningom kom

m er att nedgå om ej nya revolutionerande uppfinningar inom 
ubåtsområdet snart ser dagen . 

Th . Reinius. 
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Översikt over sj örnanshusens uppgift och 
mönstringsförordningens principiella 

innebörd 
ut a rbctad år 1933 umlcr Ka pten Rrin hold Bråkenhielms wedn·rkn n 
och granskad av honom. (Ingå r såsom bilaga 1 till K apten Sune 

Tamms nekrol.og över Kapten Reinhohl Bråkenhielm 
införd i hiiite nr lU/Hl-12) 

Sjömanshusen. 

Understödsverk swnhel. J\!! önstri ng. Avtal. P ensionering. 

Som förut påpekats, höra sjömanshusen under Kommers
kolleg ium, men såsom institution ha de dock en så självsHin
dig verksamhet och framför allt en så betydelsefull och vik tig 
funk tion att fylla , att dc v~il förtjäna avhandlas i -ett annitt 
för sig. 

Historik. 

Sjömanshusen såsom institu tion härleda sig från mit len 
p~t 1700-talet, då det för dem utfärdade sjömanshusreglem en
tet bestämde deras uppgifter till i huvudsak tre: 
1 :o och som främsta uppgift unders lödsverksamheten. 
2 :o uppgifter av offentligrättslig karaktär, såsom_ upprättande 

av register över sjöfolk i utrikes fart, omJbudsn"tannens 
skyldighet att i vissa fall fungera som polisbiträde sam t 
hans skyldighet att medla m ellan skeppare och besättning 
eller mellan besättning inbördes.. 
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3 :o aU i likhet m ed umlcrsöclsverksamhcten tjäna sjöfolkels 
speciella in tressen, vilket särski lt anåg om.b udsmanncn s 
skylLlighct a tt ordna en fullständig arbetsförm edling. 
Enligt 17-!8 års sjömansreglemente bes lod sjömanshusens 

inkomst till und erstödsverksamhetens upprätthållande av vissa 
avgifter, som erlades a v redare, skeppare och besättning vid 
fartygs återkomst från resa till utt•ikes ort. Dc båda senares 
avgifter beräknades efter vissa iirc kopparmynt för varje plå ts 
hyra. Det är härifrån den ännu i våra dagat· bibehållna be
nämningen »plåtm·gifb härleder sig. En pUt räknades till 
6 daler kopparmynt. 

Avgifterna till sjömanshusen ha sedermera undergå tt ·en 
hel del omgestaltningar, tills de i våra dagar framträtt uneler 
formen av tonaYgift och hyresavgift (se n edan ) . 

Sm[mingom började statsf1örva liningen tillgodogöra sig 
sjömanshusorganisationen och genom tre kungl. förordningar 
uneler 1800-lalcls förra hälvt påfördes sjömanshusen en h elt 
ny YCrksamhet - en kontrollerande verksamhet - som var 
vitt skild från dess ursprungliga uppgift att yara en sjuk- och 
unders töd skassa. 

På den så 'inslagna vägen har man fortsatt ända fram till 
våra dagar, då sjömanshusens dubbelnatur som enskilda in
rättningar och statliga förYaltningsorgan bliYit påfalbndc. 

Sjömanshusens und ers tö d sverl-.:samhct. 

Sluclorar man den Kungl. förordningen angående sjömans
husen i riket, som finnes iförd i sjölagen, skall man f>inna , 
att d en statliga deJ.en av deras verksamhet är nästan övervii.
gaude och att understödsverksamhctcn, som förut varit det 
väsentliga, nu satts i sisla rummet. 

På grundval av den motvilja mot hyresaygiftcn , som se
dan gammalt funnits, och under åberopande av nu nämnt miss
förhållande, utvecklade sig bland sjöfolket ett förklarligt miss
nöje, vilket särskilt tog sig uttryck i kritik mot sjömanshusen 
i allmänhet och mot understödsverksamheten i synnerhet. 
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Särskilt ansC1g man understödsbeloppen vara alltför ringa föt· 
alt hava någon betydelse. Slutligen väcktes motion i fr·1oa 

c bC n 
i riksdagen och en kommitte tills·attes för att utreda densalllD1J , 

Hesultatet bl:ev en av de grundligaste utredningar, 50111 
n:"1gonsin förebragts, vari kommitterade även gingo skarpt till 
rätta med statens oblyga sätt att exploatera sjöfolkets under. 
stödsmedeL Man påvisade ovedersägligen, att staten gt•no111 

alltför knappt tillmätta statsanslag icke på långt n är nsa tt 
sjömanshusen för det extra arbete, som påbördats. dem i dess 
tjänst och man påfordrade en omedelbar och betydande llöj

ning av statsbidraget. Detla bidrag, som tidigare utgjort blott 
40,000 kr. till samtliga sjömanshus, har sedermera stigit till 
162,000 kr. pr år. 

Däremot tillbakavisade kommitterade sakligt och skarpt 
alla obefogade anmärkningar, som i övrigt riktades mot sjö
manshusen och deras förvaltning, liksom den även starkt häv
dade deras existens såsom från statsverket fristående välfiirds
inrättningar för sjöfolket. 

Enligt den i sjölagen införda förordningen ang. sjömans
husen i r iket utgöres sjömanshusens 

inkomster av : 

Hyresavgifter. 
Tonavgifter från svenska och utländska fartyg. 
Andel i vites- och bötesmedel, ådömda enl. sjöm::mshusfiir

ordningen och sjömanslagen. 
S. k. sportler eller lösen för vissa expeditioner, som Yi d 

sjömanshusen utfärdas. 
Arligt statsanslag. 
Häntor och fondmedel (se nedan). 

utgifter av: 

F örvaltn ings- och expeditionskostnader. 
Understöd, 
Enligt officiella uppgifter från KommeTSkollegium upp

gingo sjömanshusens samlade kapitaltillgångar vid slutet av 
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J\)31 ti ll 11 ,445,265 kr., varav donationsmedel 1,702,45-1 kr . 
I förstnämnda beloppert ingå1· en behållning- av 369,321 kr. 
'Tillgångarna ha alltså fonderats (ökats) med 3,9 ~~. (Kom-

. 11;ersieUa meddelanden 1932, häfte 7) . 

. I samband med klagomålen över de enskilda understöds
:belopp ens ringa storlek har också anförts, att de från sjöfolket 
. uppburna hyresmedlen användas till utgifterna för sjömans
·husen s förvaltning och icke till unde1·stöd. Vi skola nu gmn
' ska dessa båda anmärkningar i ljuset av Kungl. Konunerskol
legii ovan omnämnda officiella sifferuppgifter rörande sjö-

. manshusen för år 1931. 

För samtliga rikets sjömanshus utgjorde år 1931 : 

Inkomster: 

T onavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . 474,727: 
sta tsnuslag . . . . . . . . . . . . . . . . 162,000: -

Hyresavgifter ......................... . 

Summa inkomster (undantag sportler, 
räntor och böter) ............. . 

Utgifter: 

F örvaltningskostnader ................. . 
Utdelade understöd .................... . . 

636,727: -

356,485: -

993,212: -

538,335: -
680,790: -

Summa utgifter . .... ... ...... .. .... 1,219,125: -

s tatsanslaget är givetvis avsett för att delvis bestrida för
Vlaltningskostnaderna. Ej heller kan man säga det vara oskä
ligt, att de av redarna erlagda tonavgifterna få utgö,ra ersätt
ning fö r de111 tjänst, sjömanshusen genom sin organisation och 
verksamhet göra hela sjöfarten (såväl redare som sjö folket 
själva). Det får väl t. o. m. anses såsom en förrdel, att sjö
lUranshusen på detta sätt själva få beskatta sjöfartsnärin"'en i 
stället för att överlämna detta åt staten, då det kanske ~leve 
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tvivel underkastat, om avgiften verkligen konune riitl Yerk
samhct till godo. 

Om vi nu se på det sommanlagda beloppet av sta tshiclrarr 
och tonaygifter , så finna vi, att detta för året ifråga överstiger!~ 
förvaltningskostnaderna med nära 100,000 kr. Påståendet, alt 
hyresavgiflerna användas till bestridande av förvallningskost
naderna håller alltså inför denna granskning knappast streck. 

Klagomålen beträffande understödsbeloppens ringa stor
lek sakna nog icke helt sitt be~·ätti,gande, ty år 1931 utgjorde 
medeltalet av årsunderstöden för samtliga sjömanshus tillsam
manstagna blott 111: - kr. Må vara, att understödsbeloppen 
äro små, dc äro dock (enligt samma Kommerskollcgii medde
lande) i stadigt stigande. Vidare skall man, om man jiimför 
siffrorna för hyresavgifter och utbetalade understöd, fin na, 
att die senare med nära dubbla beloppet överstiger vad, som 
betalats in. Man kan knappast, rörande en sådan understöds
kassa, tillvita den, att den är illa förvalbad eller att den un
danhåller sina inhetahwe deras rätt. Allrahelst som den sam
tidigt med dessa ubetalningar ökat sina fonder nära 4 %. 

I häfte Nr 14 av Svensk Flagg (den 4 Aprl 1935) lämnas 
för 1934 följande uppgifter rörande sjömans:huscn. 

Sjömanshusens kapitaltillgångar hava under åren yuxi t 
med cirka 227,(}00 kr. till omkring 10,427,000: - kronor. Rän
teinkomsterna motsvara 3,4 procent av kapitalet (1933 3,8 
procent). Kapitaltillgången per inskriven sjöman har ökat 
från 205 kronor 71 öre till 212 kr. 31 öre vid årets slu t. Till
hopa 5,696 årsunderstöd hava utbetalats undeT 1934. Medel
talet av årsunderstöden uppgår till 115 kronor 87 öre m ot 112 
kronor 65 öre närmast föregående år. Till jämförelse ]';.an 
meddelas., att kapitaltillgången per 'inskriven sjöman år 1920 
uppgick till 122 kronor 15 öre, uneler det att medeltalet av 
årsunderstöden samma år utgjorde 68 kronor 50 ö-re. 

Sammanlagt hava under året uppburits 541,581 kronor i 
tonavgifter och 332,159 kronor i hyresavgifte1·. 
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Sjönwnslwsens mönslringsverksamhet. 

De sjömanshusen åliggande mönstringsförrättningarnJ hö
ra liksom understödsverksamheten till deras uppgift att sp e
ciellt tillvarataga sjöfolkets intressen och bevaka dess lagliga 
rätt. Denna del av sjömanshusens funktion r'egleras och be
stämmes främst av gällande mönstringsförordning. 

I denna förordning, s.om finnes införd i sjölagen, besläm
mes utförligt hur vid mönstring skall tillgå, vilka uppgifter, 
som skola lämnas samt vilka villkor, som skola vara uppfyllda 
för att en man skall fä mönstra. Bestämmelserna äro i öv
rigt klara och lättfaltliga och då de dessutom finnas lätt till
gängliga för envar, som verkligen vill göra sig mödan att sätta 
sig in i denna för sjöfarten ytterst viktiga fråga, skola de ej 
här upprepas eller i sina detaljer genomgås. Däremot hava 
en del betänkliga missuppfattningar på detta område visat, att 
ett klargörande av mönstringens innebörd är av behovet på
kallat. 

Bland dc många skyldigheter, som sjölagen ålägger befäl
havaren, finnes även den, att han skoll tillse, att fcu·tyget är 
på ett betryggande sätt bemannat. Det är då alldeles följd
Tiktigt, alt sjömanslagen också fastslår, att befälhavaren är 
·den ende, som äger antaga fartygets besättning, ty hur skulle 
l1an annars kunna svara för dess bemanning enligt lagens fö
reskrifter? Det är också härvid att märka att en befälhavare 
aldrig själv mönstrar, men hans besättning mönstrar hos 
honom. 

Avtal. 

Det är således m.ellan befällwvare och besättning, som. 
tjänsteavtal göres, och det är sjömanslag och sjöarbetstidslag 
(förut sjölagen), som reglerar rättsförhållandet emelLan dessa 
tvenne parter. Om något förhållande mellan besättningen och 
e tt fartygs redare elLer mellan sammanslutningar, represenle
Tande dessa båda läger, finnes icke talat i nu gällande mÖ!'St

l"ingsförordning. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 49 



- 7-lO-

Det m ellan bcfälh:waren och hos honom anställ da in
g:lngna tj~instavlnlet bekräftas vid mönsiringen genom dl' ~P 
nares påskrift a,- .sjöm:111 srullan, i v!ll.-en upplagcs alla ön- n· 11 ,_ 

komna villkor. :vlönslringsförrtill:trens uppgift vid in m:in ~ l
ringe n är att tillse , all alla lagcns föreskril"ler h liva upp l\ lld:1 
så, all det ingi1ngna avl::ll el verkligen kan få laga kral'! o.: h 
envars rält blir lagligen skydcl:ld. Vi([ avmön~lr·in g ~k: lll 

mönslringsförräUaren lillse , aU den avmiinslrade verkli gen f ar 
s.in riilt. Vid avgiiramk av de lvi stefrågor, som salund a hii n
skjulas till honom , h:H· mönslerherren cndust all halla s ig till 
gällande sjömans- och sjiiarbelstidsLtg saml lill v:td , som r· n 
gäng j'ör u/lo i dC'! personliga avialet blivit hestiiml. 

Summan av det hela är a lll så, all gällonde m6nstrings{i! r
ordning ick e kc"inncr till något wmnt rwtu l iin det , S()JH trr .. i//u is 
m c/lon b e f ä f h (l U U r e 1l å C/lft sidO/l och den å huns J'urfrJ!J 
inmönstrude sjijmonn cn å den undru . 

En annan fråga är, att pa sen:tr(' tid avtal triiffah nwlb n 
parter som tillllöra vissa organisationer oc h att dessa avt:ll b li 
va de , som ligga till grund för de siirskilda mönstring .~av t :ilc n. 
Dock m ;ts.te rör~uHl.c dessa a vl1a l ih ågkommas, all d e - jiint
likl g~illandr· mön s tringsförordning - icke ];unnu utiill u mruo l 
som h elst inflytond e på sjömannens ansliillningsvillkor om
bord m ed mindre de inryckts i uutolct m e/lim honom och /)('
fällwuurcn, d. v. s. nwd mindre diiri iiw•renskomna Yill kor i 
n ågo n form införts i sjiimansrullan . Fiin·än sa blivit l":ll ll't, 
har möns l ringslwrren varken med r• l ellrr b efoge n hel :ll t p<i 
Il[tgot sä ll taga sHillning 1ill var ". ig den ena eller a ndra p:tr-
1ens däri f:ts tsl~illda riittighct cr. 

Viebre m å ste man ha kl :1r t för sig, all ett avtal md l:m 
ln•nne grupper endast gilllrr mellan medlemmar, tillhiironrle 
n ågon av drm båda . Att en grupp svenska redare gä ll nw tl 
]:Jit ~iii för sin del m edgiva vi,:sa förmåner [tt Yi~s samm:lll 
slu tning av sjöfolk, b e tyder ingalunda, all nlfn svrns.ka red are 
förbundit sig lill samma eftergifter. Ej h eller be t~rder de t, a tt 
nämnda grupp redare förbundit sig hevilja dessa förmå nc·r [tt 
varje sjöman, oavsett om han tillhör drn sammnnslulning , m ed 
vilken elen undcrhamllal ell er ej. - P~l. dessa h [tda pu nldt• r 
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]1ava l~ · vilrr tid efter annan oklara lankebegrepp gjort s i~ 
,räl la n de. 

··" Än•n belriiff:tiHle lw greppen 1\Junstring och Förlzyrninu 
synes på sina håll oklnrh e t r å da . Då ett särskiljande m ellan 
dem båda har sin betyde lse , siirskilt då del gäller att J'ö rs.ta 
m öns tri ngsl'(irord ni n gen och dess verk ningss ii t l, upptages den 
]lii r lill lwhandling. 

l iildre lidrr fick befälhavaren ofta sjiilv spåra upp dd 
sjöfolk, han behövde. Det kunde ocksa hända, all. han , ·d: l. 
han t. ex. pa vå ren s.kullc ru s ta sitt fartyg eft er vint e rupp
läggningcn , sa lll' ;;ig i förbindelsr m ed sjöfolk, ~om han förut 
kä nde till och vilka bodde inn e i land·e t. H:tn ii,·e renskom då 
m ed dem icke blolt om de villkor, som ~kull e giill:t f'lir an:;täll
nin gen ut~m iiven om ~illa dc fiirmåner, som skulk tillkomma 
vetll'rhörande intill mön slringsdagen , s~tsom geng~i ld fiir all 
han garantn:1de all ~;liilln s·ig lill hef'iilhaY ~ln• ns fiirl'ogandc vid 
övel'l'n>.knmnwn lid samt för att han ikliiddr· sig bewiir och 
kos tn:td er m ed rl'~an till mönstringsorten . 1\iir ::i ll a dc~sa Yill
kor blivit lwsliimda och man kornmit iivere ns , s~1dcs mannc ·l 
vn ra förhyrd , viikel icke säll:m hekriil'tad e.· m ed ett fö rhyr
ning.~kon l ra k t. 

Niir sa den förhyrde m:mm·n ins tiillclc sig p ~t mii·ns trin g<.;
or lt•n , skedde sjiilva m ömtrinr;cn därigenom , att sjiimnnnen 
skrev sitl n:tmn i sjiim:msrullan sedan mönslerh erren diiri in 
fört all a dc Yillko1·, som skull!' gälla und er ansl ii llningen om
bord . 

Det är ganska IJ e tecknandr' , at l m edan sjö lag och sjömans
lag full s tiindigt trasslat till och sammanblandat brg rcppl'n l'iil·
hyrning och mön string, s[l hcl cr det iinnu i mönstr ingsförord 
ni n ge n: >> i\ ii r besii ltning ii svensk l far l ~-g sk::tll fJ å m önst ros i n
om riket , in s tälle s ig lwl'iilhavart"n med de t lörhyrdu sjöfolket 
h os n•clcrbörand c mönstringsförrät ta re >> . 

Ett typi skt exempel på dels förhyrning dels ock på :tvlat 
och ·dess plats i mön s lringsföronlningen utgör devanställ
ningen i't skolskeppet >> Abraham Hydberg >> . Sji.ilva antagningen 
av el ever. ulgiir h ii r ing<'nling :1nnat iin en fiirhyrning , d. v. s. 
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det överenskommes, alt vederbörande på vissa villkor skall fa 
en viss anställning. Avtalet utgöres av för Stiflclscn gi1llande 
s tadgar, vilka också finnas införda i sjömansrullan och 1 ill 
Yilka mönslerhenen vid inmönstringen särskilt h iinvisar. 

Som förhyrning får ocks~t betraklas en sjöman s ansliill
ning och tjänstgöring ombord under Liden inna n han fall \l{'n
na sin ans.tiillning bekräftad genom mönstring. Som fiirh~T
ltyrningskonlrakt och bevis för alt sjömannen i delta f all bli
vit ans iiilid och inträtt i sina rälligheler och skyldi ghelC'r enl. 
gällamle lag tjänar härvid den m o tbok, son1 det jä mlik l ~ J l 
sjömanslagen å ligger beföJhavarcn all förs e sjömannen med, 
omedelbart som han bli vi t anställd . l\'färk alls~\ alt m otl)()J..:cn 
sk,all tilldelas sjönunan omedelbart vid anställningen och a ll 
dess utfärdande icJ.·c iir beroende av själva mönslrin gsförriill
ningen, ehuru dessa b åda hiiml elscr som regel komm il a lt 
sammanfalla i praktiken. 

Staten, Sjöfolket och S jömanshuscn. 

Man har ej heller velat lyssna till eller följa dem, som 
under [u·cns lopp n1ed kunskap och ingående sakkänne(lom 
sökt riilla till förhållandena. 

Efcr vad som ovan antytts påfodrar statcJis förhåUan<lt' 
till s jönwnshusen en närmare granskning vilket häs~ ske1: .ge
nom alt här ·direkt angiva följand e ur Kr 14 av tldsk n lll'n 
Svensk Flagg för den 4 april 1935: 

»Det belopp, som v{tra sjömanshus under i'n·cn fr [mh änh 
genom att icke få fullt belalt för dc statliga uppchngcn , rii1' 
sig om icke mindre Lin 5,512 ,705: - kr. SLön·c delen el:cr 
3,091 ,323: - kr. , kommer på ru·spcriodcn 1921- 193±. l n
der åren 1918- 1920 frånhändes sjömanshusen 921,382: - k r. 
och under perioden 1889- 1917 1,500,000: - kr. Det angivna 
beloppet på 5 ljz milj. kr. representerar emellertid icke .vad 
sjömanshusen to talt frånhänts. Man h ar nämlig-en h~ir ~eke 
räknat md räntdörlusten och ej hellcT har man nuedtagtts aren 
före 1889. 
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Av ingen har påstå tts, att dc av r eda re och ombord an
ställda erlagda lon- och hyresavg,iftcrna iiro till någon del av
sedda för läckande av k ostnaderna för dc s tatliga uppdrag, 
vilka sjömanshu sen utföra. Vid olika tillfä llen har rikselagen 
och k ommiLteer i s tället ull alat , a lt sluten bör svara fö r dessa 
kos lnaden . 

Stalsmakl ernas bris tand e vilja, intresse och för s tåelse för 
denna sak är påfallande och ii ven upprörande, d tt de l ta som 
nu (1933) tagit s ig ullryck i försök a lt sänka s ta lsa nslaget 
fr ån 162 ,000: - kr. till end as t 100,000: - kr. Att saken ut
vccldat sig på d e tta siitt to rcl e emellertid i m ycket hög grad få 
tillskrivas sjöfolket själva. Dessa ha nii mligen alllid vari t 
avogt s tämda m o t cl c »betungande » h yresavgifterna och ha 
därför också s lä mligt vaktat p å ett tillfiillc a ll bli dem k vitt. 
Så snart 1nan fick upp ögon en ordentligt för elen orä ttvisa be
handlingen fr ån s ta tens s id a tog man delta som en a nledning 
alt själv löpa till s torms m o t sina egna viilfii rdsinrättningar. I 
sliillct för alt försvara sin ditt, i stället för a lt visa sin egen 
vilja, i s täll et fö r a ll komma. m ed e lt pos itivt prog ram fö r att 
själva taga hand om saken och ordn a för s in egen d J(änl -
- - - i. s liille t för allt detta ropad e m a n allmtint p Ct a lt 
stnlcn skulle taga allt - ~iven de t som fanns kvar. 

Scdan man p i\. så s~ill sliingt allting m enade man, a lt del 
allmänna skulle sörja gen om p en sion ering c lc. för s jöfolkels 
trygga framtid. Det är ju kla rt och fullt begriplig t, om en så 
viljelös och parasitisk ins tällning hos en grupp m edbo rgar e 
berövar densamma allt intresse och alla sympatier fr ån såvä l 
statsmaktenlas som allmä nhelen s sida , då de t gilller ordnan 
det av dess välfärd . Fr<tgan hauc helt säkert kanunit i c lt 
annat läge, d ii rest sjöfolke t själva kom mi t m ed ett program och 
ett eget förslag samt framförallt visat sig villiga p å taga sig 
förpliktelser ifråga om sin undcrslödsverksamhct. Framför
allt får man icke helt förbise eller glömma, att sjömanshusen 
hos oss är en gammal institution och enbart 'i denna sin egen
skap bjuda på s tora möjligheter. Som en grund att bygga vi
dare på öppna dc bättre än n{tgot annat vägen till p ensions -
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och utulerstiidsfrågans Ynkliga lösning. !\Ian far aldr ig lln. 
derskatta det kapital, som ligger i en •institution enbart sa~fl lll 

saclan. 

H Ull d('/·' f l otta n s p e n si on s u n s tu /t 

hör icke under sjömanshusen utan iir en fri[n denna l'rist aendp 
institution , men såsom en sjöfolke ts välfärds.inrättning fii r
Jjänar den omniimnande i detta sammanhang. 

Då i sjö lagen f·innes införda fullständiga uppgift n oc h 
hänvisningar rörande denna pensions:mstalt , lorcle det Y:tr<l 

överflödigt all här närmare ingå pft densamma. Vi vilja <'11-

dast omnämna, att sjöfolkets pens.ionct·ing i likhet 1ned sjii
Jnanshusc-ns unders.Lödsverksamhet är en fråga, som dis kute
ros (W m ftnga men studeras av få , v ilket lätt kan medföra den 
faran, att man vid problemets lösning mera får räkna lll<'d 

s inness liimningar och missuppfattni11gar än med verkliga s:il;:
skäl. 

stulen och sjönwns!wsen. 

l Hll7 [trs Sjömanskommitterades betänkan ~le påvisa s ow· 
dcrsägligen att det s-tatsanslag till sjömanshusen, som diti nt ill~ 
utgått , Y:tril alldeles för lågt tilltaget , oakt:tl a ll dctsamm ~1 i'r. 
o. m. 1912 höjts till 40,000 kr. per ftr. 

Kommilterade påvisade diirjämte , nlt staten genom :iii pi'1 
detta säll läm.na sjömanshusen för ringa ersiittning för lk 
t.jiins.lcr dessa utanför sin <'gentliga Ycrksa mhet {tlngts liimua 
det allmii mw , orättmätigt frånhänt dem ett belopp som fiir 
åren 1899- 1917 kunde lågt beräknas till samman lagt 1,168,00(' 
kr. , ränt.o'l' oräknade. Men ansåg kommitterade att även den
na siffra vore fö.r låg och att s taten utan överdrift kunde sii
gas för nämnda period genom för låga statsanslag hava f ran
hänt sjömanshusens understödsverksm11hel ].;N OCH F i\' 
HALV MIL.JON kronor, räntor odiknat. 
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h:ommittcrade påYisad e därefter, alt statens andel i sjö
nwnshu sens dril'tskostm:tder med hänsyn lill dessas rent stat
lig a tj i1ns te r riitteligen borde sättas till 75 96, ·eller, enligt för 
1917 gällande siffror, Ji3G,OOO kr. 

Hesulla te t. :w dessa kommitterades påpekanden om den 
skarpa orätt visa , som fr;\ n det allmännas sida gjorts sjöfolket , 
h lev alt anslage t höjdes från 40,000 kr. till 162,00 kr. , vid vil
ken siffra de l fått förbliva intill 1933, då det >> på grund av det 
s tatsfinansiella lägel >> av riksdagen åter sänktes m ed c:a 
20,000 kr. 

För år 1934 har Kommerskollegium på det beslämdaste 
avrått fr{m l'lt upprepande av denna sänkning och har istället 
framhållit , all anslaget, som rät teli gen bort vara 375,000--
354,000 under inga förhftllanden ;\ ler få r sä ttas under 162,000 . 
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Uppgifter angående främmande 
(U F M n:r 11 - 12/42) 

. 
mariner 

hcimt!lclc ur fack- och dag.spre.sa uv :Marinens pres.sLletalj 
under tiden 16 oktober-15 december. 

I nmohållet i h iir åtrrgiYn a up)Jg ifter står helt fö r de som kliila 
anghn a pressorganens d iknin g·. 

I. Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 
Slagskep)Jets ställning i Yåra dagar. 

Om man i dag på grundval av de hittills vunna krigs.erfan'nhe
terna vill behandla .siag.skeppet, dess militära innebörd, dess värde Ol'h 
anyändbarb et, .så kan detta ieke ske med elen ticlig·are in.ställnin..:en, 
s-om tilldelade ·denna den fömäm.sta bäraren av slagkra[t och mot
ståndskraft i .sjöstrid den ·obestridligt dominerande rollen, snarare :ir 
det nödvändigt att göra en omprövning av frågan ang. slagskeppets 
existeusberätigande i den moderna örlogsflottan. Därvid måste Jnnn 
emellertid mecl hänsyn till flottans allsidiga och sunda utvecklin!:!,' ta 
.<:ig i akt för att fälla förhastade omdömen på grundval av fakt a, ,oom 
sakna beviskraft, i den mån det gäller förluster av slagskepp, .som 
vor-o föråld:'acle eller militärt otillfre·dsställande. 

Skulle en allvarlig prövning på grundval av uppnåcld.a, brvis
k raftiga erfarenheter nödga en till att förneka slagskeppets existens
be rättigande, el å måste man acceptera de där av följ ande konsekven
serna. 

slagskeppets utveckling h a r sedan infö r andet av .m askinen so!11 
drivkraft gått ut på att anpassa det efter stän digt 'uppdyk ande nya 
vapen, dess värde som Hottans kärna har hittills varit obestritt. So!ll 
.-:åclant nytt vapen uppträdde först rammen. Motmedlet utgjordes del s 
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av en höhing l'.\' :ntillerict.c:-. kraft, cl e:ls !lV fa r tyget, uppcleluinc;· gr
nom vattentäta sk::>tt. Not den umlcr 1 GO-talet uppclyk:Jnde 1oqJCLI
båt.sfamll UIJl)delac!e man sl::tgskcppet.s und re delat' i ett ännu .-;tönt• 
an t ?J vattentäta rum, förbättrade l;in.'öpu nqmingsa nonlningarn a ·och 
försU rlde skrovkon,otruUion.en. l\[ot n-t.il lerict.s .: tändigt ökade g,'. 
nomslagskmft ökades pa;1.sa rets tjocklek och kvalitet oc h det. .-.<'tg c:n 
lång t id u t som om skyddet .~k ulle vin n a kapplöpl! i :J gr•11, i \'8 r j p fall 
till p r iset av en påtaglig stegring av s lag.<keppcts .<torlek och pris 

Så följde mot .slutet uv för r a å:·htntlrnrlel ö\· e rg,tng·cn li!l <ut·il
lericluellcr på stora av.står:cl. Den erbjöd n~ öjlighct att lllin.ska pnnsar
tjocklckerl och låta elen på .så sätt fri.gjorlla vikt<?:t u tn.dlja.s till ett 
of fektiv?..rc ar till cri så a t t p:msa ret.s f ö r\spru ng J r;:; r n f ii r kanonerna 
åter blev inltiml"at. Dc resuiJat, .som torpr-d- och minn;pnf'n hade 
upp visat uneler cle j:Jpansk -kin e.~iska och dc .i 'lJlaJ' S k- r .~· "lcka .sjö,trhkr·
na, möttes genom fodsatla förbättrin!.'·~r n,- ,<Jag--krppcn.; und rnni
ten.sindelnii•g, varjlim te. dera.s bestyckning :för.stlirl:lc.s g-enom li]Jp.sttil
landet av starka antitorpedbål.skan011er. Slutligcn s kyddad e ma:t sig 
genom flera pansar- och k revadcliick mot gcnom.3lag av bra:1t in fal
le.m!e proj ektiler och bomber och Jörsåg slagskPppP~l m ed talrika luft
värr.ska noaer . 

Upp[ylb.ndet av alla des.sa krav lrade d ragit med .sig en oaYbru
ten .stegring av slagskeppets .storlek. Dess vbircle .steg i motsvarr,ndc 
grad. 

Vid alh vapen och anfallsmeclel, som :framkommit, vLsmle clc<.: sit; 
möj ligt a t t neutralisera deras verkan genom att utveckla s l ag.skeppet 
p:'\ .sådant .oäit, att deras farlighet höll sig inom rimliga gränser. AlL 
cleles .särskilt eUekiivt vi.sado sig unclervattcn.ssk.nlJet med torpe,[
~kott på insidan av slaggångarn::t vara liksom cle t.,·.oka slagskcppen.s 
väl utbildade ccll.s.r.stcm, som inte til lät några som l1rl.st ""to num·> 
unel er vattenUnjcm. 

Så kum1c man tinda till krigshändelserna till l"jö<,<; i v[na Lhtgar 
vara övertyp-acl om att det moderna .slagskrppet franrg·:1ng.sr ikt kunde 
trots::~ all::~ J.::;[n.Ja farol' Alla stnrm::ktsflottor hac1e ,<1ag.skPpp som 
khrn a orh talri!ca , v?Jcliga och dyl'bar:: ,slaf.\·.skepp vcrc unclpr· b~' fe.'gnatl. 

I taktiskt hi\n.':'cencle hade emellertid rcclr.n en genomgripnnrle 
fr;riin rl ri nfr, .som hade sitt u r.sprun!,;' i tv:'\. ·O.m.,tbir:cligltetrr, banat .si!; 
väg. Strävr.n eftee en min.skr::dng i el~ h öga ru.stningsko'it r"Hbrnn, som 
kan för märkas efte r varje dy rb r. r t k rig, h ade p :'t flcttko r!le!·en.se rn fl 
1ett till att m an .sökte inskränka slag~keppens nnbl , .s t<Hlek och be
styckning likeo m även er.'lättnir.g.<byggnaclerna t ill en nivå, som lå'S 
väsentligt under 1914. För 'det an dr a h ade ubåt.~- 0ch fl .ndorpeclernas 
hot mot cle ut.str:ickta .st ricLr[o rm atione rna lett till insikten ait rle 
kvar var::tnde slag~keppen borde delas upp i .smärre rörl iga .striLl.:;q-rup-
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]Jer. Ett åt•~!·uppn• pacldc av sjö.slag .<tllana sG1 11 Ytc! .Tutlawl l'l t·;J 11., 
kilometerlånga, var'llHlm beskjutr.r;Ll .'O s laglinjer, Jude b!i,·it Jn 1·cke·: 
o.s9.nnol i k t. B e trälhnrle bom b ta ra n va r 111 an benägen tro, ~l t l' t; 
dar!d, modernt hori.sontalskyllcl , luftviirn,<·artillPri ol:lt fad,\'g 'll l:tn iiv . 
rer skulle e rbjuda till ;·äcklig-t .skydcl. Mycket snar t vi.,· a,; c dt·t ,,j,; 
t1ock , att mns.sanlall av flygplanen med terpP•.ler utgjonle en ll ll'l'kt·~ 
::tllv2rlig· bra och att det var tvivelaktigt om maJJ iiver huvud h ~,,~ 
.o;kull e kunna bli luerre öve r detta hot. Ty i d~n clittiHsvara n •l 1• .nt: 
Yecklingen h~.de de t alltill Yarit .sä att rnan varit i sti'llld n11 1110,.t 
.s lsgs keppct,s egna mec~el 2vvärja cie upp clykamle farorna. Y i d lil a''· 

an/!'l'CJlp :::v torpedflygplan v~>r det annorlunda. Anfallen ko m 1uo .s1t 
•' nabbt OC'lt iiverra.ska;lclP, att slag.skPppl'ts Pget lultvärn.sartill eri i ntt• 
pi\ långt nÖJ' räckte till att avvärja dem. D e t ltl ni2·a OC'h s vå l'll 1an

ön•rhara slag.si.;:eppet.,; unelangirar komrna mycket för .sent för :, lt gö . 
ra någon nytta. Såväl viir >>lli.smarck >> .som >>Prince of \Vak.• >>, l•>ula 
mo clPrna Jart,\·g, var ur s i ån-d at t skydela s ig rrtm dc dö cl.~bri n~:lll d ~ 

träff?.r, .som ledde till cJ.era.s unclergånrt. 

Det Ynr dänned klart, att mot massangrepp Jr:Jn luft en 111ot 
. <l2. ~·s kepp crfot·c1nl.s. skyeld av jaktplan ·f!'iin hangarfartyg. Vi ~ P för
liens kull utveeklin!!;<'ll inom ilto rm aktsflotterna gå därhiin , al t yi Ll 
Yar.i c' operation med slag,;kepp i ett OnL·åde, inom räckhi'\11 fö r :i c'll 
C!ens flyg, ett ertorclerligt antal hangsrfart.1·g måste llledfölja OC'h a tt 
clctta tdng be.ctämmer Flormakte rnas b_vggnaclsprograrn. DP t iir i 
·dra clagar nämligen .så att inte PJM en :fäs-tni''lg förmår hålla . .; i:'i n•l, 
om clE"n mister luftherravälde t. l'å samma sätt befinne1· sig et t .-l ag
•'kPp)l , som utan jaktskycltl ubät!es iör ma,s.sangrepp från lu ft P'l. i 
Ön' rhiingande f a ra. 

Ent.nligt har :\ andra siclan våra .slag,skepps -frarng<'111g.~ ri k n .uc· 
EOill fart av engt'l."ka kanaleu od1 cle engelska torp!'tlHyg[örba ndt•ns 
harng!1ngsrikt iillbaka.slagnn anfall mot rlen tunga kr.I'E.oaren ,,J'rins 
:Eugen >> utanför Str.vanger lärt, att bolet mot ,slag.skeppPn (ol'lt de 
tunga kryesarna), om ckssa iiro utrustad e med ti!! r ä ckligt .sta l'l.;: lu ft 
Yiirnsartilleri c•ch jaktflyg, kan hålla.s inom rimliga gr8nsn. 

),Ila andra sjiikrig.shämlPis er kunna inie b evi.sa n~tgo·niin g i y~r 
fn'tga, emedan cle ifrågavarande .slagskeppen voro omoderna , {.t il l
Täckligt skyeldalle oclt i fallet .rear! IIarbour otiLlräckligt tör.sva ta tl e. 
~åviil US~\-.sbg.okeppen som elen engP!.ska ,<lagkryssaren >>RepulsP » \·o 
ro trots flerfaltliga ombyggn:1cler förålc1.ra•le oeh mogn::t för utr3" ge
rbg·. I r.ll syr_nerh et var clera.s, hori.sonial.skydd med ett pan.s a r!l;ick 

nv 7•6 mm fullkomligt otillräckligt, enät· man för c1etta Cinclamål lll~J S 
te fordra min.st :~)() mm fördelacl.e på tv:"t till tre c~iick. Ock.så tlP r>1.S 

in·clelniEg' nncler vattenlinjen mot.sn1rade ptt inte t siitt nuii•la ,o nJ
Jlllnkter oeh krav. 
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S;'\l cmda ku:Ela vi i:::s tsHt, att .s l;:g.skeppen.s exis te n.sberiittigamle 
jortlsrallc!e kvarst å r. D c komr~1:1 Jihom llittill .s :::tt utgöra flo t i. an .,; 
];-:irn? .. om tlc blott Jå e:·forcl•crl i g t ilyg.skytlid från i\tföljr.lll~ e liali,Q·ar
f;trtyg. 

8:1 B r: g-t frägan om _,j ag.skeppen,;. exi.s ten.s möj !i !,ehder i tlet m o
derna .sjöb·iget, med vilke1: intilll t S::!'111Tian!ti.ingcr ·frflgan n 111 .s lag. 
skepper'.s a. nv i~ ndnhg ocl1 mil i bra nöLll'cimlighet. 

Om lll8n a ccepterar slagskeppens exi.s1eus i:Jcriittig8ntl e Dom 
Jl-runclsat.s må.sie man in.skränkning.svis fa.3•ställa, aH riskprn;; j ii ent
l iga kustfBivatten vuxit i .sådan 01nfaqning, att 111111 enrlas t-. i tv ing
and e uuclantag.sfnll och m ed tillriickligt jakts.kyclLl Ji\r ins ätta .slag
~kepp cl>ir. Dän11ed bortfalla ;,:Ila innanhav, såson1 Kord- och ö .s ter
sj ön, ]~nge l.ska E:::nalen ocl1 2\{Pdelhavet .sol!l ope ralion.so1n räLlen för 
,c; lag.3kepp, .com i stiillc t ha att .söka .sina uppgiftC'r ]Jå viil'idtshaven. 
Därav följer ];r2.ve t ]J!'t stor aktion.sraclie och en strategiskt tillrii ck
lig fart. 

Hat· nu Tys klancl sErsom europeis k koni.incntal111trld n:lgra l' ilo.l::.na 
uppgifte r på Oceanerna? 

I sjökriget gäller det icke att erövra eller lw.sätta ett omr:\d o . 
UppgifteJ' ät· ~tt Jörinta fiPnden.s sjömakt. ~jöln iget kan därför bara 
ko111m a till <'in l'iitt gc:1temot örikc•n Pll e r kontinentalstater me..! ,sjö 
kommuni kationel'. J\.an1pen.~ föremål iir dPn fientliga sjöhamlPln och 
clen Jlol'ta .con: sk.nklar clens amm:J. Denna kamp mot den fientliga 
.<jölranlieln kan och skall ut.'']Wla.s på vurlcl.sliaH'n pi't stora av.slån<l 
f ri\n det hot SOill. J'iendPniS lanclba.seracl e ·flyg innebär. Om båLh• an
g reppeu p:"t J'iE·nde'l-'> .sjöhandel uclt skyclrlet av de egna .sjökommuni
k:11ioc er11a .s kall Yflra framg-i'rng.srikt iir cl e t llÖclvi.incligt ait liga kamp
gTUJ11Wr lw,oU\t•ncle 8\- .slag.ske pp, hangarfart.1·g och krys,s are. Givdvis 
k u u n n ock:•t1 u b<Harna ska dn f ienLl en.s l1 andel sv~t r t, j a, t. o. m. un-cle !· 
Yissa ·Omshincliglteicr Vflra av krig.savgönmde bctnlelse. Ava;örancle 
är dock i behtlligt .stijrrc uts triic·kning .:olag·.okcpp e m' ka1np rnot •ten 
fientliga handeln . Man föres-tlille sig ex r-mp e lvis att 'l\·.s klaJr d i clag· 
förfogade iivcr 1.0 s lagskepp nv elen mocler:1a t.~·p pn " H is marck>> och 
c1et chirtill niiclyeiEcli?:::: antal<'!: har:.gr. rl'art1·g ecli nit tlP.'sa fart.1·2; 
<S:JttC'.s in i Atlani'Pn mot Storbrit:Jn•:o.icn.s s jökowmnnikatiuncr, ci2t iir 
det intce .svi\rt dt räk!la nt, att .cJ~. ri.genom pä kortn.:; te ticl ett avgö
rand e till sjö.s.s till Englantls JJ[lekcl el .skull e frarnh·ing:J.s. D etta eme. 

dan England på intet siitt .s.knllc v:tra i stånd a;t möta elen clö•llig2 
f:! r a n. 

D en riktiga hnken att .störsh möjliga kraftkoncentration pil 
clet ·e n.skikb fart_,·ge t bonle vara ele n avgörande .synpunkten vi.cl nt
h:.-,j·pt till et t .sl ag.skepp ledde 11öclv>incligvis till. .stoi'lc-ksökning, om 
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man ville motsvara alla militära lcr·av. L" t l ] , •Jll upp.s oc c en e11 ,,.,. _
1 »Dre'1.clnoughb>. Alla stormaktsilottor hungos att följa ]~ 11 ~ 1 .''H: a 

föredöme för att inte s~cka efter. " '1 1lli~ 
I dira drcg::tr Yl'.rierar et.t lllOLl:ernt, fulhärdigt och ful lt utruo t 

sla[\·.skepp,-; storlek mellan 40,000 och 5'0',000' ton. Priset l)å et 1 • at 
~·tLiaut 1'r., rtyg rör sig mell:tn 2010 ·och ~r5QI milj. rik.smark. D-eEsa hög,1 l-

l 
... l l " ._o,ot. nal e r for.;: ~. r2.s av elen lånztgående förbättrinrren komJll l.l'"". . . . . . ....., . o , '- 1 ~l ~o 11 eleldnhenngea och mekam,gerlllgen av order- och elcllcclning-a 1d;io·o." 

n ingama av alla .:;lag ocJ1 i användningen av ltögvfircligt n 1 ,1 teri~· 
Hur .stor kostuacl.s.stegring·cn för moderna örlogsfartyg iit· fram~ 

gi\r av att Jöre världskriget ett fart:>g över.slag.sv i.s kunde hpr'ik na' 
t ill 2.0:00 riksmark per ton. I Yåra clagae ~ir motsvarande •''ttlt ., 1a ~ 
it G,OIJO rik.smark. 

. Varfiir ~ir det nöclv;incligt att koncentrera .största möjligrr kr:11't på 
varJP Lntyg~e11het och efter vilka riktlinjer bör slag-tskcppet. h,\ c>:!.!; a>-? 

Yiirlcbkriget ·Odt det nuvarande kriget tiH sjöss har vi.'<lt alt 
.strill.s\·iircleh tyngdpunkt ligg-Pr h•)5 artilleriet och att allrr an dr·a va_ 
pe!l på örlog.o. [artygcn få träcla tillbaka i raden av »tillfällie!ltct<i
Yapcn» . 

För torpcLlV3pil·Ct gälter i all ·S,\'nnerhct, att clet måste fö en..; fra m 
på måttliga avstitnd och användas överraskande för att fa n·1gon 
ldnnbar effekt. Den aw;kjutna torpeden kan så länge luftbl andning 
utgör clrivmccllet vi.tl sjög:lng upp till medelstyrka upptäcka ' !nek 
Yitr~ luftbubblon'?. 1 c1e.ss bana och i god tid undvi kas. (Flygtorpeoler
ll 8,s inse.t.s har -ovan br>hancllat.s.) Att m~irka tir att torpedens ·:ing
dis tausfart uppgår till blott ungefär 1/60 av projektilhastigheten . För 
d-en ,<kull forclr·ar eit torpedskott för att lyckas förutom ett g,n1n.-amt 
Lige i ·förhåll:>.mlc till målPt ett 1å~gvarigt och orrvbrutet stritl,[ö r· 
lupp . tlå m~11 i•t ml'1.::t~ ta i bc>aktancle att er!. torped liipcr en .;-hicka 
av 10 bn på c:a J2 111in., v::tr•]mot en projektil tillryggalägger ,< amm a 
.!'triit'l.;:a ptt 12 sek. Ullder clc.s.,a j2 min. får de s tridandes higc i för
h iillamlc till Yl'.r::!nllr[! inte 3:-;r.lr::~.;;, eljest försvinna förutsättni t'garna 
för träff. Av c1 es-'~- torpedvapnets begräno:ningar f"·amgåi' lle.,-.3 ka
raktär av »ti llEllighetovapcm>. 

Den locb:ndc -och ofta p :·övr.Lle tanken att koneenb·era arti llcri
,ot~·rka n ho,;, flera skepp på ett mål un·der gemensam ~eclni!Jg ,,tö trr 
under .striclsförhållanclw.1 på bet,vdaEde .svårigheter. F.nchst optisk 
och akusti.sk ledning kommer ifråga. D e::~ har för ett »batteri» av
fle,·r. fr,rtyg alltid följelen r.tt eldhastigheten och därmed verkan mot 
målet min.sk:>..s liksom också att svårigheten att hålla ~Salvorna på 
målet ökas. Alla om än så vackra -och i freLl heprövar]e hjälpnwr\cl 
att samorclua elclgivningen f rå11 flera skepp ha i verklig strid yi.sat 
en tenelens att .o;vika. :Men .s •;ibt rlc, .så blir elen ounclovikliga fö ljden 
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ett fönäxlandc av Ll c till dc ol ika fartygen hörande s:lhornrr fel 
nktiga Ligeu Jör de följande srrlvoma . Vid cle på stora stridsa 1·.~t>n 1 d 
rnycket små bestrukna styckena betyder detta i cle flc.s ta h\l en bom. 

All~ dc."lS~. skäl tvinga till .stör.sb koncentratic-n av .styrka til l 
det en.skllcla fartyget. Stör.sta striclsvär cJ,c ho,s artilleriet, stor mot
st:'mc:~kraft. genom bä.str.. möjliga vertikal- -oc h horisontalskydel ocl1 
e~t val utb1lclat cellsyiS_tem i unclcrvatten.skroppen, stora be tryknings
vl!1klH och en strateg1.skt och tnktiskt tiJlräcklig maximifart vhl stor 
aktions.r ::.clie,. clet är de grundläggande Jordringarna på ttt slagskepp; 

Da rfor ::~ro ,s lagkry,..sarna, .som uppnå sin höga hastighet blott pi 
bekostnad av pansar.skyddets .sty dm, mis.slyckacle s-om krig·.sinstrum ent 
bdraktaclc. Dessa bri.ster för·cle till förlusten av >> Queen Uar;p, 
»Indefa t;gablc», och x-IIoocl >> dtcr b.lott några få tr~iffar. 

L:'tt o.sos nu i enskildheter betrakta de ovan angivna forclringarna . 
Stönta möjliga st ric1.skraft hos artilleriet förutsätter: ett tillräckligt 
?.nt9J kD.noner för att möjliggöra en eldgivning mc.l m in.st tre.;;kott
;::alvor srrmt !Slor eldhastighet. Den sistnämnda 1nöjliggöre.s genom 
iindam ålscul ig uppställning av kanoucrna (dubbel-, trippel- och k\·acl 
ruppcl torn), genom clurkarn:1s läge, be.strykning,svinklarnfls storlek 
och tillrii ckligt .c;tora elevationosvinklar, varvid mekaniska tornnicl
ning·.s- och h~clclninzosanorclr.ingar naturligtvis förutsättas. 

Dessa fordringar f,vllas bäst av clubbeltornet oc-h Himpl i !:!·as.~ d~ 
med' två clubbeltorn förut och två akterut, var ·:ill ,lp båc1a mellct\<ta 
tornc•1 ii ro upphöjda över de a~dra . Kackelelen lllcrl paJ all ax, ~>ki\l
nad i krutt8mperaturen likGom ock.;;å elen fra~J1ivingac10 .sWrre ut
~tt·äckningen av p,-msa rskyd·clct spela ;eke <'å .stn!.' roll längre. Stor 
~not5t:1_nclos kraft hos .skeppet e rnår man genom till:·äckligt gencmförJ 
rnclelmn g av fartyget {dubbel botten, skott o. s. v .) l ik.•:;o;11 0chså l:!:e
nom ett to rpecl.!'kott av tillriick!ig .styrka och på tillräckligt avstt;ntl 
från ytte rskroyet och så högt att det når upp till huvuclrdäek. Vi
clrrre erfor-clraos ett .sidopan.sar av samma tjocklek som det ,svära artil
leriets huvudokalibcr. Detta pansar kan göras svagare mot för cch 
nkter. Skycld av -olika s lag kuEna indämma sprängY-erkan och lol,ali. 
osen!. clPtonation,sgaserna. Som skyeld mot träffar med .stor infalls
Yinkel lik.som också mot flygbombee tjäna dubbl a pan.<>arLläck tEl·rler 
ett krcvacldäclc. Deras sammanlagda s tyrk a måste uppgå till :wo :"t 
3.50 mm, varvid elen IStörsta styrkan bör läggas på clet unclore pan.sar
chieket. Vad h uvuclartilleriet,s kaliber beträffa r så finn er elen sin 
g-:·äns i möjligheten att ia'kttaga nedslagen vid mål et vid normal .sikt, 
\~tclare begränsn,g den genomsal vtakten och eldrö-renos motståncl.skraft. 
En verkligt effektiv observation av npcl;;lagen vid mål-et är i striden 
<'ndast möjlig till ett av,gtånd nv 200 hm. Jn .större kalibern är desto 
buttre blir obse rvationsmöjligheten .(och därmed clet möjliga strids-



- 162-

:w.s U\ndct) mPn .samtidigt de.; to .s törre ]>.Hreshllngen ]J<l oid 1u1H 
dL•s to mindre cldlta.stighcien och ammunitionsutredningen 

Dt' n kaliber .:;kail v iilja.s, .sont bäs t .motsvarar alla foril ri 11 .,.1 . .. ' ' ) ' t--'- l !l;) J)(•j nr l. 11. den t,· . -k:~ ;-J" l:lll kanonl'll (~'} kal). · 
lll't ii r Illilitiirt ri k tigt aj t låta .slagd .;:eppPL; l'art .-pl'la 1•11 ·'"· 

kui!Lbr roll, d:''t dc ~ ii.t· omöJ' 1ig-t :::tt i 'lien ko>llJH:llili"lv" , .,I i,1o· ' . ·~ ·- • ~ ~ ~' , .. (1\ Il 
v ~rj o slag.:'kepp är, tilldela mn.s kinanhiggnin g c·n en alltför .:; !o r ., ikt 
Den undre g r iins ::•n ger .~ig därigenom att vi,s.;; ;t s tl'atc•g·i.;k a Dl' lt 1:11:. 
ti .,;ka fa rler m~t.s ! c ni\s l iksolll o~:k,. ii. alt mil n H:r P H Pkon n111 i.-\ 
mars chfart. Den Jör.stn ii mnda faden ligge r fiir niirvar;;n1iP ,j, L u1: 
g c iär .:JO kn0p. 

lliir har det f aktum p å 1•1t lyl'klig-t -~ät t s pelat in dt cT h· 1., .k. 
ling·en e v öl'iog.sfartygcn.s ma.:: kir<.er löd till en lwl .nJ ,tnde ]>rP.• ja ti 0 11 , _ 

,-j egring s amtidigt JIIPil f'tt ma ~ kit;anläggning·pn.s [tJJ,-'jJdtk vCt Yi kL 01.h 
utn·,n,n o min.s k2. l8 r(högtryck.s:'ingpannol', .--nabhlttrbi,l l'r). 

D !l. m:>n ptt l' i t öl'l og.sfr\1 ty g aldl'ig kan 100-proc·entigt t il l Jr,·r L. 
."Lilla alle, öns kningar, oc lt om mnn ,;kulle t'iii"<SÖka gö ra det ld nlt 
.skulle .skava ett Inon,s trum J11Ptl s tora .s ntghctn, .s •'t bj r lil a n .• k·,l fa 
J::J rtygcn torped- oc:lt flygtJian -" utru.otnin;.t, e nda,-; L Jör ;-:hitt lictln ka 1t 
,-·l ;e utan att någon iE.skriinkning i artill c·riol.< do111iner~ndt• ,, Lii !I inr.; 
behön•r .skc>. 

Upp,;Eii!Jting av kanoner i lripprl- o<:lt knttlrup[wltorn >i r i< ·k <' 
fiit'm:b lig. df1 Pn ohcklig tdff kan cs ä1ta en a lltför .s tor tlcl n 1· h··· 
.-; t,l·ckninc·cn ur funktio n ,(p :1n.'i :H.>i;:cppet· (hal' ~ p ec vit! l,::~ l 'l:d n) . 
Oc·k.<:\ dPn .-d ora nn'Iiyta . .som dP hr .. dta tori trn c•rbjuda den i'i <·Idliga 
elden, lik,;nnl ock, :'t t1t•n förs l':'\r:>ciP latldningPn och lan!.mingPil 1W it 
tkn diirn1· i'öljandt• min.skatlP sah·t aktcu t r: lar cnwt ·,Jt,,sa t o rn. 

Cll'iirin6nli2.·i ii r vi 1 l~ll'e Pn ,<aillli!Jg a1· il<'It :-~ r t illpri .<ti s ka kr ;l t't1' ll 
p:'1 föi · .. -kt•ptll't tJ:'t c- :"i·daEt .s iitt ·'0111 flirc•kclllntl'r p:'1 de' n Pngt•!.-;k a ;\ I' L<o n
(l·ppn l i ko cm oc·lco:'t p ii d P ha ~~-k~, lh:nkc· rqul' - odt R ic lll•l iPu -k la ,,, l'l'll :l . 
dii r ull ~, de junza lornl'n äro pi2C'l'radc ]Hl Jör ~k e· ppei' . Dc!L1 lt<l.l ·· t ill 
följcl. n l t »Dunkt•rquP >> .. -'om lll"tl rlc ÖYriza frJu .o ka .-kc•ppe11 i ::.J p;· . .;-PI -
1\:C' bi!' låg llll'd fö r.'Ltn'n mot land Yitl d t't. eng·p];s ka ::tnf:IIlcl , Yn r tul l
k ontlit!·t ur .o t:b d att få ,oit t s dra artilleri. dt bära. 

::.ll'rJ hiin ~.l'lt t il l nö dvcincli::rh etc•n att lllP il h.iillp r, v .s.lags k P]l Jll' ll 
kun•12. förinb ele n fientliga .ojöham1P ln lång t ute på v>irld::.ha1·e·n iir 
d<'t nö·· ll·ä~~dig·t att ."l::u:;.skeppl'n ~g:J. en "' tor aktion.s ra J ie. Det koJn
llll'l' nu fö rmndligen att invämlas , a t·t un der yiirldskri.g·ct or lt o cb::l i 
det nu påg:lPncl c ,ojökri gct slag·.skeppen ickf' kunnat ingripa sit Yl'J'k · 
,o:~mt .so m c!::! .~m:l. cnhotpma, sci r.skil t ubåtarna, på vilka huvuclupp gi f
te ma Yilat. Rikti g· är en .såclnn tankcgå1:p: för .så vitt cl·en vill u n t1 N · 

,< tr.\'l.:n. att rl P tider äro el.efinitivt g:lngna, tlå slagskeppen kund e upp
tr,illa ,-;om obe.s trid th l1är.ska:·p p~t :Ill a hav. Sär.,kilt tor pe clen och 
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flygplanet ha, ,:;om r edan .s agt.s, för tle långa och svårmanövn:: !·ba ra 
skeppen Yi.o:ut .sig m y cket farliga. BomLhotet och fl_, ·gtorpede rna , U

båtar och nJotor torpeclb å tar tvinga slags keppe t att undvika. licntlen.s 
].;:u.stfP.rvntten oclt att endast utnyttja. de lta, när liiget är såclnnt att 
det fcrcirar hän.syn.slös ins ats . ' 

Ma n m ås te undvika att a. n viincla e tt specia Hall som måtts tock 
och ettt ta d~ t tätt intill kontinenten lig gande Englantl som exempel. 
Gä!ll'r kampen ·Occune r, cliir d-et landbase rade Jlygot icke kan ve rk a, 
kan torpe~lb :l tcn överhu vudtaget i cke oc lt ub å teu icke planJil ii ~.sigt 
delta 1 .stn tbhrrndltngarna. Då träder de .stora enhe ternas in.gat.s hel t 
i förgrundl'll. 

Lika .litet bör ma n lägga den nuvarand e tys ka fiol tans under
Eig.scnhet gentemot de n engol.ska t il l grund för s in a slut2atser. . 'cltl
rig s kulle .slags keppet BisnJarek råkat ut för .sitt öcl e att g å under 
utan ve t·bsa.m h .i ä lp , om Tys k! and hade va rit likvärdigt Jltetl En o· l an tl 
till .c: jö.o.,; . H a tle hige t icke t riiifa t den t y.s ka I:l ottan i början a'~ Ile.,,s 
uppbyggnatt och lwde el en kunnat träda in i kriget In etu av.se'llll s.tyrka , 
så ger 0 2,:; dc hitt ill.s ut rättacle nerhörda pres tatione rna en möj liglw t 
att bedömrr vad s om s kulle kunnat uträttas i kampen ont s j ölt '" rra
väld eL Oc k,-; ä föt· antlr a mili t ära operatione r. vilka icke i allmiinhd 
föra till avgörande, är tillgången på s lags kepp som rygg.s töd o e rter
sättlig. Vad viha .slagskepp bet.nlde SOIIl hickning vitl Karviks -förc
taget och Yilken s to r roll dc s pelat och fodfara ncl e .s pela i ,, tri1len om 
Atlan ten, vatlltalicn.s s lagflotta bcl.l'tt tör läget i J\[eclPihavet o c h fö 1• 

att s kydela trans port1·iigarna till Xonlaf rika .s tå r fullt klart. _\ ]drig
.skull e England våg-at att Hlf'Il jämna nwllanru1n skic·ka be tnle! .;;cfulLt 
kom·o.i 1•r ii1· t·r AilantPn till ::.falta och AIPxantlria, om. i cke de .skadad e 
enheternas rptriit tviig till Gibraltar Pller Al examiria had e .s b·dclat.~ 
genoiiJ aH in s at.sbPreLkla s lag2kPpp och lt angarfart\·g funnos . .(}pnom 
att LlP-'S>I .s lclg.skl'pp fallit bort har Inöjligh e ten t illtillför.sd förs vunni t. 

Unclpr viirh1:-' kriQ·d .s äkr a !lP ]Iög.s jöfloHan det krig·s vild ig a h sk a 
.oj ölwri'al'ald '·' t i ö . .:; ler.,; jö n ·och förliin Llratlp g e nom ,<in blot t a n ii r ~·:1 ro , 
att nbi'it.:ok r i.!.!'Pt i t\ ·,ska buktl'n och Skagc rack förlaiit t. des, och i .s] r,go l; 
Vid -btbnt! l'ör,,tÖI'·d P c],, tys k :t s h!!-'.skeppe t~ framg:lJ>gsrikt den n'ilnl~u > 
av OÖI·Prvinnl'rlighet, .som Englands sjömakt ägde. D e n ty-oka .s jii
Jnak1'e n .~ t1å bekr:itt:Irk överl äg.scnhpt oclt dess taldiskil användbarhet 
mot };pgland gav elen tyska örlog,s f'lottan en grund f ör (lo .strate giska 
bm_lut, -'O'n i. elen pågående. kampen har satt in våra begrän,sacle ~;jö
·~tnchkrafte r i djä r va och bes lutsamma företag. D är de tys ka örlogs 
fartyg.en triHfg p:l l ikvärd ig-r. e ll er överlägsna motståndare h a de utan 
clröjsm,'ll .slagit till och nått framgång. 

D..t ta bPvi.s :~r på eH slå ende sätt vår tappra >> Bismarck » viLl I .s
lancl . Ibelc il Pn i1:kc r å ka t ut för elen olyckli g a, öelescligra toqwcl-
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tdfJen i roderanläggningen, vilken berövade fartyget manöver [ör
mågan, så hade »B ismarck», tr·ots de Helna skadorna, med stö rsta .san_ 
nolikhet kunnat lösa sina uppgifter i handel.skriget på Atlanten eller 
i\tmin.<>tone kunnat nå en tysk stödjepunkt. 

Utgår man från rent sakliga omdömen, .så kan d·et icke råda 
något tviYel om, att dagskeppen icke kunna undvaras som kcirna i 
varje örlogsflotta, .som vill göra an.språk på s.jöherraväl•de och att 
ingen örlogsflotta utan .slagfartyg förtjänar detta namn. 

(A v viceamiral Pfeiffer, :M:arine-Rund.schau, nov. 11l42. 
Vis.sa förkortningar ha gjort.s.) 

öl'logsfartygens skydd mot störtbomb- och torpedUygiJlan. 

I juninumret 11}±'2 av elen franska tid.skriften »La Science et la 
Vie» har Pierre Dublanc pekat på nödvändigheten att för.se örlogs
fartygen med ett bättre skyeld mot störtbomb- och torpeclflygplan. 

Krigserfarenheterna från Norge QCh Dunkerque i april och maj 
1940 och från Kreta i maj 1941 ha visat, att örlogsfartygen i våra 
dagar ha ett otillräckligt skydel mot störtbombanfalL Under iiden 
mellan 191\l oeh i~39 förbättrades egentligen blott försvarsmedlen mot 
fJvo-plan i horisontalangrepp, varför man skapade ett luftvärnsartil
le.ri' med kaliber frå!l ·9 till över 13 cm och försåg spränggran aterna 
med högkänsliga rör. Detta vapen står .sig lätt mot ett störtbomb
plan. l\Jot dem behö\·er man lättare automatvapen IJlNl 3() i1. -1 11 111 111 

kaliber, och c].easa ha tagit formen av s. k. »Pompoms». 
Kruvet, att varje 1;;törre örlogsfartyg ;ojälv skall kunna för.syara 

sig mot angrepp :?.V störtbomb- och torpedplan, har hittills inte be· 
aktato. på tillfredootällancle sätt varken i fråga om .slagskepp eller 
Eilgon annar; typ av örlogst::>.rtyg. För att skyelda fartyget mot bcmb
pl::m i hög::.nfall har man slagit in på flera olika vägar. Den Jö~·~ta 
var att ställa upp talrika kanoner med 9 till 13,2 cm kaliber, \li kfl 
~i\·en voro användbara mot mål på havet. Förenta Staterna Yal cle [ör 
fletta iindamål en kal iber av 12.,7 cm, Frankrike 13 cm ·Och ,storh ri
t:lmticn 13,2 cm. Italienarna nöjde .sig med på .sina nyaste .slagskep~ 
D orh på sina krys.sare 10 cm kanoner. Vid sidan därav utbilcl ad e.s 1 

StorhrHannien i .och .med~ 5,450 tonkryssarna av »Dido»-kla.ssen .spe
cie lla »luftvärnsfartyg>>, be.styckacJ.e med tio 13,2 cm lv-kanoner och 
sexton »Pompoms», och dessutom byggeles snabba eskortfartyg ont !JOO 
ton (>,1-Iunb>-kla.ssen). viikas luftvärnsartill eri ocks,ft är mycket starkt 
med .sina fyra 10,2 cm lv-kanoner och åtta 40 mm »•Pompoms». Alla 
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dessa lö.3aingar Ligga huvuchikten vill färhållandevis stor kaliber och 
~msorgsfullt utarbetade skj utmetoder. Detta försvar mot fientliga 
flygplan visade .sig cmellerti(l ·otillräckligt, när tyskar och engelsmän 
1941 ging-o till angrepp med .störthomb- och torpedplan mot fiendens 
farty g. :Mot sådana anfall äro enelast snabbskj utande automatkanoner 
verk.s:u nm a, vartör \'i eoker.s-Armst rongs •40 mm autonlat.kan·ont•r i 
»pompom»-uppställning äro de för närvarande me.st ·omtyckta. 

l<örfattaren räknar så upp de tyska framgångarna utanför Norge 
och i Medelhavet, vilka ha vunnits mot örlogsfartyg av mycket varie
rande .storlek ·oc lt beväpning från hangarfartyg om 23,000 -ton ned 
till jagare ·Och kanonbiHar ·om 1,000, och betonar därvid, att de ilesta 
av ·dessa fartyg vai'it otillräckligt försedda med luftvärn. :M:en. inte 
ens de i detta avseende bättre utru.stacle skeppen, som cxempelvi., det 
21y~, brittiska sla!;.->keppet »Prince o( Wales», ägde tillräckliga iör
svar3möjligheter nDt bomb- .orh torpedplan för att med framgång 
kunna avvärja motståndarens P.ngrcpp ir1b luften. Och clå hade 
»Prinrc .at \~ales» ändå .sexton 13,2 cm lvkanoner oc-h trl'ttiotvå 40 
mm-pompoms. Då ett ,så väl beväpnat fartyg - i jämförel,sc mer! 
äldre fartyg - all tj ä El t visat sig vara otillräckligt skydela t, har 
&kribenten ansett sig böra göra en jämföreLse mellan å ena 12itlan 
luftvärnsartilleriet lws några aY tie i :Medelhavet sänkta brittis-ka 
far tygen ·och å den andra den måly1a, som c~e erhjacla. För bomb
flygplan utgöres 1Jl1ålytan huvu.s~Jcligen r.v däcket. I följande tabell 
I är för deE skull antal.et 40 mm »Pompoms» stillt i förhållande till 
däcksytan hos några sänkta fart.\'g. 

Tabell I. 

l s :;r 
f-3 o 3~ > 

~~~ 

l o t' to l>l' p.,~·> 

Namn Typ ö ..,, .., o "' l>l=~ö ö ö <l> 1>7' s ~.ö , (Jq p., "' !»= .... o <l>,.-

'< a (JJ "' 
~~~ 

Q'Q p., p. "',..... en ,.... 
CD pr '--" .., '<"' rt'(l> .. .., 

l l l Il: 170 Gloucester Lätt kryssare! 9,300 178 l9,:J I275o 2 x 8 

Fiji » 8,000 168 18,8 2500 2 x 8 1:156 

Calcutta LY-kryssare 4,20:J 137 13,2 1450 l x s 1: 180 

Juno l J a o-are 1,690 lOG 10,7 900 1 x 4 1:225 

Illnstt·ious Ha
0

ngarfartyg 23,0001230 29,2,5800 4 x 8 1:180 

Tidskrift i Sjöväsendet. 50 
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Ho.s alla des6a fP.rtyg kommer ~iåluncla på varje JO mm >> P olll]'onh 
mer än 1501 m2 däcksyta. Författaren menar, att clenna siLfra 'n>,ste 
minskas minst till en trecljcclel, om clet lätta luftvärnsartille rie t.~ cl.l 
ska]]l bli verksam. I tabell II har framdragits förhållandet lllPllan 
det svåra luftvEmsartilleriet och cläck.syt:m ho.s några av f1., .2:Phn 
s~inkta eller skadade skepp. 

l 

Tabell II. 

=- l 8 tJ ~ •-=-..::. 
o ..... t;;:! ~: ;'""" ~~- ~ ~ ~: .., :s. ::::3 Hamn Typ ::l :l ,o :>:"" 

:::.;· C"1"""" Q ., ~ 
;o a q c... 00 

~· ~ ~~ ~ aq c... c... '< 

"' p "' 
{.....-: (7:. 

""' "' , 
l l l l l l 

Prince of vVales stagskepp 35,000 2~G 3l,4 5GOO 16-13,2 cm l: J:JO 

Hepulse » 32,000 2.!2 31,3 6000 8- 10,2 cm l : liJO 

Illnstrions Hangarfartyg 23,000 230 29,2 G800 16-11,4 cm 1: 3GO 

Suffolk Tung kryssare 10,000 l92 20,8 3100 G- 10,2 cm L 517 

Southampton Lätt " 9,100 l78 19,2 2750 8--10,2 cm 1: 3-1-1 

Cnrlow L v- • 4,200 137 13,2 1450 10-10,2 cm l: 145 

Bittern Kanonbåt 1,200 81 1L,2 730 6-10,2 cm l: 121 

Valentin e J aga re 1,100 95 90 G~O 4- 10,2 cm l: J 70 

Av uppgifterna i tabell II framgår, att hos de vanHga bri tti.,k a 
kryssarna en 10,2 cm lv-kanon kommer på cirka .3:)0,· till 500> m 2 un,kt 
det en luftvärn6kryssare eller ett eskortfartyg har en sådan pjii.-, p:"t 
150 m2 • Ett liknande förhållande uppvisa de nyare lv-fartygen ~ v 

>>Dicio))-t.ypen; deras kanoner ha en kaliber av 13,2 cm. Det i tabell 
II anförda luftvärnsartilleriet är föga lä-mpat för avvä rjand e P V 

störtbombanfalL Flerpipiga akanoner .(Pompoms) äm på grund av 
sin eldhastighet od1 rörlighet att föredraga framför cle grövre pj;i
serna. För dessa har England valt 40 mm, Tysk! and 37 mm och F ii
ren ta Staterna 28 mm kaEber. 

Som man kan uti äs.a u t' tabeU I, vor o av rle vid Kreta sid.nkta 
fartygen kry.s.~arna av >>Fiji))-klassen förhållandevis bäst utrustade 
me el >>.Pomp oms>> {en 40 mm-kanan på c: a 1.30 1112 clächc;yta). Men 
även denna bestyckning har visat sig otillräcklig, varför man väl 
måste beräkna en kanon per ·50 m2 • Härvi·cl måste man d:ock beakta, 
att antalet kanoner inte är ensamt uts lagsgivande; man måste ock.si:t 
stäl·l·a upp dem på ett ändamål~ienligt sätt. MultipellavettagtJ skap ar 
-överhuvud taget en ·omfattande eldvolym i skjutriktningen. Deras 
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uppstiillning borde. vara sådan, att de alltiLl givas friaste möjliga 
skottHUt i störtbombernas vanligaste anflygnlngsriktningar. Firma 
Vic.kers-Armlitrong i England har retlan utvecklat den fyrpipiga oclt 
elen åttapipiga »Pompom>>-typen. I Förenta Staterna har man t . o. m. 
föreslagit tolvpipiga pjEser. Författaren anser emellertid, att met' 
än :'Htapipiga pjäser inte kunna anses ändamålsenliga för avvärjanclr; 
av samtliga anfall rrv ett flertal flygplrrn . B~ist är uppenbarligen att 
inte göra antalet eldrör större än :fyra per la1·ettage och i 6tiillet in 
rikt ?. sig: p~t att i sto rsta möjliga utsträckning öka antalet sådana. 
E tt 6törre P. tlbl är fördelaktigt även ur elen synpunkten att man clå 
kan sprida dem över hela fartyget och därigenom Utlclvika, att en 
e•Hia triiff oskadlig~·ör ett alltför stort antal kanoner. På mindre 
fRrtyg kan man inte ställa upp ett stort kanonantal men må.ste >incl:\ 
allti d vara beredd på att erhålla största möjliga e.ldkraft fö r - och 
akteröver. Dc.oMttom bör all~ "Pompom,s >> placeras ut så jtimnt som 
möj ligt över hela Jartyget. 

:För .slagskepp och hangarfartyg äro minst sex st. åttapipiga 
,Pompom.s" nöclvi.indigP.. För kryE.s.are om ö;OO:Q till 10',00.0 ton mecl en 
däcksyta pii mindre i.in ~,!500m2 ·och eil längel av c:a 180m äro fyra 
,Pompoms" om varelera tolv eldrör tillr~ickliga . Vad beträffar jagare 
om 1,?0·0 ton rJch -chirunder och e.skortiartyg av .smnma .storleksordning 
m:tste lavettagen till följd av fartygens små dimensioner aUtid pla
ceras i midskepp.slinjen. På tinnu mindre fartyg som korvetter och 
patrullbåtar kan enelast ett lavettage. ställas upp om fyra eller ättrr 
eldrör, Yarvid man böt· tillo:c att elen kan ge eltl åt all a hål.J. 

I .slutet gv sin utikel sammanfattar födattaren cle grunclsat~Ser, 
som man bör taga heinsyn till vid uppstäJ.lningen av luftvcirn.sartil
lerict: 

1) Föt· för.syar mot bombphn i hög~11fall är en luftv!i.rnskano n 
med 101 till 1•3 cm kdiber nö·.lvänclig per :L:SO m2 drick•yb Detta för
hållande mellr.n artilleri och cHicksyta har man uppnått på r1e nya 
luftvärns!cryssanu1. ,(,Curlew», , Diclo,-typen). 

2)> För försvar mot störtbombanfall erfonlras 11utomatk:mone·: 
r.v mindre kaliber, av viJ.ka 'clet bör finnas 011 )leJ' 50 m2 cläck.s;da . 
Bestyckningen med sådana måste föt· att bli c[fektiv ökas till det 
tredubbla mot den nu brukliga. 

.3} För försvar mot to;:pcc!Elygplan böra de befintliga ,Pom
poms" uppsti.illa.s med fritt .skjutfält föröver. Som håLlpunkt för be
räkningen av antale t kanoner nn.ger författaren en per '5 till 7 m. 
fartygslängeL 

.(Marine-Runcl.schau, oktober W42 .. ) 
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Förenta staterna. 

Det .största .slagskepp som någonsin byggts - New ,Jer.sC'y _ 

t"jös2.ttes den 7 december. Det är på omkring .3.2,000' ton och Hr hl. a. 
nio 40,6 rm-kanoner. leartyget .sjösattes nära 1 1 / " år före beräku:l(] 
tid. 

(Ro u ter, 7 Llecem ber 19±:2..) 

Den 28 r..pril HiU .stapelsatt es det amerikanska hangarfart~·got 
E.s.s<:x. D.en 31 juli 19cl2, alltså eiter 15 månader -och 3 dagar, r•j(j_ 

sattes fartyget. Essex mäter 25!000 ton ·och har on besättning på 2,{)0[1 
mau. J3eslyckningen kommer att bestå av 16 12,7 cm kan~mer, far ton 
beräknas till 35 knop. Kostnaden uppgår till &O milj. dollar. 

'(The Sphere, 1..5 augusti l'.J12.) 

Ett nytt hangarfartyg .sjösatte.;; häromdagen vid ett varv p<l ö.,L 

kusten. Detta är det tredje i ·o rdningen .som löpt av stapeln seelan 
augusti. 

,(Stockholm.s-Tidningen, 20 oktober 194.2.) 

Den första av över ett clttE.s.in 1 0,000-ton.skry.s.sa re a v C leve l an,l
typ, .som skola bygga.s ·0111 till hangarfartyg, sjösattes elen 22 augu-ti 
med namnet In.dependence. Fartyget .skulle ur.,;prungligen Hl namncr 
Amsterdam. 

,(The K av y, oktebor :1J9i2.) 

Ett amerikanskt hangarfartyg har sjösatts i on hamn vid ö.~t
kusten. Det är det tredje .som löpt av stapeln på en tid av femton 
veckor från köhstriickningen. 

(Reuter, 7 clocem ber 1.9-1:2.) 

Den 7 december, å rsllagcn av det japanska angreppet mot P earl 
Harbor, har ett nytt h:tngarfartyg ,sjösatt.;;. Fartyget har fått namnet 
Bunkerhill efter en av de mest berömda .striderna i lcörenta .statern as 
historia, nlimligen slaget vicl Bunkerhill 1771.5. Det har ett depla ce
ment på 2-5,000 ton och gör 35 knop. Det kan medföra 30 flygpl an. 
Förenta .staterna ha härmed det .senaGte elygnet ökat sitt hangarhr
tyg.sbe.stånd med två nya fartyg. 

(Reuter, 7 december 1942.) 
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En kry.s.,are på 10,000 ton .sjö,>atte.s på tisdagen i en hamnstad 
på Förenta .staternas ö;;tkwst. 

(Router, 8 december 19-!'2.) 

Storbritannien. 

Amiralitetet meddelar officiellt att cle båda nya brittiska slag
.skeppen _\..tlSon och Howe av samma klas.s .som det sänkta Prinec o E 

'.\' ales nu äro ute till havs tills ammans med flottan. De ha ett cle
plac·emont på .3:!;000 ton. Slag.skeppeu började byggas på .sommaren 
1987. Vart och ett av dem har 1,i.i00 mans besättning. 

{Reuter, 20 oktober 19LJ:2.) 

Om de nya brittiska hangarfartygen f:lr man inte Yeta några 
rlet::tljor, men meddelandet om Lieras oxi.~.ten.s gavs för första gången 
den 3 december av marinminisler Alexander, .som i .samband meLl sin 
rapport om de obetydliga förlu.si·crna umlor konvojföretagel tiH :1ord
afrika nämnde, att ett mindre hangarfartyg vid namn Avonger gått 
under. Det upplyses emellertid, att man i England för närvarande 
bygger en rad clylik:c>. mindre hangarfartyg_ 

(Svenska Dagbladet, 5 decem bel' 19cl2.) 

Den k2.112.don.siska marin mi ni.stern Mae Dona! el meddelade elen 
!O 11-01~ember att den kanaden.si.sJ<a fl .ottan nu har ett tonnage .:;om 
i~r 30 g:'\nger så .stort .som tonnaget vill krigets början. Han tillade 
att hanclek:fartyg på ,sammanlagt 1 1/3 miljon ton ha byggts i Canada. 

(Reutcl', 1.0 november 19Y2). 

Tyskland. 

Om en ny typ 2.v tyska ubåtal' berättar man i London, att den 
har en övcrvatten.;;fart av över 20 knop. Denna fartökning har er
hållits utan att man behövt öka båtens storlek. Produktionen in
riktas alltjämt på 500 ·cch 7&0 ton.styper, vilka kur111a framställas 
,onabbt och i stor .skala. Motorerna äro .sextoncylindriga och driva 
dubbla propellmr. Vikten av dos.sa nya motorer uppgå!' encla!St till 
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lt>iH!c'n mot dc u-båtsmoto rer, som anvcinclc.s uneler förra värhlskri~,:t>t. 
F~nlökningen från dc hittills Yanliga femton knopen till tju,;·cJ h'-' 
t .vdcr en ökad fara för de brittiska konvojerna. De standa rclh,,_1_ 

fartyg, .so1111 byggas i England unel er kriget, ha en maximalhao;ti;.!:hl't 
på jO knop ·och inom hela handelsflottan är on hastighet på 2·0 knop 
ytterst .sällsynt. De nya u-båtarna få al•lt.så relativt stora ch:1n.'c'r 
att hinna fatt .sina torpcdmål. Den ökaje farten modför :iYen h iittr., 
möjligheter att undgå attacker från jagare och flyg. 

!(Svenska Dagbladet, 5 december t!Jn.) 

Japan. 

Marinens talesman Hiraitle har i ett radioanförande JllC Llil c•LtJ. 
alt n~·a .stora j apanska slag.9kepp på .senas to tiden trätt i t j >in.:; t o c" 
r.tt tle redan befinna .sig i för.st·a linj·en. 

,\ nn hangarfartyg, vid vil·ka.s; byggamle man tagit hänsyn ti< 
cle nyas te erhrenheter, -"Om vunnits uneler det Du pågt!encl e krige·. 
ha Lirdig~:;tiillts och trätt i tj;inst. 

(Deutsches N achrichtenbi.iro, december t!J 12.) 

Frankrike. 

Yttuligare bevis för elen fran.;,ka ,<;keppsbyggt:.Rcl:werksanlll etcn~ 
långs2.mhet ges av minsveparen l·bgeot de la Tonche'.3 .stapelal-1liJ• 
ning elen 3 september. Detta :fr.rt:yg - om •ö47 ton - är ett av clt'l 
Jyra, som kölsträcktes i juli :W39, och det andra i ordningen, f'U1 • 

löper av stapeln. Enl·igt ett w eclclelanclc fr:'m Vi chy har jagarr1. 
L 'Audacieux, som blev vrQk rfter sitt anfall på en britti.sk esk~ de .. 
vid Dakar elen 3 september 1.9L)J0, lappats ihop tillräckligt för at• 
kunna för egen ma.:okin ta s ig till Bizerta i Tuni.s ien, där den skal' 
undergå en grundlig repa ration. Den är på 2,.:>69 ton och •<>jösatte.• 
år 1931. 

c(The N a vy, november 1.912.) 

Jl.farinminister K nox förklarade elen 8 december, att enelast fyr ' 
franska u-båtar lyckades undkomma från Toulon. Femton krigsfar-
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tyg yoro .synbarligen intaktJ. lian tillacle, att re.;:nltatet av spa
ning~:;flygningar och inlormationer från andra håll ge vid handen, 
att sammanlagt femtio krig,3fa rtyg antingen skadals eller sä nkt~; . 

Slag.skeppen Dunkerque, i:::)trasbourg och Provence lågo skadade 
i vattenbrynet, men clo kunna uppenbarligen repareras. 13land de 
fartyg, som rapporteras ,.,om intakta, befinna .sig två lätta kryssare. 
Slagskeppet Strasbourg st randad e och ligger nn i horisontalläge och 
Provence ligger me el aktern c1j up t nere. Moderfartyget Command an t 
Teste är .svå rt skadat på baborcliS sida. På två tunga krys.sare av 
S uffrenklassen ha mycket häftiga bränder rasat. En lätt kryssare 
av La Gali.ssonniere-kla.s.sen har likalecles stått i brand och elen tunga 
kry.o.saren Algeric har .strandat och förmodligen även . .skadats av eld. 
E tt antal Jartyg, .som stötte ihop uppges för närvarande ligga i vat
tenbrynet eller ha sj unkit och ligga nu på sidan. Deasa äro: elva 
j agare eller torpecU,ry.s.sare av Aigle- eJl.er Guepard-klassen, tre tor
})edkry.ssare av kla.s.serna Tige, Volta och Le Fan.tasque, sex jagare 
av Ln Hardi-kla.s.scr:., t re jagare av Simon-klassen• och två l·orpedbätar 
av La I'omone-klassen. Htirtill komma två kanonbåtar av I<':lan
lda.sscn, nätläggaren Glacliateur, lastfartyge t Le Golo, en tung krys
.sare av Su:ffrenklas.s, det cle.sarmera·de f. el . .slag.skeppet Condorcet och 
en torpedkryssare a v Mo gaelor-kl assen. 

Av rapporten framgå följande detaljer ·om skadorna på de 75 
:fartygen i Tonlon: slagskeppet Dunkerque ligger alldeles i vatten· 
lHynet i etl torrdocka; två lätta kry.s.sare av La Galissonnicre-kla.sseu, 
.skolfartyget Le Oc6an <(det ·desarmerade f. d. sl-agskeppet Jean Bart), 
två torpeclJ.cr.l-.sH,re av Tigre-klassen, torpedkryssaren Aigle av Guc
pard-kla.,sen, två jagare av Le Hardikla.s.sen, en jagare av Simoun
k latS.sen och två k2,:1o nbå tar, troligen v Arras-klassen äro synbarligen 
intakta. 

Vad u-båtarna beträffar. siiger Knox' rapport, att sex av de 
n itton U··b:'ttar, .som ursprungligen befunno .sig i Toul•on, låga i torr
(locka. T1-å av cla,.sa sex u-båtar äro nu skadade. Dessa u-båtar voro 
färdigbyggda . De fyra audr'l, som voro under byggnad, äro uppen
lJarlig-cn intakta. Ingca av Je tretton övriga u-b~tarna tir :för när
varande .s.1·nlig. Men man vet att fyra av dem lyckades undkomma. 
Av dessa hP. Iri.s nu internerat.~ i B!!rcel-o.:u, Casabhnca och ~tarsouin 
>'tnlänt till Alger och Le Glorieux till Oran. En femte u-båt gick på 
en mina ·och s jönk, clå elen .sökte undlmmma. De återstående åtta 
u-båta r nas försvinnande h ?. r ~11an ickE: lyck ats för.klara. 

(Reuter, 8 ·december 19.:1:2.) 

Den ·amerikanske marinmini.ster!:ls förklaring om Tonlonnottans 
öde komm enterr..s i korthet och med 0:1 vis.s återhållsamhet av de 



- j(j:2-

e1:gel.ska ticlningar:Jas flottexperter, som ge nttryd( at någ-oa Iör
y;'ming över uppgifterna och inte ~iro villiga att lwlt och. hålkt. vi to 
orda dem. hlan framhåUcr .särskilt att fartygen, kunna l1n H;t: 
mycket allYarliga skador som äro o"ynliga uppiJrån, mca ~i n<la gjo r~ 
Lle m omwändbara. 

(Reuter, G clecembcr HLi~ . ) 

Nederländerna. 

TYå nya jagare, som byggts i EnglanLl, lad-es nyligen till tlen 
kungl. nedel'ltindska fl-ottan. Den ena av dessa, Van Galen, utru.ota
de.s genom en frivillig insamling bland holländare över heh Yärl,le tL 
En check på eumman överräckte.- till drottning \ Vilhelmina .som pre. 
8Cnt på hennes 60-årsclag. Knmnet på jagaren i fråga hars tidi!!·:ue 
av en jagare, som spelr,-dc en framstående ro:l vid mot..ståndet mot 
det överra.okande tyska angreppet mot Rotterdam. Den s ;inki P:; +il! 
.«i.st genom ett koncentrerat .störtbomban.fall. Den andra av cle nya 
jagama fnlJbordades pa Clyde för några månader sedan och har r.'tlt 
namnet Tjerk H ickle.s. Delta namn var förut avsett för ett ~':,·.-ler
fartyg till I.saac Sweers, som var under byggnad i Neclcrlän <lPrn:l 
Yicl tiden för den tyska inva.sioncn -och förstönles för att inte falla 
i fienrlen.s händer. 

(The N av r, nov cm ber 19-1.2.) 

Danmark. 

Jagarna Najaden och Nymfen på 710 ton, vilka.s sjö , ~it l!Jing 
ägde mm på örlogsvan-et i Köpenhamn 1939, antas ha färcli gställt.-. 
nyligen. 

(The N av;.-, novomber 19-l~.) 

Argentina. 
Genom en övercnekommelse med elen .spanska regeringen, ll!l C~er

t ecknad elen •5 .?epte.mber, hoppas Argentina Gtt in-om kort kunna cr
.sätta jagaren Corricnte.s, 20m sjönk vid en kollision metl kryssaren 
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Alminw te Brown vid övning:u för ett år sedan. Efter,mn vadcen 
engel.ska eller amerikanska skeppsbyggare äro i .stånd a t t umlor nu
var2.ncle förhållanden bygga krigsfartyg för den argentinska mari
nen, h!!r Spanien s:untyckt till att leverera en jagare av Cervante.s· 
typ .såsom ersättning. Argentinl'. har nu två fartyg av denn~ klass, 
Mi guel de Ocrvantes och Juan de Garay ; de löpte av stapeln för 
.spanska marinens räkning år 192..:5 under namnen Churruca och A1-
cala Galiano och förvä rvados två år senare av den argentin.ska rege
ringen. 

(The Navy, november 194'2.) 
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Förteckning 
å 

under Liden l oktober-31 november 1942 nyinkomna böcker 
i marinstabens bibliotek. 

Förf:ns namn 

Tonndorf, H. G. 
Lindqvist, Eric 

Viereck, Peter 

Smith, H. 

Fa.st, Be~til 

mgo 541/194:2 

Wikander, Einar 

Au16n, Gu.staf 

Ostelius, Hans 
Silverstolpe, C. W e.stin 

Lorents, Y. & Odhe, T. 

lgo 3212/1942 
lgo 311<6/1942 

Bokens titel 

.Fabrikernas krig. Sth1m 1942. 
I ofr.3clens Berlin. Sthlm 194!2. 

)Jazismens rötter. En historisk och 
psykologisk överblick. övers. fr ån 
arnerik ans kan. 

R. A. F. the .second Year. Lonelon 
1\JI-1:2 

Nutida kustartilleri och dess upp
gifter. {Medborgatkunskap om 
riksförsvaret 9). 

Stormakterna och N·orden. Malmö 
11942. 

U nckrhefäl.sinstruktion för kust ar· 
tilleriet. (Ubef I KA). 

Kritik a v försvarsberedningens för
slag. Norrköping 1942. 

Den norska kyrkostriclen. Värl cl.s
politiken.s clagsfrågo·r n:r 5. 

Flyg och krig. Sthlm 1942. 
Tramsportvägarna i krig och fred. 

VärlcliSpolitikens dagsfrågor n :r 3. 
Sthlm 194.2. 

Latinamerika och kriget. Sthlm H}42. 
Världspolitikens dagsfrågor n :r 4. 

Bokregi.ster. Sthlm :IJ942. 
Soldatinstruktion. Bil. traktor och 

motorcykel (SoldJ: Bil) för alla 
truppslag. Bihang 1. Terrängbi
lar och traktorer, drivna med fly
tande bränslen. Sthlm 1942. 

Föd:ns namn 

lgo 3054/1942 

l go 34.30/J 9-12 

Wigforss, Fri b. 

::;torbritanien, Admiralty 
Clark, Blake 
Spaight, J. M. 
J esse, F. Tennysarr 

Cranwell, John Philils 

La.skier, I<' rank 

Gerhanl, Ingemar 

Esebeck, Hanns Gert von 
Meurer, Alexander 

Dahlby, Fr. & Ecl;straml, 
L 

Kva,m, Kåre E. 

starhemberg 

Redaktion: Norbert Za
bacl-Margitta Han.sson 

·Wieselgren, P er 

Kungl. Svenska Veten
skapsakademien 

DokeDs titel 

Tillägg n:r .2 till FU.ltarbetsinstruk
tion för armen. (Tillägg 2 Fält
ar bi). 

Ingenjörtruppinstruktion d. 3, järn
väg.sarbeten. A. Inl,edning och 
banarbeten ,(Ingi III A). Sthlm 
104:2. 

Kunskapsövningar. Lund 19.39. 
Deut.schland im Kampf. Juni-Liefo-

rung (n:r 67/•ÖS). Derlin 1J9'12. 
Ark Royal. Lonelon 1942. 
Pearl H8rbour. London 1942 
Dlockacle by air. Lomton 1942. 
The saga of »Sm1 Demetrio». Lon

don 1-9.!2. 
The -cl86tiny of sea power, and its 

influence on land power and .sea 
power. London :IJ942. 

Ny name is Frank, a merchant .sea
man talks. Lonelon 1941. 

Kriget och Sveriges utrikeshandel. 
Vtirlcl:spolitikens clags.f rågor r.:r 6. 
Sthlm 1942. 

öknens hjältar. Sthlm 1942. 
Seekriegsgeschichte in Umrk.s0n, 

Seema ch t und Seekricge. 
.2. durchges, und crgänzte Aufl. 

Knopar. Huru man slår våra van
liga.ste knopar. Sthlm 1942. 

Mincri'l.g till Sjos. D. 2. Den rus
s.isk-japan.ske Krig. Horten 1.\l3,l 

Militärkalendern HJ43. Sth1m 1942. 
Mel·lan Hitler och Mussolini. övercS. 

från eng. Sthlm 1942. 
Det kämpande P.olen. Sthlm 1-942. 

Från hammaren till hakkorset. 
Sthlm Ht42. 

A r kiv :för m a tematik, as•tronomi och 
fysik. Bd. 28, h. 2~3. Sthlm 1942. 
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Kungl. Stntisti-;ka C<·n
tralbyrån 

Lau go, Birgit 

Oxen.stierna, Axel 

lgo 3(}83/19·-!:2 

lgo 3J:29/19n 

Smit h, How a rtl K. 

Reston, .Tam es B. 

.T ohns tonc, Gc1'oge H. 

Dahls tröm , S1·ante 

H edin, S. 

Oliver, R. Le.sley 
Engtlah l. Per 
Eng-land 

Bokeus titel 

statis tisk årsbok för Sverige. Stl1lnt 
1942. 

Eu fre diig ordning. Lund 19J2. 
Axel Oxens tiernas .:;krifter och brev_ 

växling utg. av Kun gl. Vitter
he ts-, ltisLoric- och Anti b ·itd.-<
akaclemien. Avel. 1: Bd. 8. Sthllll 
1942. 

Sign al instruktion. D. 1. {Signaltrp [ 
j) . f:ltatio·ncr oclt st:::tionstj ~!n.st. 
Sthlm 19-12. 

Luf h·ä rns reglencente. (LvR). D. 2. 
(LvR 2). Sthlm 1942. 

Sista tåget hån Berlin. örcrs. J'r!'tn 
eng. Sthlm 19E 

I'rclmls to victory. Lon Ll on, Toron
to 1942. 

Dattlc of the seaways, hom the At
ltcnia to the Bismark. L<mrlon 
W42 

Svensk. Fl ygkalendcr. Stltlm. 11l42. 
Beskrivning över 10,5 cm lvk>m :M/40. 

1\:ar\,skoga 19.J2. 
Bi{lrag till Nils E.hren,skölds' sHikt

historia och biografi. A•bo :.HI-12. 
Anförande vid Carl.skrona båtcska

clcr.o högtidss-ammanträde Jll P'l 

anledning av dess 7.5-års jubileum. 
Karlskrona lll-12. 

Malta at bay. Lonelon jJ94~2. 
Värld i yarclande. :Malmö 19:12. 
First annual report of the Royal 

Naval BenevoJ.ent Trust och an
nual reports 1938-,39, 1-93~1940. 
1940-1941. 

Dessutom en del armereglementen. 
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Litteratur. 

l\Iarinkalendern 1943. 

Föreningen Sveriges Flo ttacs Marinkalender .för år 1943 har ny
ligen utkommit .och bjuder på ett 13tort antal nyheter av betydan-de 
in tre.s.se. 

I förhållande till föregående upplaga ha två större förändringar 
Yicltagits: dels ha för alla egentliga st ridsfartyg införts tablåer 6ver 
aktionsradier - utan tvekan en värdefull nyhet - dels ha fotogra
fier cch ski._<&er sammanförts till en särski ld avdelning. Det sist
nämnda iir ägnat att öka arbetets över-skådlighet. 

Vid en granskning av cle klart och redigt uppstäHela tabellerna 
Hister man s ig först vid Förenta staternas ofantliga upprustning. 
17 slagskepp uppgivas vara uneler byggnad liksom ett 30-tal hangar
f'arty g. ~ybygg:1?.derna av övriga övervattensfartyg jämte ubåtar 
,<:tår i proportion härtill. I mots ats till USA har Storbri tannien kon
centrerat sig på lätta fartyg: ett halvt clussin kr.v.ssarnamn jämte 
mängeler av jagarn:.>.mn äro så lunda nya för året. S.iökrigsläget åter
.speglr.s av cl'essa siffror - det förefaller som om USA rustar med 
s ikte p :'t i första h and elen japan,s.ka slagflottan, meda n britterna 
.sätta in alla s ina krafter i antiubåtskriget. 

P å axeln,s sida syne.<; Italiens nybyggnadsverksamhet ha avtagit, 
medan Japan med aH möjlig skyndsamhet utökar sitt fartygsbes tånd 
inom samtliga klaascr. Av speciellt intres.se äro pansarskeppen av 
K adekuru-kla.s.sen på H,.500 ton., av vilka i cke mindre än 12 stycken 
Uppgiva-s vara uneler byggnad. Ifråga om Japan framstår clet som 
en brist i kalendern, r.tt en mängel även större jagare angivits endast 
mc-el typfartyget.o nP-m :t jämte antnlet enheter; inom cl e flE'sta andra 
mariner ha ju även bE'tydligt mindre fartygstype r upptagits med 
:o:ngivancle av yarj.e fartygs n~mn. 
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Ino1i1 elen tyska. avdelningen återfinnas flera nyheter av •'lur.s t,. 
intrc.sl!:c, bl?.nd annat angivas .2 l'lagskepp vara umler byggna tl, lne: 
d::tn ytterliga.re två på 40,00() ton skulle var2. planerade. 

Ihug2.rfartyget Graf Zeppelin uppgives vara färdigställ t lik
'"om en l1elt ny icke namngiven kryssare på 7,000 ton. Ub åt."!b ('."Htn_ 
det har uppskattats till 400 båtar med U 57.5 ,;om högsta nummer. 

På Sovjetunionen mötel' man för första gången .slag·skeppet 
Sovietsky Soju.s jämte hela serier av nya kryssar- och jagarnamn. 
Uppgifterna måste dock tagas med viss försiktighet med hänsyn till 
Sovjctu11ionens 1s tora förbehållt:;axnhet, när clet gäller att publicera 
nya uppgifter. 

Efter varje land ha krigsförlusterna .sammanförts och komplet
tero.ts upp till den 13 november. Även här återfinnas åtskill iga ny_ 
heter, .som ytterligare förhöja kalenderns värde. 

Tydligt är, att ett ytterst noggrant och omfattande arbete ncd
lag;t.s på 2.tt gör,, k2.lendern så fullständig som möjligt. Läggel' h är
till att ut1äncloska kalendrar av militära .skäl måste ålägga .sig en 
betycland.e sekretess, framstår elen nu utkomna kalendern .som elen 
full.ständiga.ste och tillförlitligaste som för närvarande går att upp
bring:-t. 

Sck. 




