
1942.
105:e årgången.

Häfte N:r 4
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Meddelande från Kungl. Örlogsmanna= 
sällskapet nr 4/42. 

Ordinarie scwunanträde elen: 1 april 194-2. 

N ä r v a r a n d c: 14 heders- och arbetande ledamö,ter. 
l. :rvieclclcladcs att sedan föregående sa1mnanträcle heders

ledam oten Ribbing och ledamoten Rheborg m ed döden avgått. 
2. Jml Sällskapets stadgar § 26 valeles tiii or<linarie le

damöter av BercdningsutskoUct ledamöterna Sjöqvist, Agren 
och G. Holmberg samt till suppleanter ledamöterna Clason, 
Thermaenius och Ramel. 

Vice ordföranden och sekreteraren äro s jälvskrivn a leda
möter av utskottet (§ 26). 

3. Beslöts a tt årsberättelse skall avgivas i vetenskap51-
grenen reglementen och fönaltning. Till föredragande valeles 
ledamo ten Gallerström m ed ledamoten Cyms som suppleant. 

4. Föredrog ledamoten Molander valda delar av leelamo
ten Westermarks årsberättdsc i hälso- och sjukvård. 

5. Höll ledamoten Sahlin inträdesanföraden jml Sällska
Pets stadgar § 31, varvid Jämnades en av ljusbilder åtfö~jcl re
dogörelse för marinens centrala torpeclverkstacl. 

Karlskrona den 2 april 1942. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 

T . Hagman . 
sekreterare. 
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årsberättelse i navigation 
sjöfa.rt för år 1941. 

Avgiven av lc:clam,oicn B. Ram el. 

svensk sjöfart under 1941. 

Under det gångna året har m an knappast kunnat tala om 
nåcron verklig fraktmarknad, d. v. s. en marknad regl~ra\ l :lY 
tiltån•-r och efterfr ågan på tonnage. Allteftersom kngl ~. ut
vidgJat: har det statliga ingripandet ökats såväl v:td betrarfar 
ko:trollen av tillgängligt tonn age som r egleringen av fr ::k.lcr. 
Med Förenta s taternas och J apans definitiva inträde i knget 
har den statliga sjöfartskontrollen i världen blivit så g.o l: .. som 
f 11 t" d' o· Inom respektive intressesfärer söka de kngiuran-u s an 1::>. . . - o· o L ~,)vä l de härvid öva kontron över allt b efmthgt lonna::>e, eoe · ' 
som neutralt. .. .. , s Genom den alllfort bestående skageracksparren Hl O'[\ . 
denna de krigförandes kontroll över vftr egen sjöfar t .. inom 

1 

f" · 1for samt s tort sett tre a lika områden , nämligen utan or, m.nar ·" _ 
o-enom spärren. Dessa förhållanden ävensom knge ts u tsccl\ ::> o o t . .. dc o-racl salt lino i övricrt hava under det gangna are 1 avgoran ::> 

t> t> lf o o tl d oin präcrel på svensk sjöfart till oc 1 ran var an · . 
"' Eh:uu våra h andelsfartyg r edan fö-r-e kriget i r elativt stol 

· · t t' ell fart mellan utsträcknincr voro sysselsatta 1 ren m erna 10n - 1_ o d l o • h andc ,-främmande länder, h ar genom den stora e av v~r O ]Je-
flo tta, ungefär hälvten, som alltsedan den 9 apnl 194 

' ( 
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finner sig utanför spärren, denna slags sysselsä ttning under 
J<riget ökats. För särskilt trafiken till och från Nord-Amerika 
bava router och frakter i stigande grad dikterats av the Mari
time Commission i vVashington. 

Det går nu på tredje året som dessa fartyg oavbrutet va
rit borta från hemlandet. För materiel och besältningar h ar 
detta helt naturligt blivit oerhört påfrestande, och det har även 
Jämnat allvarsamma spår efter sig. Lösandet av i samband 
]länned uppkomna svårigheter utgör ett av dc m ånga svår
]Ö'sta problem som våra roderinäringsmän h ava a tt brottas med. 
Ekonomiskt och även indirekt för vår försörjning h ar verk 
samheten av denna del av vår handelsflotta varit av utomo r
dctlig betydelse. 

Frånsett en mindre del, huvudsakligas,t passagerarefartyg 
och vissa speci albåtar, som legat upplagda, har den innanför 
spärren befintliga delen av vår h andelsflo tta i huvudsak och 
i den utsträckning ddvmedcl stått tillbuds varit i full syssel
sätlning. Någon fri fart h ar man emellertid icke h eller hii. r 
kunnat tala om. Vårt varuutbyte inom Ostersjöområdet har 
reglerats av handels- och sjöfa rtsavtal med våra nordiska gran
nar samt framförallt med Tyskland. Frakterna hava häri
genom säk erligen blivit lägre än under fri konkurrens , men 
s~mtidigt har m an kunnat giva fartygen en jämn sysselsätt
mag samt mera rationellt . kunna t ulnyltja tillgängligt tonnage. 

För sjöfart en, som bortsett från de utomordentlicrt sv·h":t 
f?rhållanclena 1mder den stränga vintern kunna t fram~å t;n~
hgen obeh indrat inom Östersjöområdet, blev krigsulbro llct 
~-ellan Tyskland och Sovjetunionen i slutet av juni m ycket 
kannbart. Då stora delar av egenlliga Östersjön förklarad es 
som minerade eller för S.J.Öfart farl icra områden se fi« l ocl~ dl) . o ;:, ' b' ' . 1. a ~~-an befarade h vllg rysk sjökrigsverksamhet, d irigerades 
a!l SJOtrafik att i största u ts träckning framgå inom_ svenskt ter-
J:Jtorial lt l d .. • < va en oc 1 un er svensk eskort. Ostersjöns indra«ninrr ~ .. de~. direkta krigszonen avspeglades, omedelbart i frakt~ivå;~ 
or ?stersjömarknaden, vilken nådde sin toppunkt 340 i a u

gusll (augusti 1939 = 100). På grund av snabb tysk f ram-
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rycknin g ostvart och utebli ven rysk aktiv ite t till sjöss kunde 

cmcllerl id !S jöfarten efter hand åter g i vas fria re händer. 

JV[yckcl: tack vare den i Ös tersjön arbetande delen av vår 

]landclsflotta hava Yi kunnat ombesörja de t m ed fra mförallt 

Tyskland ökade va ruutby tet. Vad detta betytt för dr försörj 

ning stå r klar t för envar , helst då m an h ctänker alt g·enom Ska

gerackspärren inte mindre än 70 procent av vå ra tidi gare för

bindelser m ed uUandet klipptes av. 

Ehuru verkningarna av denna amputering a v svensk n l

rikeshandcl salunda i n ågon m å n mildrats genom vidgad om

sä ttnin g inom Öslers.jöOinradel, var och måste m[tlcl vara ell 

återupptagande av v:1r s jöfnrl genom SfJ lirren. Långvariga och 

besvärliga förhandlingar m ed dc krigförande parterna krön

tes slu tligen m ed framgång, och i november 19-10 lades grun

den för den s. k. Göteborgstrafiken. 

Denna uppgöre lse m edgav i princip en trafikfrekvens :w 

något m er än fyra svenska fa rtyg per månad i varelera rikt 

ningen . Med undantag för fyra fartyg , vilka så n är som p<t 

ett hlcvo offer för krigshändelser då det 1~rska operalionsom

rådet krin g dc hri lli ska öarna den 2() m: u-s 1941 utsträcktes 

till Grönland, h ar denna trafik hittills kunnat for tgå utan någ

ra förluster i fartyg . Jnberäkn at m/s Gullmaren, vilken såsom 

första hå l anländ e till Göteborg den 30 dec. 19·10, hava un 

der d e l g::lngna ::l. rel 35 fartyg fullgjort resor ut och in ge nom 

spärren_ 

Denna trafik har lillfiirl landet ,·aror med e ll sai1111l::tll

lagt krigsför~.äkringsvärde av övrr 200,000,000 kronor sam ! 

111Öjliggjort expor t av svenska varor till e lt to tal värde av c::1 

120,000,000 kronor. Ehuru detta utgör hlolt ·en ringa del av 

Vår normala omsättning m ed transoceana länd er , har det un 

der r ådande förhållanden haft en oerhörd, icke minst momlisk 

betydelse_ Det är om m'\.got ett bevis på vad hand elsflottan 

betyder .för vårt land, och det h a r manat fram tacksamhet mo t 

Vårt tappra sjöfo~k. Ehuru icke direkt aktivt har örlogsflottan 

deltagit i d-enna verksamhet i det att kon trollofficerare kom -
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menderats ombord på såväl ut- sorrt hemgående f::trlyg , Yil
kct i hög grad bidragit till alt säkra denna trafik. 

Den direkta trafiken mellan Sverige och utlandet åt· 1\)11 
har i jämförelse med året dessförinnan minskats. Den an
kommande trafiken nedgick sålunda från 12,448,000 ton till 
11,592,000 ton och den avgående trafiken från 12,826,000 lon 
till 12,079 ,000 ton. I förh~tllamlc till år 1939 utgör minsk

ningen ej m indre än 52, G %. 
Dc svenska fartygens andel i trafiken, som år 1940 nadcle 

den enastående siffran 32,0 %, har 1941 ökats till 41 ,2 7!, . 
ungefär samnta andel som 1938 (41 , 4 96 ). Näst efter de sven
ska fartygen kommo de tyska med 28,o % av trafiken m ot 
4-l: ,D % år 1940. Dc danska fartygens andel 20,7 % h ar nii
ra nog fördubblats beroende på att den reguljära trafiken i 
Öresund under en stor del av 1940 låg nere. Den finska far
tygens andel har ökats något, från 7,1 till 7,7 %. Övriga Hin
ders fartyg hava i likhel med 1940 spelat en ganska obetyd-

lig roll. 
Barlastresorna hava för dc wcnska far tygen ökals hc

träffande ankomnmndc - 15,9 % nwt 10,G %, m.en minska ts 
för avgående - 12,8 % mot 20,1 % år 1940. För dc utbud
ska fartygen företer barlastprocenten en nedgång. 

För våra större sjöfartsstäder visar den utrikes sjöfarten 
u ncle 1941 en stark minskning, i Göteborg oc;h Stockholm. m ed 
:)5 ,1 96 resp. 22 ,1 %, under det att Malmö k an uppvisa någon 
ökning, dock att, Gm reguljärtrafiken i Sundet frånräknas, ln l
fiken även på denna hamn företer en minskning. Krigets mci

1
-

liga inverkan på dessa hamnars utrikes sjöfar t framträ~er 
skrämmande tydlig t vid en jämförelse m ed 1939 års traftl;:, 
då 1941 års förete1.· en minskning m ed för Göteborg 80,8 %, 
för Stockholm 66,8 % och för Malmö 69,2 %. 
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A v hittills föreliggande delvis preliminära statistik fram
går , att svenska handelsflo ltan vid l 941 års slut bestod a v 
2,123 fartyg om 1,464,398 brutto ton. Detta innebär att den
samma har unde1.· året minskats med 79 fartyg om 54,768 brut
toton. Häri inräknas emeller tid 17 fartyg om 32,597 brutto
ton, sGm övergått i utländsk ägo efter att hava beslagtao-it.5 
r<'dan året dessförinnan. Till jämförelse må nämnas, alt h~n
delsflo ttans minskning år 1940 var 40 fartyg om 100,913 brut
toton. Den totala minskningen under kliget utgör 129 far-
tyg om 152,342 bruttoton eller 9,4 %. 

Minskningen av handelsflottan hade sin största orsak i 
krigsförlisn ingarna, vilka dock voro ntindre under 1941 än 
under 1940. Genom krigså tgärder förs tördes sålunda under 
1941 31 fartyg om 97,950 bruttoton mot 59 far tyg om 154,310 
bruttoton' 1940. Sammanlagt under dc tre första kri()'såren 
uppgå kri gsförlusterna till 115 fartyg om 288,220 bru~toton , 
varvid '784 personer omkomma. Genom prisrättsdon'1 hava 
21 fartyg om 39,117 bruttoton under 1941 öveTgått i utländsk 
ägo, varav dock, såsom tidigare nämnts, flertalet beslagtogs 
redan 1940. Della år prisdömdes 4 fartyg, varför svenska 
handelsflo ttan genom prisrättsdom förlorat inalles 25 fartyg 
0~:1. ~5,44~ bruttoton. Genom förlisning , slopning samt för
sälJmng h ll utlandet slutligen hava y tterligare 65 fartyg om 
26,168 bruttoton under 1941 avförts från svenska handels
flottan. 

De anfö rda siffrorna! över handelsflottans minsknin•r skulle 
var't .. d ' t " · t> l an a s orre, om 1cke densamma genom nybyggnad samt 
genom inköp från utlandet m. m . tillförts enheter, vilket un

~.~~ 1 9~1 utgj?11·de ~~ fa:·tyg om 103,058 bruttoton. 29 fartyg , 
Iav Icke mmdrc an 2a motorfar tyg om 90,604 bruttoton ha

va sålunda n ybyggts inom landet. Härigenom har vår mo
~orfartygsflotta under det gångna året faktiskt ökats m ed 2 
artyg om 25 ,427 bruttoton. 

'o E,huru ingalunda jämförbart m ed det ur sjöfartssynpunkt 
g da aret 1939, kan man dock med hänsyn till dc för handen 
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varande förhållandena u Le i vä rlden ur svensk synpunk l k~ 1 , 
raklärisera sjöfartsåret 1 \)41 p å det hela tagel såsom r el a ti\'t 
gott. Det för v~trt land m es t betydelsefu lla , som unde r <kt 
gångna år:ct ägt rum på sjöfartsområde t, h a r ulan l wka n v ~t
rit åtcr öppnundel av våra förbindelser väs.teru1. Ehu l'1! ;1y 

h1ngt ifrån normal storlek h ar denna trafik med transOel'ana 
länder en utomordentlig betydelse för s{\.väl var J'o lkförsörjninf( 
smn vår expor tindustri. .-\!IL måste för den skull göra" l'ör 
a l t ii ven i fortsi:i lin ingen h alla porten västerut öppen. 

Den svenska handelsflottans förnyelseproblem . 

Diskussionen om våra anpassningsproble m under d le r
krigstiden har vid flera Lillfällcn varit. uppe und<'r del g a ngn:.t 
aret. Uppmärksamhete n har härvid å ter riktats pa ;II I \' Hl' 

handelsflotta i relativt stor utsträckning bestär av ~1lltför g~ \ 111-
Ja fartyg. 

H.unt om i världen pagår ell intensivt fartygsh~·ggnndt• l'iir 
att ersä tta de m ed kriget uppkommande onhörda Lonn ;i gd iir
lusterna. På så sätt kan man r~ikna m ed al l världs.lomJ q-\l'i 
eft erhand fö ryngras . Det gäller fö1 · oss att n oga se upp 1tiir 
på och så utbygga v;!r handelsflotta, all dei1 da tidlTiw en 
gång för ä n dras bes i l ler l illräckl i g kon kurrenskral't. 

Härvid har man god ledning av dc utredn ingar rii r :I IHIL· 
den ~<svenska sjöfartsnäringens ekonomi som verkstä\Ltt\.; :tY 

Kommerskollegium, en belysande depressio nsåret 19:1 ;~ -.a mi 
en ett normahl.r l \)36 och e l t toppår 1937. Den senare u l red
ningen , som slu tfördes sistlidet år och som utkommil i trvek 
såsom S talens o ffentliga Utredningar 1941: ~) , Handclsdepa rtc
mcntct, är av sådant intresse, all el en borde hlivil förema l för 
särskild behandling i denn a årsberättelse. Utry~mnct mecl 
"iver .em:ellcrticl endast dess omnämnande, och vare h ä rVI,t o . -nog sagt, att arbetet n1:ed denna liksom föregående ntretl n nH~ 
närmast le tts av ko1legii erkänt skicklige sjöfa rtsexper l, fi) rslc' 
aktuarien Helmer Enchorg. 
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])en svenska han delsfiollan har Yi sserligeJ:. fått vidkänna s 
5wra krigsfödus.ter, m en till omkring två tredjedelar, hav:1 
dessa kunnat täckas av ersä ttningsb yggen samt av från ut 
landet i nköpt a fl1rtyg . Det förhallandet , all ångfarlygsflotlnn 
ådedåtils på övervägande äldre fartyg saml a tt m ed handel~ 
f)ottan införliva ls n~irmarc sext iota let motorfartyg, vi lka un
der krige t nyhyggts inom lande t, h ar emellertid r esulterat i en 
viss. föryngrin g av vår flotta. Trots detta har den dock i ål
dershänseendc en så ofördelaktig sammansät tning, atl de l in
giver farh ågo r för vår sjöfar ts bc'-tånd efter kriget , da sedan 
skeppsbyggeriet kompenserat krigsförlustena mun liksom erfln 
förra väddskri gel måste räkna med tider av tonnageöverflöd 
och låga frakter. Erfarenhe ter och utredningar visa alt här
vid det moderna , snabba linje- och special lo nn agl't fäller ut 
slage t. 

Lösa nd el a v han delsfloLia ns förnyelseproblem hör intimt 
samman m ed v{t ra rederiers ekonomiska möjligheter all förc 
taga tonnagcbes.Läll nin gar samt våra skeppsvarvs knpacilet och 
förm ftga alt verkställa nybyggnad er. 

Be träffande rede ricrna är denna fråga i hög grad heroende 
av i vad mån tonnaget kunnat och kan hållas igång, fraktin
täk ter och omkostnader. Härvidlag har det i numga h~1nset•n
den ställt sig mycket olik a för våra rederier under det å r som 
gått. Vikliga faktorer för ekonomin iiro även dc nya hcskall
ningsförh;l ll andcna med den fria avskrivningsrällen och Yinsl 
användningen til l crsiittningsbyggc n. På grundval av nådigt 
brev elen 1 ma rs l \)40 fas.tställcr statens 1\.rigsl'örsäkrings
nämn cl vid kaskoförs~ikring en del av för~.äkrings summ:m med 
hänsyn till de med anskaffande av crsättningstonn;q~c vid to
talförlust före nade kostnaderna. Premien u; beta h1s, först se
dan försi:l kringstagaren inom av nämnden fas.Lställd lid från 
Utlandet förvi:lrva t eUer å svenskt el1er utländskt varv beställt 
godkännbart crsättningsto nnage. Dc av nämnden tillämpade 
Piinciperna synas i slort sett hava haft avsedd verkan. Re
darn a h ava i största utst räckning anskaffat ers.ättningstonna
~e, vilket numera som r egel endast kan ske genom beställning 
a svenskt varv. 



-234-

Vår högt utvecklade varvsindustri och det goda sam arbe. 
te t mellan vår rederinäring och vårt skeppsbyggeri äro oskn.t t. 
bara tillgångar under sådana tider vi nu uppleva. Det kn.n 
i detta sammanhang erinras om. att .ett av våra största sk ('PPs
varv, Götaverken, sistlidet år kunde se tilll)aka på 100-arig, 
framgångsrik verksamhet. 

Beställningarna, huvudsakligen svenska, hava var it och 
iiro Lillfredsställanclc, men arbetstakten måste rätta sig l' fter 
elen allt svårare materialanskaffningen. Hittills har dock vår 
yarvs.industri lyckats övervinna dessa svårigheter bättrl' än 
man vågat hoppas. Intill 1941 års utgång hava under hriget 
71 fartyg om c :a 177 ,000 bruttoton levererats till vår h alHlcls
flotta av inhemska varv, härav 30 fartyg om c:a 91 ,500 lon 
under det sistförflutna året. 

l\falcrialknapphctcn gör sig särskilt märkbar helrä fin nde 
fartygsplåt men även utrustningsdetaljer, däcks- och :111 nat 
hjälpmaskineri råder det brist på. Detta är h elt naturl igt, cH 
under förkrigstiden endast ungefär en f järdedel av plå ll,cho
vet tillgodosågs från svensk industri, under det att resten lik
som till stor del övrigt 1naterial, varpå det nu råder bris!, im
porterades. Framliden ter sig allt annat än ljus, lll l' •l del 
gäller att göra det bäs.ta av föreliggande möjligheter. Rl·darc 
och varv måsle i gemensamt intress.e företaga en långt dr iven 
anpnssning och förenkling av fartygens utrustning, och man 
får hoppas att varvsindustrien med statsmakternas b is tånd 
iivcn i fortsä ttningen skall kunna bemästra svårigh e tern a med 
materialanskaffningen. 

Det är emellertid ytterligare -en fråga som hör sanunan 
n1.ed lösandet av vår handelsflottas förnyelseproblem samt 
med vår sjöfart s frmntidsutsikter, och det är, ordnantlel av 
våra direkta, egna sjöfartsförbindelser på transoceana Hind~r 
samt hur trafik i princip skall gå fram på våra hamnar. VJ(~ 
svenska hamnföPbundets årsmöte i Gävle sistlidna septembel 
togs denna fråga upp till behandling. Det framkom härunde~ 
m ånga synpunkter på att i konkurrenssyfte koncentrera de\ 
direkta utrikestrafiken till en eller flera centralhamnar . ve 
erinrades. härvid om hur det i olika sammanhang tain ts 

0 111 
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de möjligheter Hamburg äger alt åter bli en centralhamn för 
norra Europa. Delta innebär en uppenbar fara för vår ut
rikeshandel och därmed vårt näringsliv och kan endast mötas 
,e11om att göra våra direkta förbindelser med utlrmdct fullt 
::> k f'. ],onkurrcns -ra t1ga. 

En omställning av vår sjöfart i antydd riktning rullar 
upp väldiga problem långt ulanför sjöfartens område, men 
tiderna bedömdes sådana, att det syntes nödvändigt, all ett 
anta'l experter ge sig i kast m ed att undersöka möjligheterna 
och utsikterna för en dylik nyordning, 

Lösandet av vår handelsfiollas förnyelseprob lem samt 
därmed sammanhängande efterkrigstidsproblem på det kom
munikationspolitiska omddct iir en beredskapsfråga jämför
bar med den som avs,er att h ålla oss utanför det direkta kri
get avseende att nu och i framtiden bibeh ttlla vårt lnnd som 
en fri och oberoende nation. 

Rekrytering och utbildning. till sjömansyrket. 

Skolskeppssystemet har åter väckts till liv genom del ini
tiativ som Broströmskoncernen tagit i att på Lindholmens varv 
beställa e tt större motorsegelfartyg, avselt för fraktfart och 
utbildning av såväl däcks- som maskinbefälselcvcr. Iden med 
fartyget är för vårt land lika ny och rationellt betonad som 
fartyget självt. Den avviker väsentligt fdn det gan1la skol
skeppssystemet och bygger i främsta rummel på teknisk och 
dagsaktuell utbildning i omedelbar kontakt med den nwrkrna 
sjöfartens praktiska driftsförhållanden och betingelser. 

Det vid Lindholmen beställda farlv!!el blir ett fvrmastal sr J~ J 

attoppa t motorskonertskepp, lastande c:a 1,400 ton d. w . 
Och med särskild inredning för 16 e~ever. Rigg,cn utfö,rcs så 
effektiv l l" t .. d 
1 

oc 1 a tmanovrera. som möjligt med stagsegel och 
llarconise.gel samt en bredfoclc För elevernas utbildnin cr i 
seglincr'stek 'k df" h" f" l" d 

0 

11 
o · n1 ' me ores ar or ampa e segelbåtar. Den 

i autiska utrustningen blir av tidsenligaste slag. :Maskin-
llsta.Uat· l tl' .. l' · 1onen s u tgen gorcs synner 1gen omtattand~, näro nog 
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en miuiatyr a,- dc moderna linjefartygens fö1· all därmed gil'a 

eleverna en förberedande inhlicl~ i dylika fartygs fram d ri\'. 

ningsmcdel. 
Eleverna skola utbildas jämsides så,·äl på däck som i n1a_ 

skin liksom iiven en kortare· tid inom intt•ndenturen. :\ agon 

uppdelning i däcks- och maskinbefälselever kommer sal und;t 

från hörjan icke aH ske. Denna gemensamma lj~iusl giirin~ 

får säkerligen si n betydelse icke m in st för atl sk~1 p a sa mh ii rig. 

hel och gott kamratskap mellan dc olika bdäbkategoriema . l 

avsikl alt underlätta rekryteringen av ~' nglinga r skola l'l ewr 11 ;1 

crlutl la en ,·iss av löning, och inga belalamk elever eller ~rpp. 

ren l ices komma atl mottagas. 

Den teoretiska undervisningen ombord blir av förlw n ·d an

dc karaktär, aYst•dd alt underl~itla inträdet till navigatio nssko. 

lan. Kursernas längd beräknas till f) a 12 manadcr. 

Om sålunda dt•nna utbildningspla n i nwnga avseen d~:n 

sk i l j er ~.i g från gångna ticlers skolskeppsverksam hd, "a ha r 

den dock scgelfartygsul bild n i ng en gemensam t m ed dl'J lll;l 

Det!~\ iir alt hälsa med glädje, ty fraga är, om icke rent ~~'" 

den nuvarande höga standarden hos var handelsflottas d ii cks· 

befäl i icke oväsentlig grad kan räknas som e 11 ~innu lwstaell

de vinsl av skolskeppen och sege lfartygsutbilt!ningen i iiHigt. 

Hea liserandel a v dt•n1w djiirva ide hå dar gotl för rr~J mli · 

den , ly den stämmer väl överens med den Brostr(}mska rederi

rörelsens 7 5-åriga h i~. luria , \'i l k en visa r , all d~i r tilllagscnlll' ll'il 

och den rälla andan finns , där gives också förntsätlning m· l'iir 

svensk sjöfart ~lit framgångsrik t dell;~ga i den i nlernal ionell:t 

kon kurrensen. 
Del kan i delta sammanhang erinr;~s om örlogsl'l oll<lilS 

strävan att återupptaga den sedan skeppsgossekårens slop:1nck 

nedlagda segelfarlygsutbildningen , som nu även svnes J'a vind 

i seglen. 
Den vikt som lägges vid god och tillräcklig rekry ter ing 

framgår bl. a. av, att Brost römskoncernen Eltit utsä nda ·ett 

par hroschy1·er med titeln d:lur utbildas man till sjöb C'fiil? , .. 

Dc b:oldn häftena - ett för däcks- och ett för mnskinbeni l :n·sc 
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att orientera den ungdom , som efter s.lulad skolgång skall väl . 

ja levnadsbana och som har lust och fallenhet för sjötjänst. 

rörande dess framlida utkomstmöjligh eter som. fartygs- eller 

maskinbefäl. 

Då så stor vikt och omsorg lägges vid rekrytering och 

ntbi ldning ~~v handelsflottans. befäl , ligger frågan nära till 

)lands, om icke molsvarande synpunkler böra anläggas då det 

gäller h~mdelsflol!ans bemanning i övrigt. Framförallt be

träffande n\ra ;stora och värdefulla linjefar tyg med högt ul

,·ecklad och ömtålig materiel synes det riktigt och viktigt all 

de erhålla ·en kärna av mera fast anstäilt och kvalificerat man 

•;kap. Med tanke p[t de förhållanden, varunder en slor del av 

dr h andelsflotta nu seglar, med fartygen år efter år borta fran 

hemmahamnen och hemmavarvet synes detta vara särskil t på 

kallat. Av vissa tecken att döma har man även inonL våra 

longivand e rederikretsar sin uppm~irksamhct riktad härpiL 

Navigationsskolorna kunde år 1941 fira sitt 100-års jubi 

leum . On1, utbildningen av befäl till handelsflottan genom ti. 

derna st:1r alt läsa i en i anledning härav utgiven jubileums

skrift. 

Helt naturligt har ved~samhcten vid navigationss-kolorna 

rönt inverkan av det pågående kriget. Sålunda kan man kon

statera en viss n edgång i antalet till navigationsskolorna an

mälda. Detta sammanhänger dels med militärinkallelser och 

dels m ed att en stor del av svenska handelsflottan befinner sig 

''Utanför spärren ». 

Genom bcs.lut den 14 oktober 1940 bemyndigade Kom

lllerskollcgium att under läsåret 1940- 1941 anordna kurser i 
luftskydd 1 · ··· -1- ·· ·· oc 1 vissa SJOml t tara amncn vid navigationsskolor-

nas SJ.öka t h ·· k" · kl · <p ens- oc overmas ·1mst · asser. Dyhk unelervisning 

hade tidigar e meddelats. el-everna p å fritid efter överenskom

lnel:e m ellan chefen för marinen, luftskyddsinspektionen och 
1s1~."1 gationsskolinspektö·ren. Utbildningen utgö·r ett led i dc 
Jom·r .. ·· 1 Itara kurser for handelsflottans befäl och manskap, som 
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genom chefens för marinen försorg alltsedan år 1936 kon ti
nuerligt anordnas i våra s.törrc sjöfartsstädcr. 

Under det sisllidna året har man på mångahanda sätt 
förmärkt en strävan att väcka och leda ungdomen s håg fö r 
sjömansyrket samt att höja allmänhetens intresse för och in
sikt om sjöfar ten. 

Bland dessa må här nämnas s.tatlig kommittc för utvid
gande av den maritima ungdomsrörelsen, samt utställnin garna 
Svensk sjömannagärning i allvarstid samt Sjövärn och Sjö
fart vid våra sjöfartsmuseer i Stockholm och Göteborg. Den 
förstnämnda, som öppnades redan i s~ptembcr l 940 b juder 
besökaren icke endast allt som har med kriget och sjöfar ten 
att göra utan utgör därjämte en vacker och pietetsfull erinran 
om svenska handels- och örlogsflottans offer a llfsedan k ngcls 
början. 

Slferiges statliga isbrytningsverksamhet 194.0.~---41. 

Med Yederbörligt tillsländ lämnas cflerföljande ul(klg ur 
av :Marins.tabens isbrytardc lalj utarbetad årsredogörelse. 

Isförhållandena 1940- 41 vo·ro i många hänseenden likar
tade med dem under den närmast föregående stränga vintern, 
ehuru, trots högre modeltemperatur, den senaste vinterns is
svårigheter på Ostkusten och i Gävlcbuktci1 på grund av };Inga 
perioder av O-liga vindar voro mera svårar tade. Isens u tbred
ning i stort sett var dock, särskilt i Östersjöns sydostligaste 
del, mindre än under föregående år. 

Aven under vintern 1940c......_.41 bidrogo krigsförhållandena 
till alt öka s jöfartens svårigheter. Då man synbarligen tagit 
varning av de många fartyg, som på grund av den hastiga 
isläggningen och ovanliga issvårigheterna vintern 1939-40 ble
vo infrusna på o~ika ställen utefter kusten, blev antalet sådan::t 
fartyg 1940-41 ringa. 
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Ledningen av den statliga isbrytningsverksamheten om
bes6rjdes även 1940-41 av chefen för marinen genom en sär
skild isbry tardetalj i marinstaben, varif\·ån centralt leddes 
verksamheten för Ymer, Atle, Isbrytaren II och Holmen VIll 
samt även Jää'l.c~_rhu och Werna under deras kortvariga för
hyrnings lider. Ovriga ishrylarfartyg dirigerades av cheferna 
för r esp. marindislrikt. 

Den s.tatliga isbrytningsverksamheten omfattade även vin
tern 1940- 41 samtliga. svenska farvatten. För denna verk
samhet togos, utom Ymer och Atle, under denna vinler 12 st. 
förhyrda eller av örlogsflottan som hjälpfartyg disponerade 
isbrytare eller isbry tande fartyg uneler längre eller kortare tid 
i anspråk, vilket framgår av efterföljande tabell. 

Datum 

17/2-19/61 

21/ll-19/G 

5/1-21/4 

21f1--:-15j3 

18/1-31/3 

17/1-2/4 

Isbrytningsexpeditioner 1940--4-1. 

Antal 
dagar 

123 

211 

107 

54 

73 

77 

Fartyg 

Y mer 
(incl. provturer) 

Atle 
(incl. provturer) 

Isbrytaren, II 
Stockholm 

Göta Lejon, 
Göteborg 

Valkyria, Luleå 

vViril, Stockholm 

Arbetsområde 

Ostkusten , Norrlandslms
ten, Bottenhavet, Bottniska 
viken ; Ostkusten - Gotland; 
Stockholms- och Öregmnds 
skärgårdar 

Ostkus ten, Norrlands kus 
t en, Bo t tenhavet, Bottniska 
viken; Ostkusten--Gotland; 
S verige-Tyskland; Stock
holms- och Öregrunds skär
g årdar 

Stockholms och Öregrunds 
skärg~trdar, Ostkus ten, Got
land, Mälaren 

Öresund och Västkusten 

Stockholms skärgård , Öre-
sund l 
Öresund l 



Datum 
Antal 
dagar 

2/'2- 13/2 1 12 

l 
24/1-26/3 62 

l 

2Gjl-28jl 3 

21/3- -25/3 5 

~:a 721 
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Fartyg Arbetsoror åde 

l \ Verna, Stockholm 1
1 

N. Kalmarsund , Hävringe
bukten 

Holmen VIII 
Norrköping 

Jääkarhu , 
Helsingfors 

Isbrytaren III, 
Göteborg 

Stockholms skärgård 

Ålandshav 

Göteborgs hamn och skär_l 
gård 

Anm. I s ta tcns is brytn ingsvcrksa m het de l to go dess u to m 4 st. ii l'l ogs. 

fartyg uneler til lsa mmans 268 dagar. 

Redan i första hälften av november började isläggningen 

nordliga Bottenviken och såg i m ånaden s senare del ut att 

bliva av a llvarlig karaktär. Fördenskull uppsändes Atle, som 

Yerkställt si n provtur uneler första veckan av november , den 

2'1 i samma m ånad till Luleå, där trafiken sedennera assiste

rades under den närmaste m ånaden. I mitlen av december 

intr~iffade en köldperiod, som orsakade is-läggning ned till N. 

Kvarken, varför trafiken på Luleå upphörde vid jult id och 

Atles m· beLe flyttades till de när mast söder därom b efintliga 

kustområdena. Efter jul tilllog kylan ytterligm·e och fo rtsatte 

uneler janua ri, varigenom_ isl äggningen snabbt spred sig syd

vart. Den 10- 20 januari alstrades härigenont en kraft ig is

blockad av Öregrundsgrepen, smn gav Atlc full sysselsä tt ning 

inom_ deUa område för assistens av sydgående far tyg. Efter 

avhämtning av n åg ra ångare, som i I-IärnösancLsdistrikte t över

r askats av den snabba isläggningen, samt assistens av dessa 

och en del från andra Bottenhavshamnar komm ande fa rtyg 

genom Öregrundsgrepen under sista dagarna av januari avslu

tades så sjöfarten på Norrland. 
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Uneler tilltagande kyla i januari isbelacles kustfarvattnen 

utefter h ela vår t land, så att i slutet av månaden fast is låg i 

J{attegat från svenska sidan till den danska. 

Under m ånadens senare del erfordrades dälför ytterligare 

isbrytarkrafter , varför från den 18 januari Luleåisbrytaren 

Valkyria först under en vecka nyttjades i Mälaren samt i och 

utanför Stockholms skärgård samt från den 27 liksom före

gåen de år fi ck sitt arbete förlagt till Öresund och Skånekusten. 

Den 17 januari insa ttes Wiril och elen 21 Göta L ejon, vilken 

senare detta år bemannades med militärpersonal, för assistens

verksamhet i Öresund, som pågick till månadens slut. Den 

24 januari p åbörjade Holmen VIII arbete i och uta nför Stock

holrn s skärgård. Under några dagar i slutet av januari nytt

jades av svenska staten även finska isbrytaren Jääkarlw i 
Älandshav. 

Ihållande ostliga vindar rbidrogo till att från mitten av 

februari alltmera försvåra issitua tionen på Ostkusten och även 

på Sydkusten. I början av mars var hela Östersjön nordväst 

om en linje från Kapeliudden på Öland till St. Karlsö prak

tiskt taget fylld av mycket grov is m ed endast en eller annan 

tillfällig råk. Även farvallnen väst om Bornholm uppvisade 

Hnder dessa månader svåra isförhållanden. 

Efter alt m ed januari månads utgång hava avslutat sitt 

arbete på N orrlandskustcn nyttjades At le under första delen 

av februari som välbehövligt biträde åt Gotlandstrafiken samt 

för ~.ärskild assistens i Östersjön. Atle var sedermera ända till 

?en 20 m ars i arbete på Sydkusten huvudsakligen för bistånd 

at färj trafiken Trälleborg- Sassnitz, varunder dock förekom

illa även kortare hjälpexpeditioneT t ill Kalmarsund och ÖPe

SHnd, vilka arbeten ofta besvärades av tjocka och snö'. 

. Den 2 feb ruari startade Sveabolagets Werna en undsätt

l~Ingsexpedition till N. Kalmarsun d, där tvenne fastsittande 

fartyg efter några dygns arbete kunde förhjälpas till fritt vat

ten, varefter en isbarriär vid I-Iävringe efter mycket arbete 

Tidslcrift i Sjöväsendet. 16 
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genombröts och fartygels isbrytningsexpedition avslutades de 11 

12 i samma månad. 
Vid månadens mitt hade issvårigheterna i farvattnen tneJ. 

Ian G·otland och fastlandet antagit svårartad karaktär, Yarföt 
det föll sig synnerligen lägligt, att Isbrytaren II från den 11 och 

Ymer från den 18 februari efter avslutade repr1rationcr k unde 
imäl:tas för isbrytningsverksamheL Båda isbrytarna hörjade 
omedelbart välbehövliga assistensarbeten i nonlvästra Ostcr
SJOD . Såväl sjöfarten som assistensarbetena clärstäde:; f iirwå. 
rades t. o. m. första veckan av mars i hög grad a v tjo~ka och 
snöyra. Nödvändigheten att upprätthålla sjöfarten på St ock
holm och Norrköping samt till och från Golland hade till fii ljll 

en förhållandevis livlig sjöfart, som orsakade dc bada ish r~ tar
na mycket och hårt arbete, vilk et för Ymers del hle,· av nwra 

svårartad natur och även mera ihålhinde, än vad som n agon

sin tidigare för isbrytare förekommit i svenska farvatten . La ng
variga och svåra bogseringar blcvo vid flera tilHii.llen lliitl

vändiga, varjämte ett stort antal fartyg hamnade i synner li gen 
farofyllda lägen, så att t. ex. vid ett tillfälle icke min~~ n· iin 
samtidigt 22 fartyg mellan Högby och Kapclludc!Pn pa Ol :mds 
ostkust, vid elt annat tillfälle 5 fartyg vid Hallshuk på Go 11:t m1 

och vid ett tredje tillfälle 4 fartyg 30 sjömil WNW Vishy hota
des svårt av ispressning. Efter åtskilliga dygns ihärdiga ~tr be
tcn kunde emellertid samtliga fa rtyg räddas, en del dock med 

skador på skrov, roder och propellrar. 
Det strävsamma arbetet i norra Östersjön för Ymcr och 

Isbrytaren II, varuneler Gollandsbåtarna vid flera liJi iiil lcn 
finno hJ"äli) fortaick till mars månads slut. Uneler fchru::trt 

b , b 'Jl 
och mars hade Holmen VIII som förut sitt arbete förl agt Il 

Slackholms skärgård; förhyrningen upphörde i slutf'l aY mars. 

De ostlina vindarna som orsakade de betydande svarig-
b ' . cd 

h e terna på Ost- och Sydkusten, hade emeHerticl det goda 111 

sig, att i ssituationen på Västkusten och i Öresund uneler fe.h: 
ruari och mars månadeT kon tinuerligt förbättrades , ehuru, s:ti 
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skilt under februari, strömförhållandena orsakade en del svå
ra issituationer i Öresund, vilka dock voro relativt kortvariga. 

Göta Lejon, som med januari m ånad avslutat s.itt arbete 
i Öresund , hade under februari och till mitten av mars sitt 
huvudsakliga arbete ulanför Bohuskusten, därvid under vissa 
tider biträdd av två hjälpkryssnrc och en hjälpkanonbåt, vil
kas arbete sträckte sig även till Hallandskustcn, när behov där 
av förelåg. I milten av mars var elen kvarvarande havsisen av 
så lindrig beskaffenhet, alt Göta Lejons förhyrning den 15 

mars kunde upphöra. Brytning av kvarvarande inomskärsis 
på Västkusten fortsalte emellertid till senare delen av april 
av en hjälpkanonbåt 

I Öresund fortsatles under februari och mars assis.tcnsar
betena av Wiril och Vall·yria lill dess alt den sis tnämnda de n 
31 mars och 'Viril den 2 april, sedan all hinderlig is för 
svunnit, kunde avsluta arbetet därstädes. Aven en hjälpkrys
sare biträdde i dessa farvatten. 

Under april, som för Ost- och N arrlandskusterna visade 
tämlig·en normala tcmperaturförhållandcn, försvann snabbt re
sterande isar i södra Ös.tersjön, under det att avsmältningen 
av dc betydande ismassorna innanför Gotland krävde så <roll 

o 
· som hela månaden. Vid månadens slut hade islossningen i 
Bottenhavets h amnar norr om Rueliksvall redan börjat. In. 
nanför linjen Agö- Örskär k varlåg dock en väldig isbarrii.i r 
~rsakad av dc inom Bottenhavet tidigare förhärsk ande NO
hga vindarn a. 

Under m aj nul.nad fortgick av:,miiltningeu i Bottenhavet 
~~labbt m en den nyssnämnda isbarriiircn i GävlebukLen o~h 
Or~grundsgrepen kvarlåg dock till omkring månadens mitt, 
vangenom sjöfarten på Norrland, som då var hänvisad till vä
gen_ genom Öregrundsgrepen, till dess var spärrad. Seclan den-

rna Isblockad hävts omkring den 20 maj kunde emellertid SJ·Ö -
arten ·· _ · · .. . 

ehuru oppn~.s I e~la~. en vecka senar? anda upp hU L'Uleå, 
fast, Jamn Is over h ela Bottenviken krävde unnefät· en 

Veckas iseskorter från Norra Kvarken och nordvart. b 

Sedan Atle, som förut nämnts, den 20 mars avslutat sitt 
arbete på Syclkus.ten, erhöll fartyget översyn i Slockholm till 



-244-

den 3 april, då det i norra Östm·sjön avlöste Ymer, som UIH.ler. 

gick motoröversyii den 7- 17 april. Isbrytaren II bröt under 

tiden 10~21 april rännor i Mälaren och kunde därefter tagas 

ur isarbetet 
A.tles arbete i norra Östersjön pågick ända till försla da. 

garna av maj, då obehindrad sjöfart där var möjlig och far. 

tygets arbete till en början förlades till Stockholms skärgard. 

Efter avslutad översyn avgick Ymer den 18 april nordvar t oc11 

bröt först under några dagar etfopderliga rännor i Öregrunds 

skärgård. Norra Öregrundsgrepen och Gävlebukten visade 

sig emellertid ylterst svåra att forcera, varför Ymer efter en 

tre dagars resa Öregrund-Gävle under c:a tre veckor i Giivle 

fick avvakta avsmältningen av isbarriären i GävleJmkt-en sa att 

sjöfarten' kunde öppnas. Sedan detta efter några daga rs ar

bete blivit möjligt avgick Ymer den 1\J maj nordvart u n clt•r 

det att Atle till månadens slut kvarlåg i Öregrund som resen·

fartyg. Något arbete på Bottenhavskusten erfordrades ej mer 

av Y m er. Bottenviken var visserligen helt isbelagd m.en J öre

tedde ingen packis, beroende på alt isläggningen ägt rum 

under långvarig stark kyla och stiltje från kust till kust och 

att isen sedermera legat stilla under hela vintern utan att kom

ma i rörelse. Sedan Y mer brutit diverse rännor kom isen n nel

lertid i drift och smälte snabbt undan, varfor sjöfarten på 

Luleå, som omedelbart blev mycket livlig, kunde öppnas den 

27 maj och Ymer, som utanför Luleå hade sin sista assistens 

så sent som den 3 juni, efter avvaktande av issmällningen den 

6 juni kunde avgå till S tockholm. 

Den här ovan lämnade, slarkt summariska redogärdsen 

för vinterns statliga isbrytningsverksamhet har endast berört 

den del härav, som i form av havs- och kustisbrytning varit 

till sjöfartens .gagn. Ett omfattande a rbete har vid sidan bär

av inomskärs utförts till skärgårdsbefolkningens och fisket> 

fromma av ett flertal som hjälpfartyg av marinen nyttjade is· 

brytande bogserbåtar, vilka i många fall kunnat kombinera mi· 
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litära uppdrag med nyssnämnd verksamhet. Denna verksam

bet bar dock, dels på grund av den i jämförelse med föregåen

de år högre medeltemperaturen, dels emedan man allmänt 

under den sistfö·rflutna vintern s.ynes varit bättre förberedd 

och rustad för issvårigheternas bekämpande, varit av mindre 

omfattning än 1939- 40. 

Av den upplagda stalistiken framgår bl. a. atl under vin

tern 1940-41, trots att antalet för havs- och kuslisbrylning 

använda fartyg varit endast 14 st. mot 22 st. år 1939- 40, an

talet fartygsassistenser varit prakliskt tagit detsamma, nämli

gen 1,599 st. 1940- 41 mot 1,597 1939- 40, under det att, i 

enli ghet med föregående årsredogörelser, under de fjorbon ti

digare år, som stalens isbry tningsverksamhet pågått d. v. s.. 

1926- 1939, tillsammans c:a 1,300 dylika assistens.rr kanunit 

till utförande, varav 430 under det svåra isårct 1929. 

Som mälare på svårighe tsgraden må anföras: 

dels att antalet behövliga bogseringar 1940-41 utgjorde 

268 st. mot 160 1939-40 och sammanlagt 227 under de fjor

ton· föregående åren, 

dels att det antal farlygsassis.Leringar, som behö·vt utföras 

av d e båda kraftigasle farygen, Ymer och Atle, 1940- 41 ut

gjort icke mindre än 813 s t. mot 474 st. 1939- 40 under det aU 

dels slutligen antalet iokali sbrytinngar 1940- 41 utgjorde 

endast 193 st. mot 482 st. 1939-40. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att issvårigheterna 

1939- 40 voro tämligen jämnt fördelade på havs-, kust- och 

inom skärsisen, varför stora krav under denna vinter ställdes 

på isbrytarfartyg av alla slag, under det att 1940- 41 issvårig 

heterna, huvudsakligen på gnmd av vindförhållandena, voro 

koncentreTade till sjöss ulanför Ost- och Sydkusten i sådan 

grad, att denna vinter måste betecknas som den för våra stat~ 

liga havsisbrytare hittills svåras.le vintern, medan däremot kra

ven P~ fartyg för kust- och 'lokalisbrytning under denna sista 

vinter voro förhållandevis mindre framträdande , vilket också 

avspeglar sig i det mindre antalet förhyrda eller på annat sätt 

för isbrytning nyttjade fartyg. 
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1941 års isbrytarutredning. 

Pa edarenheter från is kampanjen under den stränga \ in. 
tern 1940 inlämnade fartygschefen p å Ymer till chefen för llla

rinen ett förslag om nybyggnad av havsisbrytare och lokala 
isbrytare. Med utgångspunkt härifrån ingick chefen för 1na. 
r i nen i december samma år till stalsrådet och chefen för Kungl. 
Försvarsdepartementet med hem.ställan om utredning av frå
gan om en ökning av vårt lands statliga isbrytarberedska p pf. 
trr vissa av chefen för marinen antydda riktlinjer. 

Förh:.lllandena under den likaså stränga vintern 194:1 gjo r
de denna fråga iin mera aktuell. Del stora allmänna in ln's
"el hädör framgick även därav, alt isbrylarfrågan up pi·lgs 
som överläggningsämne vid Sveriges AJlmänna Sjöfartsiii re
nings årsmöte i maj 1941. Den under de båda stränga vin tra r
na tjänstgörande fartygschefen å Ymcr, kaplen S. Hernwl iu, 
höll härvid inlcdningsanförnndct, Yilket uppväckte en ]i, lig 
diskussion. 

Den 28 juni 1941 bemyndigade Kungl. Maj :t chefen t'iir 
handclsdepartemenlel att dels tillkalla högst nio utrednings
män för utredning av frågan om den statliga isbrytm~bc rcd

skapen, dels i n1~m av behov förordna sakkunniga och exper
ter åt utredningsmännen. Jämlikt detta bemyndigande ti ll
kalla de departementschefen samma dag generallotsdirektören 
T. P . J. Petersson, tillika ordförande, kommendören vid floli an 
~L E. Giron, direktören G. J. Göransson, Sundsvall, för~ii k

ringsdirektörcn M. E. T. Kih~bom, Malmö, f. d. vicekonsnilJ 
C. vV. Norenberg, Gävle, sjökaptenen C. A. Nord!borg, Göteborg, 
sjökaptenen G. S. Osvald, Stockholm, och kommerserådet h. 
Hj. Sjöho.Jm au verkställa ifrågavaranide utredning. ut red
ningsmännen antogo nanmet 1941 års isbrytarutredning och 
utsågo som sekreterar e sekretemren i Kungl Lotsstyrelsen 
Lindström .. 

Vid ärendets förevarande i kon,sel jen onmämnde f~redra
gandc departementschefen, statsrådet Eriksson, hurusom. ch e· 
fen för marinen i skrivds·c den 21 december 1940 hentställl 
bl. a. att frågan om en ökning av landets statliga isbryta11bered· 

- 247-

skaP m åtle bliva föremål för utredning under beaktande av 
s[tväl militära som handelstekniska och kommunikationstek
- · k'l synr)unkter. Efter att vidare ha berört avgivna yttran-Jli S· c • 

l O"vcr denna frams.hiJlnin!! av kommerskollegmm, lotssry -<.CB ~ 

relsen, vallenfallsstyrelsen och ett stort antal sjöfarts- och han-
delsorganisationer, vilka samtliga med ett undantag tillstyrkt 
föreslagen utredning, anförde departementschefen: 

»Den svenska vintersjöfarten och därmed sammanhäng
ande spörsmål har tidigare varit föremål för utredning g~nom 
sta tsmaldemas åtgöranden, nämligen dels av den s. k. vmter
sjöfar tsk ommitlcn för Norrland, som i lvå betäi~.kan.den den 
19 m:ars 1918 och den 28 maj 1919 behandlade sarskilt Norr
lands sjötrafik vintertid, dels ock av dc s. k . isbrytarsakkun
niga, vilka i betänkande den 5 februari 1930 belys.t frågan om 
vårt lanels isbrytarberedskap. Berörda utredningar hava re
sulterat i byggandet av de två stalliga isbrytarfarty,gen, som 
för närvarande finnas, nämligen »Atle », vilken levererades 1926 
och »Ymer» , levererad 1933. Under dc år som förflutit efter 
tillkomslen av dessa fartyg hava å tskilliga nya erfarenheter 
beträffande isbrytarverksamhetcn vunnits. En förnyad ut
redning i ämnet, grundad på dessa erfarenheter, synes moti
verad. Förslaget om. en dylik utredning har också praktiskt 
taget enhälligt tillstyrkts av i ärendet hörda n1yndighcter och 
organisa tioner på sjöfartens område. Jag ansluter mig för 
egen del till elen mening, som på detta sätt tagit sig utlryck. 

Vid den utredning, som jag sålunda nu förordar, torde 
frågan om Jandels isbrytarberedskap böra i hela dess vidd upp
tagas till b chan(lling. Såväl civila som militära synpunkter 
böra härvid beaktas. Den första frftga , vilken måste uppstäl
las till besvarande, gäller givetvis behovel och omfattningen 
av isbrytarvcrksamhet för sjöfartens uppehållande vintertiden. 
Frågan bör ses i belysning av dels mö,jligheten och lämplig
heten att uppehålla erforderliga kommunikationer annan väg 
än1 sjöledes, dels ock det svenska fartygsståndets förutsättning
ur för gång i is. Det är uppenbarligen av vikt att tills.e, att 
icke genom ökad isbrytarverksamhet en sjöfart uppmuntras 
son1 ,e j ekonomiskt eller eljest är försvaPbar eller som ick'J 
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fyller -de säkerh etskrav, vilka rimligen böra uppställas a vin . 
tcrsjöfart. I samband härmed bör göras en inventering av 
det isbrytannateriel, som redan finnes i landet. Ifdtgavarnn. 
de materiels lämplighet för sitt ändamål bör undersökas. Här. 
vid bör tillika utredas, hur delta materiel pä bästa siHt ~kalt 

kunna utnyttjas. Möjlighelerna till sanwcrkan mell an si a ten 
samt kommuner och enskilda böra i detta syfte prövas. I fii rc 
varandc sammanhang bör även övervägas frågan om s.Lalcns 
övertagande av något eller några av de isbrytarfartyg, som 
nu finnas i kommunal tjänst. Sistberörda fråga blir beroende 
av dc allmänna riktlinjer, vilka skola gälla för stalens isbry
tande verksamhe t. Den nuvarande principen, a lt st a len Yii

sentligen bör begränsa denna verksamhet till havsisbryt ning 
torde härvidlag böra lagas till utgångspunkt. I den m ån av
vikelser härutinnan kunna finnas påkallade, bör det cmellcr
Licl ankomma på utredning att framlägga dc förslag, -:;om i så
dant hänseende visa sig lämpliga. Särskilt torde fr [tgan om 
isbrytning i Mälaren och Vänern samt i Trollhätle kanal höra 
i detta sammanhang närmare utredas. Vid elen avvägning av 
den statliga isbrytarv·erksmnhetens omfattning och den u tred
ning i övrigt i fråga om statens medverkan vid isbrytning a-v 

m era lokalt betonad natur, som_ sålunda bör .äga rum, torde 
e tt i ärendet framfört förslag om statsbidrag för anskafJ ning 
av lokala isbrytalfartyg få upptagas till granskning. 

I samband med andra den stalliga isbrytarvcrk samhl'lcn 
berörande spörsmål har även frågan om sagda verksamhels 
organisation tidigare varit föremål för stalsm::tldcrnas lH'Ör, 
ning, senast vid behandlingen av anslagsäskandena för w rl{· 
sambeten för budgetåret 1\:138- 39. (X. H T. 1938, punk t 52). 
Jämväl vid den här förordade utredningen torde organisations
spörsmålet höra uppmärksammas. Reglementarisk a och and 
ra föreskrifter på området böra i detta sammanhang under, 
kastas översyn. Nännare bestämmelser för tillgodoseende av 
de säkerhetssynpunkter, vilka böra anläggas på isbrytar verk· 
samheten, samt beträffande förutsättningarna för erhållande 
av isbrytarhjälp böra härvid övervägas. 
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Visar utred11in gcn, att behov av ökad s ta tlig isbrytarvcrk
samhet föreligger, och finnes detta behov böra tillgodoses ge
nom nybyggnad , bör fullständig byggnadsplan ularbelas.. Dc 
av chefen för marinen i den inledningsvis oinnämncla skrivel
sen föreslagna fartygstyperna böra härvid bliva föremål för 
närmare granskning. Ingående utredning hör verkställas an
"ående s.torlek, maskinstyrka, utrustning m. m. bcträffandl' 
o 
det eller de far tyg, som finnas böra anskaffas . Förslag i ämn et 
bör åtföljas av kostnadsberäkning avseende ej blott amkaff
ningskostnadcn utan även de :'\rliga drifl skos.lnaclcrna och be 
räknade utgifter för underhåll. 

Frågan om sjöfartens bidrag till be~.tritlandc av dc med 
denna verksamhet förbundna kostn aderna har vid upprepade 
tillfällen vari t under diskussion. Det förefaller nödvändig!, 
att vid den allmänna översyn' av de förevarande spörsmillen, 
som nu förordas, även ersättnin gsfrågan kommer under över
vägande, Jag tillstyrker sålunda, alt i belysning av dc åt
gärder , vilka i övrigt må komma alt föreslås, utredning verk 
ställes rörande lämpligheten av det nuvarande avgiftssyste
mets bibehållande samt huruvida någon omläggning i sagda 
system eller i grunderna för nu utgft:nde avgiftsbelopp kan 
anses påkalla-d. >> 

Kungl . Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 

F alsterbokaned en. 

Krigshändelserna under l 93\) m ed omfa tlandc minerings
verksall1het i inloppen till Östersjön aktualiserade frågan att 
bereda väg fö'l' sjöfarten vid Fals.tei'bo inom obestritt s\·enskl 
territorialvatten . Den 17 no·vembcr 1939 fick väg- och va ttcn

b~?_gnadss tyrel sen Kungl. Maj: ts uppdrag att undersöka olika 
illOJligheter härför. Redan den 4 deceneber avgav styrelsei1 
Yttrande· -.. d t 'd "f"l . . l l · l d d · l aren e , varv1 o Jane c tre a te rnativ 1a c un-
ersökts: 
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I. fördjupning a v den run l F a lslcrbo framdragna lll'U lra-

lite lcsledcn, 
II. u pptagamlc och fördj upande av ny led något Ei. ngrt• in , 
III. genomskärning av Falstcrbon äset. 
Samtliga allernaliv anslöto sig till Flintrännan i non. 

Slyrels.en förordade allernativ III såsom varande det bill igaste 
och det allernaliv, sont med hänsyn ti ll minfaran över h uvud 
laget Yar möjlig t a ll ulföra och fullb orda under rimlig lid. 

Da del u ndlerlid förelåg ett trängande behov ~w al t sna
rast möjligt få farl eden inom tremilsgränsen något fördj upad, 
h em~:tälldc väg- Gch vattenbyggnadsstyrelsen o m ett a nslag för 
delt a äncbmal. Anslaget beviljades den 8 decem!bcr, och ar
he let igå ngsalles omedelbar!. Uppenbar minrisk samt i 'h in
der medförde emellertid avsevärda försen ingar. Föi·:sl i a ugusti 
1940 ya r a rbe lel och farleden klar till 5,4 meters va l k'n
djup . Denna fördjupning var h e lt säkert t ill utomorden tlig 
nytta för sjöfarten. 

Tanken att genomgräva Falsterbo näset är av gammal l da
l um . Medellida ,.pår f innas från försök härtill , och 189() hi l
llades en :mdelst'örening med uppgift att gräva en rän1w l'ö 1· 
fi skebåtar, men :Lrbetel blev alch·ig genomfört på gruud a v ka -
pi lalhrisl. . 

Drn 22 december l ~;19 erhöll ~:å väg- och vatlcnh yggnads-
<;lyrclsen KungL ~Ja j : ts u ppdrag atl ut fö ra en farled genom 
näset enli gt av styrelsen ingivn a förslag. Omedelbart pa ny
Cu·el 1940 påbörja des arbetet m ed renstakn iug, b orrn ingar, 
skog~.röjning och i övri gt erforderliga förberedande åtgä rder. 

Den bearbetad e sträckan iir 17 km., varav 14 p å norf'1 

sidan: i Höll vik en, l,<; ~\ näs el samt l, 4 på södra siclan i .Kiim
p ingobuk len H ela den till c:a 4,G milj . nt'' uppgående m assan 
har unda nskaffa ts genom muddring dels medelst sandsuga. rc. 
dels m ed mudderverk av paternostertyp samt dels n1:ed grip
skopor och stenfiskefartyg. Sammanlag t 26 s t. mudderaggre
gat hava varit engagerade härför, och inklusive bogserbåtar, 
motorbåtar och pråmar h ar ett antal av 93 s t. farkoster,kom
mit till nnvändnin g på platsen. 

Två på varandra följande onormalt stränga vintrar sk nllG 
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avsevärt försena kanalarbe teL Den 21 juli 1941 var dock d et 
sto·ra ögonblicket inne då Kämpingebuktens och Höllvikens vat
ten kunde JJJ,anda sig med varandra. l millen av augusti kun
de nödvändig Lrafik tillåtas genom kanalen, vi lken då höll ett 
vattendjup av 6,7 m. Nyårsdagen 1942 förklarade.'> Falster
bokanalen officiellt öppn ad för trafik. Endast på en kortare 
sträcka h ar kanalen ännu ej erhållit sill clefiniliva djup 7,3 m ., 
men detla m·bele beräknas vara slutfö rt p å tv~"l eller tre må
nader. 

Med sina inseglings.r änno r sträcker sig farleden från Flint
rännan i norr genom Höllviken och Falsterbonäset till Käm
pingebukten i söder i ungefärlig sydsydostlig riktning. Rän 
nan i H öllviken har en hottenbredd ::J v J 00 m. intill 5,000 m . 
från strandlinjen, d ä r elen är 80 m . samt inom vågbrytarna 
105 m. Å n äset har kanalen en bollenbredd av 40 m. med 
släntning l: 3 under och l: 1,5 ov::Jn vattenyt::Jn. l Kämpinge
buk ten är boltenbredden inom vågbry tarna 80 m . samt i inseg
lingsränDlan syd därom 100 m. Fria genomfartsb-redden mel 
lan pirhuvudena i Hö llviken och Kämpingehuklen ä r 70 m . 
samt m ellan ledverkskon struktionerna i k analen 25 m. 

P å ungefär 80 111. aYstånd från s irandlinjen i Höllviken 
finnes ·en klaffbro , den s. k. Höllviksbron, som förmedlar järn
vägs- och landsvägs trafik till den nubildadc Falslerboön. För 
att förhindra vattenströmningar genom k analen vid olika vat
tenstånd i Höllviken och Kämpingebuklen äro två luck avstäng 
ningar m10rdnade, den ena 50 m. den andra e:a 1,000 m. sö
der om Höllviksbron . Genom delta stora avstånd m ellan aY
s.tängningsluckorna kunna far tyg vid ej a ll t för s tora valten
ståndsskilln ::J der passera kmutlen ulan att stanna. 

Till skydd för bro och luckor finnas ledverk hestå:encle 
av dykdalber. Därjämte h ar 5 sl. tilläggsplatse1· anordnats 
så att trafikerand e fartyg där kunna förtöj·a i händelse hin
~er skulle möta för omedelbar genomfari. Till sk yeld nrot 
Igensandning, :sjögång och isdrift samt för erhållande av skyd
~ade mötespla tser hava vågbrytare utbygg ts såväl å norra som 
; ,södra sidan av k analen. Dessa sträcka sig c :a 650 m. u l 
ran land. 
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Den J 4 km. långa tillfar tsrän nan i Höllviken är ulpric ku(j 

på vanligt sält med kvast- och slätprickar, men då farleden 

är avsedd att trafikera· även under mörker, är därjäm te fyr. 

belysning anordnad. I Höllviken består denna av tvemw pa. 

rallclla fyrlinjer på 80 m . avstånd från varandra. Sl rilekan 

genom näset är belyst medelst lampor i land. För angöringen 

söderifrån hava pirhuvudena i KämpingehuJden försett s llled 

fyrar. Genom ljussignalanordningar lämnas befälhavare rt de 

trafikerande fartygen anvisn ing, hur man . skall förfar:l vid 

passage genom kanalen. För att vid behov i t id kunna slopp:t 

e u- norr ifrån kommande fartyg, kan stoppsignal givas, redan 

från Klagshamn. 

Mening-arna om Falsterbokanalens ändamålsenlighet äro 

delade. Men man får härvid icke förglömma att dens:-~m ma 

framkommit under trycket nv med krig nmt våra kus.ler ska

paclc förhållanden. lhågkommns skall även att här m il! un

der brinnande krig igångsatts och slutförts ett jättelikt h~·gg

na<1svcrk i elen fredliga sjöfartens. tjänst. 

Kalmarsunds djupränna. 

Ytterligare ett stort farledsbygge närmm· .sig sin f ullbor

dan, nämligen djuprännan i Kalmarsund. År 1940 fick väg

och ntttenbyggnadsstyrelscn i uppdrag att giva den 5 km. li'tnga 

uch 80 m. breda rännan ett minimidjup av 8 m . För atl ~: ikr::t 

genomfarten har därjäm.le uppför ts 5 st. boltenfas ta fyrar i 

själva d juprännnn, varjämte ytterligare lvå elylika fyrar be

slu tats .att uppföras på Sillåsen och Slottshredan i nor ra J{al

marsuncl. Till uppförandet av dc bottenfas ta fyrarn a , kall 

återkommas längre fram. 

Audamålsenligh etcn av den na fördjupning samt b ciydel

scn av en säk er passage genom-Kalmar sund fick man ett utol11· 

ordentligt s ta:rkt intryck av under sommarmån aderna 1941, då 

trafiken härs tädes i samban d m ed tysk-r ysk a k riget blev syn

nerligen intensifierad . 

D'å hedern av dessa farledsbyggen till s tor del tillkommer 

väg- och vattenbyggn adsstyrelsen k·an det vara på sin plats 
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att bär å tergiva några utdrag ur ett anförande av verkets chef 

generaldirektör l\i ls Bolinder i anledning av väg- och va tten

_byggnadss.tyrelsens 1 00-års jubilcmn. 

»Den 6 augus ti 1841 sladfäste Konung Karl XIV Johan 

instruktion för del nyinrättade centrala ämbetsverket, styrel

sen för a llmänna väg- och vattenbyggnader. Namnet änd

rades på 1880-talet till Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. · 

Det nyinrättade ämbetsverket trädde i stället för elen år 

.1827 inrättade »Storamiralämhclets tredje avdelning >> , och un 

der den nya styrelsen inordnades då a lla förekommande all

männa arbe ten, huvudsak ligen avseende slrömrensningar, ka

naler, h amnar, vägar och broar. 

Styrclscns verksamhet omspänner numera hela vårt land. 

På m ån ga ställen utmed våra vidsträckta kuster byggas fiske

hamnar, motorbåtshamnar och farleder. I Sveriges sydvästra 

hörn pågår ett jättom·bete m ed Falsterbonäsels genomo'!'ä v ni n o· : 
"k . b o o -

m a -tlga roar byggas över Svincsund i Bohuslän och över 

Ångerm anälven vid Sandö; för arbetslöshetens bekämpande ut

föras på skilda platser i landet väg- eller broföretag samt inom 

en del samhällen vatten- och avloppsledningar; inom olika 

d~lar av .. r iket ~yggas ur beredskapssynpunkt viktiga anlägg

mn.gar for lagrmg av olja; på vissa håll byggas för riksförsva -· 

ret viktiga vägar och broar. Dessa arbeten utföras genom väg

och vattenbyggnadsstyrelsens försorg. 

När väg- och vattenbyggnadss tyrelsen i å r kan se tillbaka 

på 100-årig tillvaro, kan ämbetsverket konstalera att inom 
d .. ' 
· ~ss ambetsområdc har skett en s torartad utveckling i tek-

mskt och ekonomiskt hänseende. Framåtskridandet har dock 

varit m est markerat under de scnn:stc 25 åren, då teknikens 

fr::unsteg gjort sig gällande i särskilt hög grad >> . 

Kungl. Lotsverket. 

En ann an sta tlig institu tion , som i h öo orad varit berörd 

av kr i "et .. l J l ;· "k d ., o o .. . 
k o .. oc 1 uen 1arav o a e 1nr tygsfrekvensen langs, nkets 

Uster, a r Lotsverket 
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Under det a lt a ntalet lotsningar en lång följd av ar före 
kr igsutbrottet 1939 höll sig tämligen normalt omkring 40,000---... 
50,000 pr år, sprang under åren 1939 och 1940 denn a siffta 
upp till 65,000, och år 1941 ha omkring 90,000 lo tsnin gar vet'k_ . 
ställts. Vid ett stort ant<al platser h ar lotspersonalen, sin·skilt 
under sommar- och höstmånaderna, tagits i anspråk ti ll ~· tter. 
stit gränsen av sin förmåga. 

Denn:1 kraftiga ökning av lotsningarna sanunanhän g,• r till 
s tor del med av kriget föranledda omläggningar av sjöfart svä. 
garna. strävan .att i s.törs ta grad framgå på neutralt lcn-i lo rial
Yatten har tvingat sjöfarten nära inpå och genom Yåra grund. 
uppfyllda skärgårdar , och m ed dc härigenom ökade ri sk vrna 
h ar sjöfarlen måst i betydligt mycket större omfa ttning än 
uneler normala förhållanden anlita lots. 

l\fen omläggningen av sjöfartsvägarna har även för! med 
~; i g att vissa lotsplatser HLt mindre eller ingenting n tt gi\ra, 

under det att arbetet vid andra lotsplatser avsev~irt ökat. Re
dan på ett tidigt s.tadium av kriget spärrades sålunda h uv ud
inloppet till Stockholm vid Sanclhamn. Efterhand Ö\·erfi"•rdcs 
i anledning härav lotspersonalen vid Sandhamns lol~pl ah ti ll 
andra lo tsplatser, där trafiken svällt ut, huvudsakligen t i Il Da
larö och Furusund. Andra exempel äro Ör~grunds - och S m· t
klubbens lotsplatser, där per sonalen måst för s.tätkas i sam hand 
m ed ,.pärranclel av Södra Kvarken. 

SetL ur militär synvinkel är det ur säkerhctssynpunk1 av 
utomordentlig betydelse att vid gång i s. k. neutrali tetsled l tngs 
kusten antalet lo tsbyten blir så litet ~mn möjligt. DeL rra m
sU1r därför som angeläget ~llt lotsar, kvalificierade för vii glr cl
ning a v ±:aryg längre sträcka i tillräckligt antal finnas al t t ill
gft på lämpliga platser vid våra kuster. 

För att kunna bereda sjöfar len nautiskt tryg.gacl Yiig in 
på våra kuster sam t genom våra skärgårdar h ar genom lo ts
verkets förw rg ett stort antal prickar, fyrar, fasta s jömärken 
och bojar tillkommit under krigsåren. Sålunda ha sedan 
hösten 1939 nyanlagts inte mindre än omkring 135 ledfyrar. 
Härigenom har man även åstadkommit ett sammanhängande 
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~.ysten"l av fyrhelysta inomskärsleder från Öregrund ti ll Kal. 
marsund samt genom Bohusläns skärgård. 

Särskilt anmärkningsvärda äro de i tidigare sammanhan" 
omnämnda bollenfasta fyrarna i Kalmarsunds djupr <i nna

0 

Några uppgifter om desamma, som beredvilligt lämnats a,: 
konstruktören , överfyringenjör Rikard V. Frost,. torde vara av 
intresse. 

Redan år 1912 framlade lotsstyrelsen sitt första förslag till 
fasta fyrar i Kalmars.und, men först våren 1939 kunde arbe. 
lena igångsättas enligt •ett till 1938 års riksdag framlagt för. 
slag, sedan medel anvisats härför. Det slutgiltiga fyrförslaget 
omfattade fem botlenfasta fyrar, placerade invid farleds
rännan (se fig. 2). 

Fyrarna Krongrundet och Skansgrundet h:1 för erhallan. 
de av längre lysvidd gjmis högre än de mellersta fyrarna. 
Höjden för de båda ändfyrarna är är sålunda 11,5 resp. 19,5 m., 
för de tre mellanfyrarna endast 7, 2 m. ÄncLfyrarna ha 
elektrisk ljuskälla m ed automatisk tändning samt elektrisk 
mistsignalering nwdelst s. k. elektrisk membransändare eller 
nautofon, ett slags högtal-are, som kan avge mycket st arka 
och distinkt tonande ljud. De äro dessutom försedda med 
Aga-ljus i reserv, som automatiskt träder i funktion, om det 
elektriska ljuset av en eller annan anledning slocknar. Fyren 
Omböjningen är likaledes anordnad med automatisk elektrisk 
ljuskälla jämte automatiskt Aga-ljus i reserv men salmar mist· 
signalering. Denna fyr är till skillnad från de övriga fasad· 
belyst för att särskilt markera hamninloppet. Fyrarna Os· 
vallsgrundet och Huvudet äro tillsvidare anordnade som van· 
liga Aga-fyrar med solventil, men dc äro dock försedda med 
kabelintag för eventuellt framlida elektrifiering. 

Konstruerandet av fyrarna föregicks av synnerligen o111· 
fattande beräkningar och förs.ök. Det gällde att utröna lämp· 
lig form på fundamenten så att dessa skulle kunna stå en1:o t 
olika åverkande krafter bl. a. istryck . F undamenten till samt· 
liga fyrar äro till konstruktionen i princip lika, ehuru Kron· 
grundets och Skansgrundct äro större än de övriga. F unda· 
menten utfördes med användning av betongkasuncr, som bygg· 
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des i land, sjösallcs, och bogserades ut samt genom vatten
f Ilning sänk tes ned på den i förväg genom muddring och med 
e~t 111akaclamlagcr på djupet 8,5 m. avplanade hotten och där-

SKAIVSGit'I./IYPET 

OSVALI..SGh'U/YlJET 

HUVV/UT 

OHBåjNt/YGEN 

KRCIYtiNVIYDET 

Fig. 3. De bottenfasta fyrarnas ko-nstruktion. 

efter fylldes med betong. De båda större fundamenten ha 
en bo ttenyta av c:a 200 kvadratmeter och en vikt av c:a 
2,500 ton. Fyrarnus slutliga utformning framgår av fig. 3. 

Tidslcri{t i S,iöväsendet. 17 
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Fig. 4. Fyren Krongrundet i färdigt skick. 

Fig. 5. En av mellanfyrarna i färdigt skick. 
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Av de fem fyrarna ha fym bekostats av stalen och en , 
omböjningen, av Kalmar stad, men samtliga fem fyrar h a 
dock utförts genom lotsstyrel sens försorg liksom samtliga kon
struktioner för dem. Byggandet av kasunerna utbjöds på 
entreprenad, men beträffande allt arbele på .själva byggnads-

Fig. 6. Fyren Skansgrundet i färdigt skick. 

Platsen träffade lotsstyrelsen en överenskommelse med väg
o_ch vattenbyggnadsstyrelsen, att detta skulle utföras genom 
Sistnämnda styrelses hamnavdelning i Kalmar i egen regi. 
l:Iuru fyrarna nu te sig i färdigt .skick framgår ·av fig. 4, 5 
Och 6. 
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Under de två gångna årens ovanligt svåra isvint ra r hu 
dessa fyrar visat sig väl s,Lå emot påfrestningar av packis och 
isskruvning. Tillräcklig erfarenhet torde nu ha vunni t;, on1 
detta byggnadssätt för att det ska kunna användas även Vid 
ännu mer utsatta platser. Enligt uttalande av generallotslli
rektör Torsten Petersson räknar man härför med möjli gheten 
att i en framtid kunna ersätta några ,av våra fyrskepp mer\ 
fasta fyrar av denna typ. 

Kung.l. Sjökarteverket .. 

I intimt samband med dessa strävanden all nautiskt tryg
ga och underlätta sjöfarten längs våra kuster står Sjökar ltvcr
'kets verksamhet, varför här nu skall något beröras densa mma. 

Huvudparlen av sjömätningsarbetet har i likhet m ed fö 
regående sommar varit förlagt till S. Kalmarsund, där ii s,tr:t 
delen av sundet och området syd Ölands S. udde nymäth. 
Det stora antalet nyupptäckta grund har t'ömnlett delvis om
läggnil'lg av utprickningen längs Ölands västsida. Mätn ingar
na syd Ölands S. udde äro icke slutligt verkställda. 

För att säkerställa trafiken för 8 m. leddjt!P samt för a tt 
möjliggöra förbättrad fyrbelysning har i norra Kalma rsund 
kontrollmätning utförts i området kring grundet Slottsbred:an 
samt undersökning och ramning verkställts av ett flertal grund 
inom området Krongrundet-Borgholm. Såsom på annat ställe 
omnämnes avses fasta fyrar uppföras på Sillåsen och Slo lls
bredan. 

Under året har Sjökarteverket erhållit ett värdeful lt till
skott i sitt fartygsbestånd i det att utsjölodningsfartyget Gustaf 
af Klint den 3 oktober överlämnades till verket. Fm·tyget är 
i första hand avsett för upplodning av Östersjön. 

Beträffande sjökortsportföljen har ett nytt sjökort utgi
vits, nämligen n:r 326 Ålands och Åbo skärgår1dar i skalan 
1: 200,000 som ersättning för det gamla och mycket bristfälliga 
kortet n :r 26 med samma namn och omfattning. Ett ny tt kor t 
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n:r 280 Skagerack, Strömstad-Grebbestad är f. n. under re
pr'oduktion och utkommer på nyåret. Det ä t i skalan 1: 50,000 
och skall ersätta det gamla kortet n:r 75 Strömstad. Om
fattande revideringar ha verkställts i 40 sjökortsplåtar, av 
vilka särskilt böra nämnas korten n :r 113 och 65 a, i vilka 
årets sjömätningar föranlett stora förändringar. 

Under året har producerats och försålts omkring 50,000 
st. sjökort, varav ungefär 20,000 för militärt behov. 

Jordmagnetiska avdelningens arbeten ha fått en s,ärskild 
prägel genom det politiska läget uneler året. Sålunda har det 
ej varit lämpligt att fulls tändiga punktnätet till sjöss. I stället 
ha verkställts eliminering av insrumentbristfälligheter, beräk
ning och publicering av tidigare observationsmaterial, utred
ning av de magnetiska störningarnas tekniska betydelse jämte 
nykonstruktion och nyförvärv av instrument. En samman
mätning med det danska observatoriet i Rudc Skov har även 
gjorts. 

Instrumentkontrollavdelningens fortsatta undersökningar 
över · kompassskålars jämhalt ha bestyrkt alt den 1938 införda 
noggrannare prövningen av handelsfartygs kompasser i detta 
avseende varit väl nwtivemd. En undersökningsserie över 
flera tidigare ombOI'd i fartyg använda kompasser mod järn
haltig metall i skålen ger vid h anden alt kompasserna i hell 
järnfri omgivning visa varierande deviation alltefter den bä 
ring i vilken kompasskålen legat under närmast föregående 
timmar eller dygn. Deviationen hos en kompass har visat 
ändringar upp till 6° för en och samma kurs heroende p~t den 
bäring i vilken skålen tidigare legat an. Samma kompass kan 
än visa sig nästan deviationsfri och än visa en oregelbunden 
eller cirkulär deviation av flera grader. I dessa järnhaltiga 
~-kålar visar sig deviationen även beroende av temperaturen . 
Aven dåligt magnetstål i kom.penseringsmagneterna har vid ti
digare prov visat sig .ge ändringar i deviationsknrvan. Dessa 
fel ha tidigare uteslutande tillskrivits halvpermanent magne
tism i fartygskroppen. - Under de senaste tre tm:m ha c:a 
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20 % a v fartygskompasserna visa l sig ha m er eller m i n d re 
j~irnhalliga skålar. 

En specialkons.Lruerad armbandskronometer för flygm·p hat 
ingående prövats och visat sig även för navigering till :-.jöss 
kunna, med dagliga tidssignaler, ersätta dc vida dyrare fa r
l ygskronomctrarna. 

Under året har utgivits Svensk Lots del I, (Sv. L. l ), Ska
gcrrack, 1\atlegaU och Öresund svenska och danska kusln na 
samt de scclvmi.liga tilläggen, denna gång b erörande delarna 
A, II, III, IV od1 V. 

Vid utgivandet uv denna del har liksom vid ulgiYandc 
_av del II 1940 den förändringen vidtagits, a lt ur seglingsbe
skrivningen avdelningen »Allmänna upplysningnn utbrut its, 
enär den ingår i ett för samtliga delar av Svensk Lots år l\)4-0 
utgivit gemensamt band A. (Sv. L. A.). 

Den i föregående års redogörelse påtalade omorgani,,al io. 
nen har delvis genomförts i det att redaktionen för Sv<>nsk 
Lots, redaktionen för Underrätlelser för sjöfanmclc och F iir· 
säljningskontoret sammanslagits till en avdelning, benämnd 
Avdelningen för nautiska publikationer. 

Militär Väderlekstjänst. 

Verksamheten vid Stalens mcteomlogisk-hydrografiska a n
s talt, militäravdelningen (MV), har under år 1941 fortgåL L en
ligt för förstärkt försvarsberedskap gällande instrukliolllr i 
huvudsak som. uneler 1940. 

Ävensä har väderlekstjänsten i landet sistlidet år haf l alt 
kämpa med betydande praktiska prognostiska svårigheter på 
grund av uteblivna metcorologiskn synoptiska observationer 
från dc krigförande länderna. 

I tidsk riftens februarihäfte 1941 omnämnt förslag till om
organisation av den militära väclerlek s.tjänsten, har i avvaktan 
på närmare erfarenheter lett till inrättande av en särskild, di
rekt under överclirektöt·en och chefen för Statens metcorolo-
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alsk-hydrografiska anstalt sar lerande militärmeteorologisk a\·
delning med en byrådirektör som chef. 

Enligt Svensk författningssamling n:r 721 1941 :msvarar 
därjämte chefen för flygyapnet för alt försvarsmaktens behoY 
:W väderleksunderrättelser sam t all biträde i n1.eteorologiska 
frågor bliva liBgocloscdda. Han äger efter samråd m.ccl che
fen för s talens meteorologisk-hydrografiska anstalt meddela 
unstalten direk tiv beträffande den militärmeteorologiska in
fonnationstjänstcns omfattning och formerna för den militär
meteorologiska avdelningens .sam:arbcte med försvaret. Berör:::t 
direktiven annan försvarsgren, s.kall chefen för flygvapnet 
jämväl samråda med vederbörande försvarsgrenschef och, om 
desamma skola gälla för längre Lid , även med chefen för för
svarsstaben. 

Kompensering vid magnetiskt minskydd. 

I avsikt att skydda sig mot magnetminor ha alllfler fartyg 
vad man säger avmagnetiserats. Det är framförallt verkan 
av den i fartyget inducemdc vertikalmagnetis.men, som skall 
hävas, och detta åstadkommes genom att omgiva fartyget med 
ett konstgjort magnetfält. Som r·cgel alstras detta av att elekt
risk ström från fartygets eget elektriska maskineri ledes ge
nom kring fartyg,et e tt visst antal varv lagda kablar. Med 
dessa anordningar ha emellertid vissa besvärligheter uppstått 
för fartygets magnetkompasser, vilket framtvingat särskilda 
anordningar för kompensering av desamma då m:agnetskyddet 
är tillslaget. 

Kompassfirman Iver C. vVcilbach o. Co i Köpenhamn har 
tagit pat,cnt på en sådan: anot·dning, vilken automatiskt änd
rar kompenseringen när skyddskabeln blir strömförande. An
ordningen består i huvudsak av en på akterkant i nakterhuset 
Uppsatt vertikalspole. Strömlös har denn:a ingen verkan, men 
då spolen blir strömförande, verkar den som ,en vertikal mag
l1et. Medelst en omkopplare och ett skjutmotstånd med mil -
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liamperc-meter kan man vid kompassen variera strömnwn .. 
S;l: 

alt spolen kompenserar skyddskabelns magnetiska verkan På 
kompassplatsen. Spolen är shuntkopplad till avmacr1wti<· 

o •J(' . 

ringskabelns ström , varigenom spolen automatiskt träder . 
funktion då skyddskabeln blir strömförande. l 

a. 

Fig. 7. Deviationsdiagram för styrkompassen å 

H. l\1. Minsryepa.re UIYön. 

b. c. 

<l. ut an ström pä avmagnei'isf' J' ing 'i kahcln, kom]wn.serall mAd m a g11<'l<' J'. 

h. m:cd » » '' ingen s~rskild ko Jll[Wll,.;t· ring·. 
c. med '' » '' kompcnscn1<l JJI< ' li elek tris k 

spol0 för om nnktr·J" Ii u ,. f . 

Vid Örlogsvarvet i l\:arlskrona ha ingående försök n~rk
ställts dels med den ovan beskrivna anordningen dels m ed :'1 

örlogsvarvet utfö·rda konstruktioner. Dessa senare basera sig' 
på i stort sett samma principer som, men skilja i utförandet 
från de tidigare beskrivna i bl. a. magnetspolens placering· 
och strömreglering. Örlogwarvcts anordnino· är där 1·ämlc för-

t> • 
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edd m ed en skvallerlampa, vilken lyser så län ge spole och 
5 

11acrnctiserinaskabel äro strömförande. aVI • ·o ~ 

A fartyg som försetts med dyl i k anordning tillgår kom

ensedng på följande sätt . 
p k ''l] 1"' l Utan s tröm på avmagne ti seringskablarna vcr ·s.ta cs or:; 

11·.,. kon1j)Cnscrin!! med maanetcr samt fullständig dcvia-van t~ v v 

tionsutlagning. Sedan fartyget under cirka en timma fr:.:m -
förts på olika kurser med strömmen påsläppt i avmagnctJsc
rin(fskablarna kan kompensering med den elektriska kompensc
rin~sspo· l ·en vidtaga. Fartyget lägges. härvid på magnetisk kurs 
90° (eller 270° ). Medelst molståndet regleras s trömmen pa 
kompenseringsspolen så att kompassen visar detta gradtal. Fin
reglering kan verkställas genom att spolen i sin upphängnings
anordning flyttas för eller akter över, höjes eller sänkes. Diix

efter lägges fartyget ptt magnetisk kurs 270° (eller 90° ) . 
Skullc kompassen icke visa detta gradlal, halveras felet genom 
ändring av spolens liige i upphiingni ngsmwrdningcn . Ful l
ständig deviationsuttagning med ström tillsiageni pä avmagne
tiseringskablarna kan därefter verkställas, och har kompensc
ringen blivit rikligt utförd, erh:'tlles i det närmaste samma 
karaktär på deviationskurvo-rna som med avmagnetiserings
kablarna strömlösa. 

Figur 7 visar resultatet fdn ell av de vid Örlogs,·arvcl 
Karlskrona verkställda försöken med kompcnscringsspole. 

Radiosignaler för nautiskt bruk. 

Radion har på senare tid på allt flera sätt och i allt slör
re utsträckning tagits i bruk för navigeringsändamål såsom 
t. ·ex. för sändande av tidssignaler, navigationsvarningar och 
isvamingar, för pejlingar och avståndsbestämningar. Den mi
litära sekretessen förbjuder dock tyvärr publiciteten av land
vinningarna på dessa områden. 

Flera olika föiieckningar över radiostationer o. s. v: fin
nas. I svenska flottan användes vanligen »List of stations per-
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forming special Sorvices >> , som utgives av internationella b. 
rån för fjärrförbindelser i Bern. Bokens förklaringar och , 1)-·· 1 · a l-
man~1a u"pp ysnmgar äro icke särskilt rikliga, varför å tm ins to. 
ne v1d gang utomlands istället brukar användas den ennets]· 
förte~kningen >> Radio Signals >> . En motsvarande tysl; fö:~ 
te,ckmng » ~autischer Funkdienst», som i stort sett till inne. 
hallet mots~arar den engelska, brukar ibland användas . De 
svenska radiofyrarna äro som bekant förtecknade i den sven 
ska fyrlistan . -

Av Hydrographic Departement i London utgives årl igen 
seelan 1940 The Admiralty Lis t of Radio Sin n als i tre dr! a . 
T" r b <~. 

IC 1g~ar~e utgavs i två delar Admiralty List of Wireless Signals. 
SamlJ~~Igt. som .. Hadio ~ignals utgives ett supplement till varje 
del. Ovnga rattelser mföras i Notices. to Mariners. 

Radio Signals Voltune I (Communicalions) innehåller i 
huvudsak följande: 

a) Förteckning över källskrifter. 
b) Geografiskt register. 

c) Internationella föreskrifter för radiopassningstider. 
d) Internationella stationssignalserierna. 

. e) Alfabetiska förteckningar över stationssignaler fö r ra
eho- och rundradiostationerna. 

f) Lista med detaljer beträffande kuststationerna. 

g) Föreskrifter och detaljuppgifter beträffande läkan·åd 
P_er radio samt angående meddelande till fartyg om epidemiska 
sjukdomar och signaler från fartyg om sundhetsupplysnin gar. 

h) Föreskrifter för officiella brittiska meddelanden t ill 
handelsfartyg. 

i) Utdrag ur internationella fjärrförbindelsekonventionen. 

j) F6r•eskrift.er för användning av radio inom olika län· 
ders terri torialvatten. 

k) Olika länders föreskrifter fö·r nödsignaler. 
l) förteckning över mdioförkortningar m. m. 
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Radio Signals Voltune II (Navigational Aids) omfattar 

huvudsak följande: 

a) Förteckning över källskrifter. 
b) Geografisk t register. 
c) Förteckning över radiopejlstationer. 
d) Förteckning över radiofyrar. 
e) Förteckning över stationer sändande tidssignaler. 

f) Förteckning över stationer sändande navigationsvar
ningar och issignaler. 

g) Förklaringar och föreskrifler beträffande radiopejlsta-

tioner. 

h) Allmänna upplysningar om radiofyrar. 
i) Förklaringar av radiotidssignaler. 
j) Upplysningar om och förteckning över standardtider. 

k ) Förklaringar och föreskrifter angående navigationsvar
ningar och is.signaler. 

Radio Signals Volume IH (Meteorological Service) om-
fattar i huvudsak följande: 

a) Förteckning över källskrifter. 
b) Geografisk t regis ler. 
c) Upplysningar angående observationer från fartyg. 

d) Förteckning över >>Hadio weather messages >> , d. v. s. 
över kust- och rundradiostationer, vilka sända meddelanden 
angående väderlek och stormvarningar. (Under krigsförhål 
landen äro vissa observationer och rapporter uteslutna). 

·e) Förklaringar m. m. över meteorologiska coder. 
f) Förteckning över observationsstationer. 
g) Förteckning över luftrouter. 

h ) Tabeller över meteorologiska enheter samt för omräk
ning m ellan olika måttsystem. 
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Författningar m. m. av intresse för sjöfarten. 

J(unul. Maj:ts beslut d en 10 jwww·i 1941 angåen cl l' ill. 

stiftande av ett särskilt utmärkelsetecken för sjömän. 

Kungl. ~1aj :t finner gott instifla ett utmärkelscteckl· n i 
form av medalj i guld av femte storleken att utdelas som be. 
löning å t sjömän, vilka - ulan att sådana särskilda förh nlla.n. 
den förelegat, som enligt hittills tillämpad praxis m ol iYe ra 
tilldelande av medaljen »För berömliga gärningar» - g( 'fl01ll 
å dagalagt synnerligt mod i allmänhet i sin tjänsteutövni ng el
ler eljest genom hedrande pliktuppfyllelse uneler särskil t risk
fyllda om ständigheter eller genom någon behjärtad och rå
dig handling Yerks.amt bidragit till räddande av svensk t far
tyg och last samt därigen om i framträdande grad gjort sig 
förtjän la om allmänna intressen. 

Modaljen skall upplaga: 

På å tsidan Konungens profilporlrätt i halsavsnilt , vä ns le r 
sida, m ed omskrift: GUSTAF V SVEIUGES KONUNG. 

På frånsidan omskrift-en: FÖR MOD OCH RÅDIGILET 
TILL SJÖSS U~DER FAROFYLLD TID, smnt därinom en 
i ring lagd tross. och i mittfälte t plats för mottagnrens na mn 
samt å rtal. 

Medaljen skall bäms m ed kunglig krona i blalt band mc(l 
gula kanter , vid vilket m edaljrn fästes medelst en m ed etl vag
linjeornament prydd h ållare av guld. På bandets framsida 
anbringas clt ankare av guld . 

Kungl . Moj:ts kung örelse (n :r 110) angående ändrad ly
delse cw § 6 k ungörelsen d en 14- aug11sti 1916 (n:r 372) om 
handelsfartygs skyldighet att {öm nationalitetsflagga m . m.; 
given Stockholms slott den 7 mars 1941. 

~ 6. 

Handelsfartyg m å i formering. 
Med magnetminsvepning sysselsatt fm·tyg eller båt för srt

som särskilt igenkänningsteck en , vid dager, på masttoppen 
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eller i förstäven signalflaggan ~.över sva~:t kula (v~vkula) oc!1 , 

d . mörker ett lJ.US med gront sken over ett lJUS med vrt.t 
tlll er , . . - . . .· 
k 

·båda s-vnli·"a runt omkrmg borrsonten och anbragta pct s en, ,_ .; o . . .. . _ 
cådan plats att förväxling med l.]US, SOm fmnas foresknvna l 

;örordningen angående åtgärder till undvik:nd? av omh~rd-
1 .. ·.-rning samt signaler för angivande av nod a fartyg , rcke 
ago ' l .. .. f ·' a b" . kan förekomma. Fartyg eller bal, varom 1ar ar ra0 a , Ol 

icke passeras närmare än på 300 m eters. avstånd. o .. • 

Med annan minsvepning sysselsatt fartyg eller hat for vrd 

dager såson1 särskilt igenkännings tecken en blå vimpel på 
masttoppen eUer i förstäv-en och visar såsom dylikt tecken un
der mörker m ot annalkande fartyg ett blinkande ljus med 

rött sken. 

J(ungl. J\llaj:ts kungörelse (n:r 119) om ändring i vissa de
lw· av kungörelsen den 26 september 1938 (I!.'l' 591) angående 
sjöfarten inom svenskt kustvatten uneler vissa utomordentliga 

förhåflcmcl en . 

Ändringen omfattar bestämmelserna för färd genont mi 
nerat farvalten samt för lotsning vid befaraudd av förbjudna 

områden. 
Den nytillkomna paragrafen s tadgar skyldighel föt· fartyg 

smn ur)plämras eller eljest tagas ur trafik för annat ändamål 
bb . l 

än klassning, ombyggnad, reparation eller uniderhåll att 1a d-
taga de förcs.krifter beträffande förläggningsort, som chefen 
för marinen, efter samråd m ed s tatens trafikkommission, må 

hava m eddelat. 

Kungl . Maj:ts kungörelse (n:r 183) angående fastställelse 
av emblem och standert för lotsverket; given Stocklwlms slott 

den 4 april 1941. 

Genom kungörelsen fastställes 
dels -emblem, att utgöra lotsverke ts igenkänningstecken å 

tjänstefartyg, båtar och andra verkets tillhörigheter, vilka be-
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finnas böra lämpligen förses med dylikt tecken, sålunda : ·• Ett 
ankare med vidfäs tat tåg och däröver en femuddig, strålande 
stjärna, allt av guld , i ovalt , blå tt fält , omgivet av ett tag uv 
guld, hela emblemet krönt med kun glig krona av guld llled 
rött foder och blå glob »; 

dels ock s.tandert, a tt föras å lotsverk ets tjänstefar tyg och 
båtar vid dessas användning för verkets räkning i annan tjiins t 
än lotsningstjänst, sålunda: »I tvåtungad, blå d uk m ed grnnda 
flikar samt övre och undre kanterna parallella ett ankar P med 
vidfästa t tåg och däröver en femuddig , strålande stjärna allt 
av guld_,, 

Kungl. Maj:ts förordning (n :r 224) angående iincl'rod ly. 
de lse au § 3 mom. 1 och 2 förordningen den 31 decemb er 1914 
( n:r 491) m ed närmare föreskrifter angående tillsyn d fmtgg; 
given Stockholms slott elen 2 maj 1941. 

Andringen innefattade i huvudsak: 

1. För utövande av den lokala tillsynen å fartyg inom 
riket är detsamma indelat i sju distrikt (fartygsinspektionsdi
s trikt), nämligen Skellefteå dis trikt, Sundsvalls distrikt, Stock
holms distrikt, Kalmar distrikt, Malmö distrikt, , Gö teborgs di
strikt samt Karls tads distrikt. 

2. Varje dist rikt slår under inseende av en förste fartygs
inspektör. 

Kung l. Maj:ts förordning (n:r 803) om ändring i förord· 
ni'ngen den 26 oktober 1906 (n .'l' 93) angående åtgärder till 
undvikande au ombordläggning samt signaler för angivande 
av nöd å fartyg; given Stocklwlms slott den 24 oktober 194 1. 

En ny artikel, betecknad art. 38 a, tillkommer. 

Art. 38 a. 

Arbetsplats för mudderverk, bärgningsfartyg och annan 
liknande mate riel liksom för pråmar, båtar och flottar, soll1 
användas vid undervattensarbete, skall passeras m ed nödig 
försiktighet och av ångfartyg m ed sakta fart . 
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Mudderverk och bärgningsfartyg, som ovan nämnts, skola 
arbetsr)la tsen visa eller avgiva följande s.ignaler : på • 
1. Uneler siktbart väder: 
a) Från elen sida, på vilken mudderverket eller fartyget 

bör passeras: 
Vid dager: En röd ballong ; 
Under mörker, Ett ljus m ed röU sken rätt över elt ljus 

med vitt sk en på ett inböreles avstånd av minst l ,ti meter. 
b) Från elen sida, på vilken mudderverket eller fartyget 

icke bör pass.eras: 
Vid dager: Två svarta koner med baserna mot varandra; 
Uneler mörker: Ett ljus m ed rött sken rält över e tt ljus 

med grönt sken på etl inbördes, avs tånd av minst 1,5 meter. 
När dykare är nere, sk all därjämte visas .en till h älften 

röd och till hälflen blå flagg delad efler diagonalen. Augfar
tyg skall, då sådan signa l gives, passera arbetspla tsen m ed 
såvitt m öjligt s toppad propeller. 

2. Uneler tjocka eller osik tbart väder: 
a) När fartyg bör passera nord eller os t om mudderverket 

eller fartyget: 
Varje minut under fem sekunder serier av två slag ~'t 

skeppsklocka. 
b) När fartyg bör passera syd eller väst om mudderverket 

eller fartyget: 
Varje minut under fem sekunder serier av tre slag å 

skeppsklocka. 

Kungl . Maj:ts och Rikets Kommerskollegii kungörelse 
(Ser. A. n:l' 6) angående ändring av kungörelsen den 4. sep
tember 19S9 (n:r 15) m ed närmare j'öreskripter rörande sär
skilda säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg vid' krig el
ler krigsfara; given i Stockholm den 20 juni 1941. 

3 §. 
Å fartyg, som icke är fiskefartyg , skola, då det är under 

gång i farvatten , som i denna kungörelse avses, såväl dag 
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som. natt förefinnas p~l däck ·en utkiksm.an , en rorsman och. 
om fartygels bruttodräktighet uppgår till 200 r egisterton t'l lcl' 
mera, en m an för avlösning och övriga för ekommande syss lol'. 

Statem; troj'ikkommission har genom ett flecrtal cir kuläl' 
utfärdat ändrade bestämmelser angående maximitaxa för kol
och koksfrakter, tilldelning av drivmedel , tillvara tagandl' av 
spillolja, undantag för gällande exportförbud m. m. 

Överbefälh avoren har den 19 juni 1941 fastställt gdinser
na för vissa hamnar, som genom Kungl. Maj: ts b eslut den 1:'1 
ctpril 1940, SF 209/40 skola anses såsom förbjudna omr adcn. 

Chefen för marinen har under år·et utfärdat ett fler tal 
k ommunikeer och m eddelanden rörande helmutgjorda mine
ringar m . m. I samband med sjökrigshändelserna i Ös ll' rs jön 
har chefen för m arinen därjämte, i samråd nied kommerskol
legium eller statens trafikkommission utsänt varningar oclt 
a nvisningar till sjöfarten. I likhet med tidigare h ava sjö
farten och kriget berörande uppgifter och bestämm els<' r in
förts i »Sjöfartsvarningar, sammans tällda av chefen för 
rnarinen ». 

l 

l 
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Sjöfartsstatisti k. 

(Efterföljande uppgifter hava välvilligt ställts till föredra
gandens förfogande av förste aktuarien i Kungl. Kommerskol
legium, korresponderande ledamoten i Kungl. Örlogsmanna
sällskapet Helmer Eneborg; uppgifterna om kr i asförluster·n b a 
av Kommerskollegii sjötekniske konsulent, sjökapten Bo Bera-
ström.) b 

SVENSKA HANDELSFLOTTAN UNDER ÅR 1941. 

Svenska h andelsflo ttans bestånd vid slutet av 
åren 1940 och 1941. 

l 9 4 o l 9 4 1 

Antal[ Brntto-[ ton N et toton AntMII Brutto-[ , ton l'\ ettoton 

Ångfartyg ..... .. .. ... 787 70fi.561 474,802 734 6:28,368 422.430 
Motorfartyg ··· ···· ·· 493 7:!5.263 507,\>94 495 750,690 526,698 

Segelf art y g : 

med hjälpm ask in ... 9 15 84.655 61,761 88!1 82,772 60,395 
andra ···· ···· ········· 7 2.1i81 :! .253 5 2,568 2.152 

Summa l 2.20:! Il ,5l! l, 161i l t,046.Hl0 l ~.U:l [ 1.464.398 11 011,675 

Tidsicritt i Sjöväsendet. 18 

l 
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B. Stockholms, Göteborgs och Malmö direkta och kombinerade sjöfart på utrikes mter. 
- -~ 

l Ång- och motorfartyg segelfartyg, pråmar och båt ar 
Summa \ 

Lastförande l Ej lastförande Lastförande l Ej lastförande 

Antal J Nettoton l Antal l Nettoton Antal l Nettoton l AntaL! Nettoton Antal l N et toton 

l l l l l l 
Au komlut 

Jan. - dec. 1941 
l 

Stockholm ............ .. ... . ... .. . 1,035 1,050.945 106 82,429 80 9,426 l 228 1,222 1,143,028 
Göteborg .. . ... ... .. . .. . ..... .... 857 811 ,944 94 106,664 502 33,601 35 2,109 1,488 954,318 
Malmö ... .. ... ....... ... .. .... ... l ,575 1,105,296 105 77,298 217 19,570 317 14,647 2,214 1,216,811 

Jan.-dec. 1940 
1,460,450 l Stockholm ..... ... .. .... .. ..... 1.144 1,313,433 165 138,581 87 7,833 7 603 1,403 

Göteborg .. ...... . .. . .. . ... .. .. .. 1,166 1,393,558 120 140,391 731 36,156 22 1,630 2,039 1,571 ,735 
Malmö .. .... .. .. ........ .. ....... 1,234 949,909 67 39,342 237 21,091 146 11,789 1,684 1,022,131 

Avgåug·na 

Jan.-~ dec. 1941 
Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 467,268 695 765,396 9 994 89 11,135 1,352 1,244,793 
Göteborg ........... .. ....... .... 416 355,447 639 667,743 234 16,311 289 17,688 1,578 1,057,189 
::\'l:almö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,218 819,968 423 382,545 290 13,900 122 11,298 2,053 1,227,711 

Jan.-dec. 1940 
Stockholm .. . ......... ... ... .. .... 

1 
749 583,714 711 1,009,6791 51 4,570 85 8,261 1,[)96 1,606,224 

Götebo rg .. .......... .. .......... 711 1 768,207 1 584 724,528 266 17,900 511 17,405 2,072 1,528,040 
Malmö .. . .............. .. .. ...... 1 8361 531,575 454 l 489,-i5J j 147 l 10,885 115 l 11,0_3q_l 1,552 11,042,944 
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O> 
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(enligt Konunerskollegii utre dning »D en svenska sjöfartsnäring·e ns ekonon~i å r en 1<:101'> och 1<:101.") 

RederiakUebolag tillhöranc!le fartyg år 1937 m ed fördelning på <lllika s jöfartsgrenar, geografi-sk fart samt å\uer 

Fartyg i nedan
stående fart 

Trampfart. 

Kanalfart ........ . . . 
Kustfart .... ........ . . 
östersjöfart .. ...... . 
Nordsjöfart ....... . 
Annan europ. far 
Oceanfart ....... ... . 

Summa 

Kontraktsfm·t. 

Kustfart 
östersjöfart ....... . 
Nordsjöfart ....... . 
Annan europ. far 
Oceanfart ......... .. 

Summa 

Linjefm·t. 

Kanalfart ........ . .. 
Inre fart .. ......... . 
Kustfart.. . ... ....... . 
östersjöfart ........ .. 
Nordsjöfart ....... . 
Annan europ. far 
Oceanfart ......... .. 

Summa 

A A o 
v-v ar 10-Ul år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år och däröver\ 

~~ l Död- ~~ . l Död- ~~ l Döcl- ~ ~ l Död- ~~ \ Död- ~~ \ Död-~ Brutto- ~ vikts- ~ Brutto- vikts- ::o Brutto- vikts- ::o Brutto- vikts- ::o Brutto- Yikts- 0 Brutto- vikts-
~ ton t ~ ton t ~ ton t ~ ton t ~ ton t ~ ton t 
~ on - on -1 1 on ~1 on ~ on ~ on 

l l l l l l l l l l l l l 

l 
- -- - - - -- 2 259 410 l 223 350 - - - - - -
1 1,158 1,530 5 865 1,265 2 1,074 1,500 3 1,091 1,570 2 207 330 l 187 260 

- - - 5 4,659 6,675 3 603 910 5 3,554 4,833- - - 2 2,664 3,500 
61 6,4831 9,8281481 94,7781145,1831391 77,8981120,4321571 86,7141131,0621181 28,839142,9551201 27,228137,235 
4 6,251 11,960 l 1,600 2,745 1 2,185 3,700 4 7,204 1 1,750 11 1,730 2,500 - - ---
8 25,279 43,690 13 52,343 84,175 3 11 ,308 18,570 5 11,979 20,040 - - - - ·- -

19 39,171 67,008 72 154,24[) 240,043 50 93,327 145,522 75 110,765 169,605 21 30,776 45,785 23 30,079 40,995 

- - - - - - - - --- 4 625 850 - - - - - -
l 1,150 1,530 2 2,311 3,202 - - -- 5 5,443 7,950 - - - - - -

10 16,166 29,310 37 61,787 97,3170 10 23,433 36,895 10 17,706 26,933 6 12,518 18,210 - - -
; 5 8,955 17,060 - - -- - - - -- - - - - - - - -
- - - 9 49 888 77 844 3 7 235 13 230 - - - 1 2 274 3 508 ·- - -l 
16 26,271 47,900 48 113:986 178:416131 30:688 50:12519 23,774 35,733 7 14:792 21:718- - --

1 288 90 2 404 570 7 1,475 1,710 13 2,3821 3,470 71 1,2131 1,4401 91 2,189 1,335! 
1 439 350 - -- - 3 646 615 1 336 180 2 431 240 3 570 415 ' 
7 4,120 5,452 6 5,137 3,035 7 4,352 4,142 3 1,149 880 9 5,015 4,055 16 9,447 6,38ol 
5 5,590 1,812 4 2,907 2.750 7 5,309 4,482 l 563 2:25 3 1,465 1,865 6 3,941 3,700 

10 18,686 19,327 20 26,446. 37,710 22 26,429 38,907 10 11 ,427 15,555 2 2,065 2,810- - -
; 14 29,275 51,1451 91 14,0401 25,3681 7 9,0211 15,1251- - -- - --- - -
29 147,750 210.694 30 154,128 239,177 12 52.851 91.371 1 11,285 8.406- - - - - -

67l206.148l 288.87oln l 2o3.062l8o8.610 9l 1o,4wls41 16.147111,830 I65J j29 j J23 j 
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De rederiaktiebolag tillhöriga fartygens åldersfördelning inon1 

olika verksamhetsformer av sjöfartsnäringen år 1937 . 

Procenttalen gälla dödviktstonnagets fördelning. 

----= 
Fartyg med huvudsaldig sys sel-

sättning inom 
Åldersklasser år 

l l 
-

trampfart 
kontrakts- linj efart 

l 
fart 

l 

o /o o/o o /o 
0- 9 ........................ ............ 9,4 14,4 35,9 

10-19 ............................. . ...... 33,9 53,4 38,3 

20-29 ... ... .... ..... ..... . .......... ..... 20,5 15,0 

l 
19,4 

30-39 ............ ......... ...... .. ... . ... 23,9 10,7 3,6 

40-49 ....... .. ... . ........ ............... 6,5 6,5 1,3 

50- -··············· 5,8 - l 1,5 ··················· 
Summa l 100,0 l 100,0 l 100,0 

l 

l 

l 

Aldersfördelningen av fartyg tillhörande rederiaktiebolag och 
sysselsatta i linjefart samt olika geografisk f~rt år 1937. 

Procenttalen gälla dödviktstonnaget 

Fartyg med huvudsaklig sysselsättning i 

Åldersklasser år 
l annan euro- l l o<;eanfart kustfart kanalfart 
1 peisk fart 1 

l -
0/o o;o o/o o;o 

0-9 ··············· 38,4 55,8 22,8 1,1 

10-19 ..... .. .. ...... 43,5 27,7 12,7 6,5 

20-29 ··············· 16,6 16,5 17,3 19,9 

130-39 ··· ·· ·········· 1,5 - 3,7 40,3 

40- 49 ··············· - - 16;9 16,7 

50- ··············· - - 26,6 15,5 -

Summa l 100,0 100,0 100, o 100 0 

l 
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Svenska handelsflottans krigsförluster år 1941. 

Namn. l br.- l Forlustorsak och plats m . m. Da
tum 1 ton , 

-------·--------7-----~-----------------------------f-----

rn/s Buenos Aires 
' ! l 

s/s Bertha 

s/s Belgia 

rn/s Rydboholm 

rn/s Murjek 

s/s Göteborg 

s/s Stella 

m/s Korshamn 

m/s Troileholm 

sfs Liguria 

m/t Castor 

m/s K exholm 

S/s Sir Ernest 
Oassel 

5,653 Minsprängd utanför Liverpool, Eng- 3lf12 
land. (Kondemnerad i slu to t a v (1940) 
januari 1941). 

1.216 Minsprängd i öresuncl. 4 man om- 11/1 
komna. 

2,076 Sänkt av flygbombor vid Sunk fyr .. 26/1 
skepp i Thomsenmynningen. 6 man 
mnkomna. 

3,201 Torpederad i Nordatlanten, lat. N 25/2 
55° 3G', Jong. V 14° 24'. 

5,024 Antagligen krigsförlist i slutet av 
feb ruari. 
och allt. 

Fö•rsvunnen med man 
3t man saknas. l 

821 Antagligen krigsförlist i slutet av 
februari. 
och allt. 

Förs:v unnen med man 
23 P'ersoner saknas, där-

ibland 3 passagerare'. 

1,189 Förstörd av flygbom.ber i Manches:- 11/3 
ters hamn. 

6,870 Torpederad i Nordatlanten, lat. N 17/3 
61° 9', long. V 12° 40'. 215 man 
omkomna. 

5,084 Sänkt av en tysk hjälpkryssare i 25/3 
Sydatlanten. 

1,691 Torpederad i N orda tlantm1, la t . N 29/3 
59°, long. V 28° 2'. 16 man om
komna. 

8,945 Torpederad i N ordatlan ten, lat. N 31/3 
57° 3CY, long. V 30° 30'. 15 man 
omkomna. 

3,777 Sänkt av flygbomber i Nordatlanten. 12/4 
Lat. N 59° 50', lo,ng. V 8° 22'. 

7,738 Sänkt i närheten av Azorerna. 16/4 
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N am n. l br.- l Förlustorsak och plats' m. m. ~-~ 
1 ton tum. 

-----------+---~----------------------~~ 
m/s Venezuela 

s/s Japan 

s/s Ossian 

s/s Taber g 

s/s Gu.ucla 

s/s Calabria 

7,084 Krigsförlist med man och allt i 17{4. 
Nordatlan ten. 49 personer saknas, 
däribland 8 passagl:'rare, antagli 
gen. 

5,230 Torpederad 2401 NV om Frcc town . 4/5 

1,796 Sänkt av flygtorped i Nordsjön. löfG 
2 man o,mkm11na. 

1,39'2 Torpederad 300' väst om Gibraltar. fi/ G 
15 man omkomna. 

1,770 Sänkt av flygbomber li' os t o1n Ca- 19/8 
po Sagrcr, Portugal. 

1,270 l Torpederad i Nordatlanten, norr om l '22/G 
Irland. 3 man omkomna. 

s/s Stig Gortlton 2,262 Minsprängd i No,rclsjön på tyska 5/7 

s/s Aspen 

kusten. 

1,306 Sänkt av flygbomber i Nords jön på 14/7 
tyska kusten. 2i man omkomna. 

Is/s Norita 1,512 Toq1ederad cirka 2001 väst om Lis- 28f7 
sabon, lat. N 40° :1:0', long V 1[)0 

l s/s Ganu 

s/s Scania 

s/s Hilda 

s/s Gunlög 

s/s Sigricl (ex. 
Magnar) 

30'. 2 man omkomna. 

1,366 Torpederad ? i Nordatlanten. 6 man l l/9 
omkomna. 

1,999 Torpederad i Nordatlante,n. Besätt- 11/9 
ningen räddad och lanelsatt på Is-
land. 

1,364 Sänkt av flygbomber på holländsk a '2Lf !O 
kusten. Besättningen räddad, land-
satt i Cuxhafen. 

1,424 Sänkt av flygbomber på holländska 27f10 
kusten. Besättningen räddad. 

1,093 Minsprängd i Kielbukten. 10 man 1/11 
omkomna. 

s/s Vollrath Tham 5,806 Minsprängd på hoUändska kusten. 10/11 

~ 

Namn ---
rn/t Uno 

s/s I-ledd a 

m/s Nin gpo 

br.
ton 

431 

l ,471 

6,089 
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F örlu storsak och plats m . m. l Da- [ 
tum 

Månspr;ingd på tyska Olsters jökus- 22/ 11 
t en. 1 man omkommen. 

Minsprängd norr om Borkums fyr 23/ll 
på t yska No rdsjökusten. 

Förtörel i torrdocka l I-Ionkong. ?f12 -Summa: 3l handels fartyg om 97,930 bruttoton, 210 man omkomna. 

Tvivelaktiga fall 1941. 

Fa.rt yg l b r.-

l l 
Da-

l 
to n tum 

s/s Iris 1,925 15/7 
s/s Gudmundrå 1,772 10/11 l 
s/s Bothnia 1,488 20/11 
s/s Odelevold 1,184 28/11 

Summa: 4 f a rtyg om 6,369 bruttoton. 
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Summa krigsförluster 1939- 1941. 

Handelsfartyg: 
l 
l 

Summa å.r 19•3·9 ... ... .. 
Summa år 19'40 . . . . . . . . 
Summa år 19'41 . . . . . . . . 
Summa 1!YJ9-1941 .. . . 

Fiskefartyg: 

Far-

l tyg 

l 

21 
59 
31 

111 

Br.-ton l Omkomna personer 

38,693 76 (därav 
154,310 446 ( » 

97,950 l 210 ( » 

290,953 73:2 ( > 

-
11 utlän ningar) 

132 » ) 

84 " ) 

227 

313 34 
~T~o~t~al~s-u-m-rn-a~1~9~3~9~1~94~1~-]~_1-8-+-2~9-1-,2--6-G~7-6~6(--·----22--7------.~ 
Summa år 1914G .. ..... . 7 

Bärgade faxtyg . . . . . . . . 3 3,046 
Minsprängning invid en 

fiskebåt . .. . .... ... . 
Desuto-m hava 16 man 

omkommit från olika 
handelsfartyg till följd 
av direkt krigsåtgärd, 
utan att fartyget ifrå
ga gått förlorat. (Bom
bardemang, kulsprute
beskjutning, lufttorpe-

ll ~:de_r;,·i~n;g:e:~t~e=.)~-~--~---~-~--7·~-~~-+-=~~~~1~6~----------------- 1 
S.a förlus.ter 1939-1941 1 115 l 288,220 1784 ( ,, 227 )l 
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Sjöslaget syd Kap Matapan. 

Redogörelse och erfarenheter. 

I. Dagstriden. 

Natten mellan den 25 och26mars 1941 utförde italienska 
Jätta sjöstridskrafter ett anfall mot engelska fartyg i Suda
bukten, 10 km. ost staden Canea å Kretas no1~dkust. Efter 
omfattande flygspaning dagen därpå gingo natten mellan den 
26 och 27 mars starka italienska fartygsförband, bestående av 
moderna, snabbgående tunga och lätta kryssare, eskorterade 
av jagare samt stödda av slagskepp, till sjöss för att göra en 
framstöt mot de engelska kommunikationslinjerna (obs. p ft
gå-ende engelska trupptransporter till Grekland) i farvatt
nen syd Kreta. Huvudparten av de engelska sjöstridskrafter
na i östra Medelhavet befunna s.ig på förmiddagen den 27 
mars i Alexandria. På middagen denna dag siktade flygplan 
ur »the Fleet Air Arn1» ett av de italienska kryssarförbanden 
ost Kap Passero på Sicilien. De italienska fartygen styrde 
härvid ostlig kurs. Chefen för den engelska östra m edelhavs
flottan, amiral Cunningham, gav omedelbart order om avgång 
till samtliga disponibla fartyg. Spaningsförbandet under be
fäl av viceamiral Pridham-Whippel dirigerades härvid mot 
en punkt söder om Kreta, de i dc grekiska farvattnen befint
liga lätta sjöstridskrafterna (huvudsakligen grekiska lätta över
vattenstorpedfartyg) beordrades västvart för att ol.n möjligt 
kunna intaga läge nord om de italienska stridskrafterna vid 
dessas event. reträtt mot Adriatiska havets mynning. Cun
ningham själv följde med huvudstyrkan (slagskeppen och han
garfartyget Formidable) spaningsstyrkan no,rdvästvart från 
~lexandria. De engelska fartygen lämnade Alexandria under 
eftermiddagen den 27 mars. 
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Å engelsk sida uppgives följande fartyg hava deltngit 
operationerna: 

Å italiensk sida synes följande fartyg hava deltagit i fram

stö:t:en: 

Engelska sjöstridskrafter. 

l t:l h) ~~m 9; Ar till e r i 
"' P' 

a.~~: l ~ 
..., 

- · ~~ 
l v 

,.. 
~--m o ' F r t y g ~ a 

,....... ~ ..... :o o o c ::::'.-

"' "'" ct-Ulp:l sv m sv _.-.. ~"'d kan 3 o P' l a kan 
"3 l i ~ F a 

"' ' ., , 
r t y g 

~·:; 

Slagslcepp l l l 
\Varspite, flaggskepp 30,600 24 330 8- 38 

Valiant . ..... .... .. .. .. .. ... 30,600 24 330 8--38 

Barham ······ ········ · ··· 31,100 25 330 8-38 

Hangarfartyg 

Formidable ... ... ......... 23,000 30,7 ? -

Lätta lc1·yssm·e 
Orion, flaggskepp ... ... 7,200 32,5 76 -
Ajax .... . .. ... .... ..... ..... 7,000 32,6 76 -
Perth ······ ···· ···· ··· ··· · 7,000 32,5 76 -
Gloucester ········· ····· ·· 9,300 33 127 -

Jaga~·e 

Jervis 1,700 36 ·········· ··· ···· ···· - -

l 
8- 16 8-10 32-4 

16-ksp 

8- 15 8-10 32-4 
16- ksp 

12-15 8- 10 16-4 
8--ksp 

16-11 32---4 -
32-ksp 

1-l- 15 8 - 10 12-ksp 
8-15 8- 10 12- ksp 
8- 15 8-10 12- ksp 

12- 15 8-10 8-4 

6--12 4-4 - 8-ksp 1 

' 

- 40 

8 -53 ~ 
8-53 ~ 
8-53 2 
6- 53 31 

0--53-

·-1.....---
lagskepp 

Veneto .. ..... .. 
ur Oonte di} 

l vittor~ 
2 fartyg 

Ca v our-klassen 

Tun 

Pola ... 

Zara ... 

Fiume 

ga kryssa1·e 

······ ·· ········· ···· 

... ··· ··· ······ ···· ·· 

.. .... . .. .... ...... . 

rligar t ytte 
kry 

en tung 
ss are 

tta kryssm·e Lä 

Giovan 
Nere 

ni delle Bande 
··· ·· ··· ·· ····· ··· ··· 

Stuart 1,500 36,5 6-12 1-8 2-4 ··· ·· ···· ······· ·· ··· - -
4-ksp tligare sex lätta G-53 - + ytte 

Havock ·· ····· ···· ····· ·· 1,300 35,5 - - 4-12 
Greyhound .. ... ... . .. .... 1,300 36,5 - - l 4- 121 

+ ytterligare ett icke känt antal engelska jagare 

Befälhava.re och fartygschefert·. 

- 8- ksp 
- 8-ksp l 
samt 2 grekisk 

8- 53 -
8- 53 -

a. 

Commander in Chief (Warspite): amiral Cunningham. 
Chef för spaningsavdelningen (Orion): viceamiral Pridham-W hippel. 
Chef fö!r flygsiridskrafterna (Formidable) : kon teramiral Boy d. 
Chef fö[· slagskeppsdivis~onen (Barham): konteramiral Rawlings. 

FARTYGSCHEFER: 

kry ss are 

iJagare 

Gioberti z o . .. Vincen 

Vitton o Alfieri .... .... . 

ale ··· ·········· ·· 
!Uaestr 

+ yt 
ja 

te-rligare c:a 10 
g are 

Italienska sjöstridskrafter. 

t:l hj ~Ul Q A r t i l l e r i 
P' '-< ;o ..... "' ..., p...., ~- l v '2. ct-

O,.,._.·.r:J; 
~ "' rt-

l 
~ ~ &Ulp:l SV m sv rt- :o ,--._ ~'""C kan a kan o o 
~ 3 o "' :.s ~ i? 

35,000 30 250 9- 38 12-15 12- 9 40-ksp 

23,600 27 250 10-32 12- 12 8- 10 36- ksp l 

8- 20 12-10 8-4 10,000 32 150 -
10- ksp 

8-20 12- 10 8-4 10,000 32 150 --
10 - ksp 

8- 20 12-10 8-4 10,000 32 150 -
10- ksp 

8-15 6- 10 4-4 5,100 37 37 -
12-ksp 

4- 4 1,700 39 ' - - 4- 12 - 8- ksp 

4- 12 4-4 
1,700 39 - - - 8- ksp 

4-12 4-4 
1,400 38 - - - 8- ksp 

Befälhavare och factygschefer. Warspite - kkpt Fisher. 
Valian't - kkpt Morgan. 
Barham - kkpt Cooke. 
Formidable - kkpt Bisett. 
Orion - kkpt Back. 

Perth - kkpt Bowyer-Smith. 
Gloucester - kkpt Rowley. 
Stuart - kkpt W aller . 
Havock - ljtn Watkins. 

Chef för det tunga kryssarförbandet (Zara): amiral Cantoni. 

Partygsche,f: Pola - k1(pt Despini. 

Ajax - kkpt Mc Oarthy. 
Greyhound - kkpt Marshall A 'Deane. 

r--3 
o 
>1 

>O 

"' p. 

"' .... 

-

-

-

-

-

4-53 

6-53 

6-53 

6-53 

h) 

~ 
IJq 

'2. 
"" ~ 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

-

-

-
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Den 28 mars kl. 07 49 siktade engelska flygplan, uppsända 
från hangarfartyget Formidable, en italiensk sjöstyrka beståe11• 
de av slagskeppet Vittorio Veneto, sex kryssa~e och s~u jagare 
35 sjömil syd Gavdos-öarna vid Kreta. Ytterligare tva k ryssa. 
re och två jagare observerades straxt därefter ansluta sig till 
den italienska styrkan, vilken styrde SO-lig kurs. Det engel. 
ska lätta kryssarförbandet b efann sig vid denna tidpunkt 40 
sjömil SSO om de siktade italienska fartygen och amiral CunJ
nincrham med den engelska huvudstyrkan ytterligare 95 sjö-o . 
mil längre bort i SO-lig riktning mo•t Alexandna. 

Så snart flygspaningsrapporten nådde dc engelska far ly
gen crirade amiral ·whippel, vars flagg blåste på Orion, nord
var t ~ör erhållande av kontakt med fienden. Ja. 0802 sik lades 
från Orion en del ilalienska kryssare i Nord och så snar t kon
takten syntes »säker» girade Whippel SO-vart för a tt om m öj
ligt söka draga de italienska stridskrafterna mot den engelska 
huvudstyrkan. Kryssarförbanden besköto härvid tidvis var
andra 1~en st riden fördes å mycket stora skjutavstånd och 
inga skador synas ha inträffat p å någondera sidan. 

]{l. 0900 girade dc italienska kryssarna tiU kontrakurs, 
d. v. s. NW-vart. Engelsmännen följde ·efter under bibeluillcn 
mycket löslig känning. Enslaka eldgivning synes fortfarande 
ha förekommit men avstånden höllos allt för stora för upp
nående av någon verkan av elden. 

Kl. 1058 siktades från Orion det italienska s.lagskeppct 
Vittorio Venelo i nord på c:a 290 hm. avstånd. Vittorio Vc
neto öppnade straxt därefter eld och elden förstärktes fr~n 
de tunga italienska kryssarna, vilka girade runt till SO-llg 
kurs. Amiral vVhippel tog jakt emot egen huvudstyrka. Den 
italienska elden avgavs enligt engelska uppgifter på extremt 
stora skjutavs.tånd och medförda inga skador på de engelska 
kryssarna. 

Från hangarfartyget Formidable hade under tiden torped
flygplan av typen Swordfish, tillhörande »the Fleet Air Ann» , 
startat. Dessa insatte Id. 1130 ett anfall mot Vitlori o Venclo 
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h enetelsmännen anse att möjligen en träff erhölls redan vid 
~~tta a

0

nfall. Den italienska befälhavaren, vilken torde varit 
fullt på det klara med att bakom de siktade kryssarna starkare 

crelska sjöstridskrafter, bL a. innefattande hangarfartyg, vo
c~o under annalkande, beslöt nu att plötsligt avbryta striden 
:ch samtliga italienska fartyg girade till NW -lig kurs. Den 
engelska spaningsstyrkan förlorade härvid kontakten med de 
italienska fartygen ungefär samtidigt som den egna huvud
styrkan kom inom synhåll. 

Kl. 1135 inrapporterade den engelska flygspaningen ytter
licrare en italiensk styrka bestående av två slagskepp av Ca
v~ur-klassen, tre kryssare och fyra jagare c:a 80 sjömil W 
0111 Gawcles-öarna och c:a 125 sjömil NvV om Vittorio Ve
neto. .i\ven denna styrka girade till kontrakurs och den kom 
icke vid något tiHfälle under de följande operationerna inom 
sikthåll från de engelska sjöstridskrafterna. 

Icke långt efter det nyss omnämnda första torpedflygan
fallet kl. 1130, insattes ett andra dylikt anfall. Härvid upp
nåddes enligt engelska uppgifter en träff, om mot Vitt01io Ve
neto eller annat fartyg i denna stridsgrupp utsäges icke i rap
porten. Ett italienskt flygplan av Junkerstyp nedsköts i sam
band med anfallet. 

Under de första linunarna på eftermiddagen uppsändes på 
nytt spaningsflyg från Formidable för att bestämma de ita
lienska förband ens hige och förflyttningar. ]{l. 14-00 insattes 
därefter ett tredje torpedflyganfall och mellan kl. 1400 och 
1700 bombanfall med landbaserade flygplan av typ Blenheim 
tillhörande >> Royal Air Force >> . samtliga anfall emot strids
gruppen Vittorio Venelo. Engelsmännen uppgiva att vid dessa 
anfall erhöllos sammanlagt 3 torpedträffar i Vittoria Veneto, 
2 bombträffar i en kryssare, en bombträff i en jagare och 
lnöjli gen ytteTligare 2 bombträffar i andra kTyssare. Siffror
na föi'efalla alltför stora bl. a. med hänsyn till svårighetema 
för den engelska spanin gen att Lrots de avs.evärda skador, som 
~tt så stort träffantal måste ha medfört, på nytt ernå kontakt 

Tidskrift i Sjöväsendet. 19 
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med den italienska styrkan (jmfr nedan). Följande sparsam. 
ma taktiska uppgifter från flyganfallen ha framkommit i pres. 
sen efter en intervju med amiral Boyd, chefen för det cnge\. 
ska flyget å Formidable: Engelsmännen anföllo samtidigt fra n 
f1era olika riktningar. Vid ett tillfälle beskölos torpcdfly!-,pla. 
nen från en jagare. Två flygplan besvarade elden och ja;.\arrn 
drevs på flykten (? !) . Vid den sista divisionens anfall fram. 
gick ViUorio Veneto ensam med låg fart. 

Kl. 1600 erhöll Cunningham rapport från flygsp ani 11gen 
att Vittorio Venetos fart avsevärt reducerats. Amiral \Vh ippel 
fick omedelbart order att forcera för att om möjligl åten inna 
den sedan förmiddagen förlorade optiska kontakten. Efte r
middagstimmarna gingo emellertid utan att s.lyrkorna sik lade 
varandra. I skymningen insattes två ytterligare torpcd-homh
anfall av >> the Fleet Air Arn1», varvid en lung italiensk kr~· s
sarc (Pola) träffades svårt, av en torped. Straxt därefter er
nådde även den engelska spaningen dcrr efterlängtade Lon
takten med fienden. 

Från italiensk sida synas uneler eftermiddagen flyganfall 
hava utförts emot den engelska spanings- och huvudstyrkan 
vid t v å tillfällen. Vid det första anfallet, vilket utfördes med 
italienska torpedflygplan någon gång mellan kl. 1200 och 1400, 
uppgivas träffar ha erhållits i två kryssare samt i hangarfar ty
get. Det italienska operationens karaktär av framstöt mot dt· en
gelska kommunikationerna belyses även av att torpedflygpla
nen uppgivas ha ernått en del träffar i handelsfartyg. E ngcls· 
männen dementera de italienska uppgifterna och verkrw av 
anfallen och amiral I3oycl på Formidable uppgiver att dc två 
torpeder som fälldes mot :hangarfartyget lätt undvckos. Det 
andra fl~ganfallet utfördes m ed tyska störtbombplan sen! på 
eftermiddagen. Engelsmännen uppgiva beträffande detta an
fall att två bomber föllo nära slagskeppet Valiant men atl de 
andra flygplanen koncentrerade sina anfall mot Fonnidable. 
Anfallen möttes med kraftig luftvärnseld och inga skador npp
stodo på hangarfartyget. 
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II. Nattstriden. 

Amiral \Vhippel detacherade vid kontakten i skymningen 
en del av sina jagare för självständiga torpedanfall mot fien
den under det att resten avdelades för spaning-bevakning vid 
huvuds tyrkan. Dessa senare jagare grupperades såsom en 
skärm tätt framför och intill slagskeppen. Dc engelska lätta 
kryssarna drogos däremot bort från stridsplatsen på NO-lig 
kurs för att såsom den engelska källan säger de skulle »gå 
klara från egna jagare". Dessa de engelska stridskrafternas 
disposition för nattstriden är av stort intresse. 

Sol·en h ade nu gått ned i en flammande vild färgprakt. 
Mörkret tilltog snabbt. Mellan den i N\V reträtterande ita
lienska stridsgruppen Vittorio Veneto och den engelska huvud
styrkan, som has tigt närmade sig från SO, låg den vid toq)cd
anfallet i skymningen svårt träffade tunga italienska kryssa
ren Pola stillaliggande och hjälplöst rullande i sjön. Ridån 
går upp för e tt för visso lika hemskt som slåtligt skådespel 
- nattstriden syd Kap Matapan. 

Kl. 2210 erhåller Cunning:ham rapport att ett skadat fient
ligt fartyg stoppat och befinner sig 5 - 6,000 m. b abord om 
den engelska styrkans kurslinje. Cunningham. lägger omedel
bart om kursen i riklning mot det inrapporterade fartyget, 
vilket såsom det sena re kom att visa sig var Pola. Under del 
att de engelska fartygen närma sig Pola siktas tre andra ita
lienska kryssare på engelsmännens styrbords bog. Det är dc 
tunga kryssarna Zara och Fiume samt framför .dem som le
dare för kolonnen den lätta kryssaren Giovanni dellc Bandc 
Nere. De il alienska fartygen skära engelsmännens kurs från 
styrbordssidan babord över och Cunningham synes omedel
bart ha girat styrbord hän för alt bringa slagskeppens samtliga 
kanoner att bära. Plötsligt Öppnar en av jagarna i den en
gelska närspaningsskärmen (Greyhound) strålkastarbelysning 
Inot den fö·rsta av dc italienska tunga kryssa rna (Zara). Be
lysningen hinner möjligen ett ögonblick förslärkas från ja
garna Stuar-t och Havock innan de engelska slagskeppen själva 
övertaga clensmnma. I varje fall dundra i samma ögonblick 
80lll målen bli belysta dc fulla bredsidorna från \Varspite's, 
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Valiant's och Barham's 38, 15 och 10 cm. kanoner emot de 
på endast 3,600 m ( !) avstånd liggande italienska kryssarna. 
På detta korta avstånd blir praktiskt taget varje skott llled 
38-orna träff och kryssarnas pansar bjuder intet som hels t 
skydd mot dessa granater. Ilalicnarnu, å andra sidan, synas 
hava tagits med fullstänclig överraskning. I Warspite's ftirs ta 
svåra salva träffa 7 av 8 granater - mer än 6 ton slå\ och 
trotyl! Fiume är därefter ett glödande helvete, tornen ha 
fullkomligt blåst borl och fartyget står i lågor från för till 
akter. Valiunt och Burham koncentrera sin eld emot Zara, 
som blir vrak inom 40 sek. I detta ögonblick rusa emellertid 
dc italienska jagarna, vi lka Yarit nattstridsgrupperade akter 
om kryssarna, till torpedanfall och Cunningham avbry ter 
om edelbart striden för slagskeppens del. Under h äftig eld 
m ot de anfallande jagarna gira de engelska slugskeppen un
dan, överlåtande åt de egna torpedfartygen att »klara upp» 
på stridsplatsen samt sänka kryss::~ren Pola, med vilken slag
skeppen icke kommit i kontakt. 

Av dc ilalienska fartygen sänk tes under striden de tungrr 
kryssarna Pola, Zara och Fiume, jagarna Vinccnzo Giohcrti 
och Maestra le samt skadades allvarl igt elen lätta kryss,uen 
Giovanni dclle Bande Nere och jagaren Alfieri. De för to r
pedanfall detacherade engelska jagarna misslyckades d äremot 
att uppfånga Vittmio Venelo och en förmodan att detta far
tyg råkat i strid med egna jagare eller sänkts av dessa pfter 
det att besättningen bärgats. har icke bekräftats. De från 
elen gTekiska skärgården utsända torpedfartygen fingo icke 
någon kontakt med italienska fartyg. Engelsmännen up pgiva 
i sammanfattningen över såväl dag- som nattstriden al t in tet 
engelskt fartyg lidit vare sig personalförlust eller skada. 

III. Er farenheter. 

A. Dagstriden 

Upptakten till slaget är välkänt och kanske i viss mån 
"gammaldags» skolmässig. Ett nattligt överraskningsföretag 
med lätta torpedfartyg efterföljeles av omfattande flygspaning 
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under dager för bestämmande av resultatet av anfallet samt 
de fientliga motåtgärderna. Trots att dylika i märkbar omfatt
ning i detta fall synes ha uteblivit eller kanske till föl jd härav, 
detta är likgiltigt, går huvudstridskrafternu, grupperade för 
en kort och snabb stötoperation, till sjöss för att fånga upp 
eventuella fientliga lätta s tridskrafter och stöm de fientliga 
kommunikationerna. Allt synes på italiensk sida ske efter 
en i förväg noggrannt uppgjord plan med fö ljande huvud
drag: 

a) utlöpuncle under mörker för att i mesta möjliga mån 
ernå öv·erraskning och vinna försteg i operationerna i förhål 
lande till fiendens huvudstridskrafter ; 

b) indelning i två operationsgrupper; den ena, bestående 
av de m odernaste och snabbaste fartygen, framskjulen och 
avs.edd för elen egentliga stöten, den undra, bestående av äldre 
och m·era långsamtgående enheter, tillbakahållen såsom stöd
styrka; 

c) ingen avsikt att upptaga strid med fiendens huvucl
stridskraftor; befinnas dessa till sjöss avbrytes i lämpligt ögon
blick operationen och fartförhållandena och grupperingen be
dömas m öjliggöra säkert återvändande till baserna av alla 
föPband utan allvarliga engagement med fienden. 

Enligt gammaldags tänkesätt föreligger intet fel i denna 
plan men en ny tid har brutit in och dess inflytande på sjö
stridskrafternas uppträdande och taklik synes icke i erforder
lig grad hava beaktats. Händelserna under slaget giva oss 
följande erfarenheter: 

l. Framstötar uneler dager utanför det av det egna jakt
flyget behärskade området äro d[t hangarfartyg saknas alltid 
förenade med stor risk. Huru väl tillgodosedda fartygens lv
försvarsmedel än äro mås.te man ulltid räkna Jned träffar (el
ler slumpträffar) av flygtorpeder ·eller bomber, vilka k unna 
nedsätta något eller några fattygs fart inom operationsgrup· 
Pen. Träffar från minor eller ubåtstorpeder ha samma ver
kan m en elen stillaliggande minan och den i jäm.förelse med 
övervattensfar tygen nära nog lika stillaliggande ubåten kunna 
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icke på samma sätt som flygplanet dirigeras aU uppsök a, an
falla och på nylt anfalla för att till sist ernå den kanske enda 
erforderliga, betydelsefulla träffen. Är operationsgruppen ic
.de i s tånd aU allvarligare engagera sig med fiendens inom 
operalionsområdet till förfogande stående stridskrafter maste 
därför framstötens mål noggrannt vägas emot förlusten av de 
fartyg som vid återvändandet till basen cvent. måste Himnas 
efter och g i vas till spillo. 

2. Vad som. sagts i föreg <''tcnde punkt är näppeligen nå
got nytt och icke heller n ågot som synes under längre lid 
framåt kunna konuna aU hämma sjöstridskrafternas rördsc
friheL Under trycket av dc väldiga ansträngningar som en 
hel värld i krig är mäktig växa de tekniska och taktiska mot
lnecUcn och åtgärderna mot nya vapen snabbt i"ram. Stt var 
fallet beträffande såväl minan och ub~tten, vilkas till en hör
jan kraftigt återhållande inflytande på sjöstridskrafternas ope
rationer uneler världskriget 1914- 18 successiv t neutraliseratles 
genom paravanen, sjunkbomben, det utökade antale t bevak
ningsfartyg smnt omläggningen av fartygens taktiska upp lrä
dandc under gång till sjöss. H.cdan nu äro på grundval av 
krigserfarenheter en del av dc erforderliaa motmed1en t"k-o ' ~ 
niska såväl som taktiska, emot torped- och bombflyganfall, 
klart utformade. I följande detaljer f'rån det llär aktud la 
slaget skönjes redan dessa lös n i ng ar: 

a) Operationsgruppen Vittario Vencto bestod förutom as 
slagskeppet av åtta kryssare och nio jagare. Med de höga fa r
ter och den bevakning av ombordbaserat flyg, som styrkan 
sannolikt framgick med, kan antalet jagare möjligen anses 
tillfyllest för förekommande av ubåtsanfalL För slagskeppets 
och kryssarnas skydd emot flygtorpedanfall är ·emellertid •m
talet lätta fartyg (endast e tt per varje större enhet) fullständigt 
otillräckligt. Med hänsyn dels till att torpeder skjutna på ett 
avstånd av c:a 1,000 m. eHer dätunder ät~o synnerligen svåra 
att undvika med gir från större fartyg, dels till att lv-närstrids
vapnens träffsannolikhet allvarligt nedgår å avstånd översti
gande detta närmål, är det uppenbart att varje värdefullare 
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törre fartyg erfordrar en med talrika lv-aulomatvapen ut-
s . . Pl ·ustacl skärm av bevakningsfartyg runt omkrmg s1g. ace-
:.as dessa fartyg på c:a 1,000 m. avstånd från skyeldsföremålen 
måste torpederna fällas minst 2,000 m. från detta och en för
dubbling av den för undanmanöver tillgängliga tiden ernås. 
I elen engelska flottan har efter elen uppseendeväckande sänk
ningen av Prince of Wales och H.epulse antalet bevakningsfar
tyg per större enhet fixeras till minst fyra. I de plm~eracle 
svenska kryssaroperationsgrupperna är antalet satt llll 10, 
fyra jagare och sex torpedbåtar, samtliga utrustade med etl 
betydli gt större antal lv-automatvtipcn än något motsvarande 
fartyg inom andra mariner! De äldre svenska jagare vilka 
f. n. ingå i s.tödstyrkan:s - Sverigeskeppens - skydel hålla 
även på att ombestyckas, varvid vissa flackbanekanoner utby
tas mot lv-automatvapen. 

b} Den i det föregående nämnda intervjun med am.iral 
Boyd b es tyrker vad som nyss sagts beträffande det italienska 
slagskeppets felande skydd emot de från olika riktningar an
falland e engelska torpedflygplanen. Men i intervjun kan en 
uppmärksam. lyssnare även iakttaga en annan svaghet i flyg
skyddet. D[t de engelska flygplanen blevo beskjutna från 'en 
italiensk jagare gingo två av flygplanen till anfall mot jagaren, 
vilken enligt den engelska källans uttryckssätt >> drevs på flyk
ten )) . Della kan knappast tolkas på annat sätt än alt de en
gelska flyplanens kulspruteeld va1• i stånd att avbryta elen 
avvärjande lv-elden från jagarens automatvapen. Erfarenhet: 
lv-vapnens betjäningar n1åste beredas skydd icke enelast mot 
splint och splitter från bombträffar och bon1.1medslag i vatt
net intill fartyget utan även i mes.ta möjliga mån mot direkt 
kulsprutebeskjutning från flygplan. Denna erfarenhet är icke 
ny för oss. Behovet av skyeld för lv-betjäningarna bestyrktes 
sålunda klart redan vid de ryska flyganfallen mot de finska 
pansarskeppen! vintern 1939. De föreslagna nya svenska ja
garna torde vara de första fartyg av denna typ där åtskillig 
vikt, som eljest kunde användas för ökat antalmedelsvåra pjä
ser, offras å pansarskydd icke endast vid lv-vapnen utan även 
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vid fartygsledningens brygga, över maskin- och eldrum san1 t 
i vattenlinjen. 

3. Såsom en sista punkt i sammanfattningen av erfaren. 
heterna från dagstriden före sjöslaget syd Kap .Malapan mås. 
te för fullständighetens skull tagas under behandling anled. 
ning till att den ena sidans torpedflygvapen nådde så goda 
resultat medan vid anfallen från den andra sida varje re
sultat till synes helt uteblev. Sänkningen av de engelska 
slagskeppen Prince of Wales och Repulcc utanför Mala('k a_ 
mer än ett halvt år senare tyda på att motmcdlcn, tekniska 
och taktiska, icke heller å engelsk sida vid tidpunkten för 
slaget vid Kap Matapan kan hava varit i högre grad u tfor. 
made. Anledningen till olikheterna i effektivitet måste diir. 
för sökas hos den anfallande styrkan. Något svar på denna 
fråga kan författaren, såsom i hithörande frågor fullstän digt 
osakkunnig, icke lämna, 1nen det syn es honom markant hu
rusom under nuvarande världskrig de länder (England och 
Japan) , som b ehållit ett självständigt marint flygväsendc , ock
så äro de enda, som hitlills kunnat tillgodoräkna sig torped
flygframgångar sådana »Taranlo», >> Kap Malapan » (i viss u t
sträckning), >> Bisrnark>>, »Prince of Wales >> och >> Repulse>>. 
En utredning av hithörande förhållanden från flygsakkunuig l 
håll skull e vara av intresse. 

B. Ncdtstriden. 

Sjöslaget syd Kap Matapan är till sin väsentliga d el en 
strid mellan sjöstyrkor under mörker. Det är under mör kPr
striden som de stora italienska förlusterna inträffa. Under 
dageroperationerna, dagstriden mellan operationsgruppen Vik
torio Veneto och den engelska spaningsstyrkan likaväl som un
der de kraftiga engelska flygtorped- och bombanfallen sänktes 
intet fartyg. Dagstridens långvariga och lätt överblickade ka
raktär (kl. 0802- 2200) jämfört med de korta och förvirr ade 
sekunderna och minuterna, under vilka den egentl iga nattstri
den utspelades, gör det emellecrtid helt naturligt att dagstr itlen 
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i alla redogörelser för slaget blivit bäst och fylligast behand
lad. Så synes även vara fallet med dc erfarenheter, som olika 
författare sökt draga ur slaget. Här nedan skall doek göras 
ett försök att även upptaga nattstridens händelser till be -
handling. 

Den officiella italienska kommunikcn om nattstrielen är 
mycket kortfattad. Efter att hava omnämnt dc itali enska tor 
pedflyganfall forlsätler kommuniken sålunda: >> Ä ven fienden 
utförde på eftermiddagen den 28 mars med sina torpedflyg
plan en aktion, varvid han kort efter solnedgången träffade 
en kryssare, som på grund av de erhållna skadorna nul.ste 
minska sin fart. Under det att det förband, som. denna krys
sare tillhörde, på avstånd från sjöstridskrafternas huvudstyr
ka genomförde sin täckningsuppgift stötte det under nallen 
samman med fientliga stridskrafter, i vilka enligt engelska 
uppgifter även några slagskepp ingingo. En livlig strid upp
stod. Våra enheter r•cagerade med omedelbar eld och anfall 
av jagarna, vilka enligt vad även fienden medgivit kommo dc 
fientli ga fartygen nära och avfyrade talrika torpeder». Den
na kommunike är trots sin knapphet av stort intresse. · Man 
frågar sig om det verkligen ä r möjligt, att den italienska che
fen för sjöstridskrafterna icke visste om att de engelska slag
skeppen voro till sjöss och med högsta fart följde i dc italien
ska fartygens k ölvatten? Såväl italienskt som tyskt flyg ha 
de dock under ·eftermiddagen anfallit den engelska huvudstyr
kan och vid kryssarstriden på förmiddagen var bevisligen itn · 
lienskt spanings-eldledningsflyg i luften. Ett flygplan ned 
sköts ju av engelsmännen omkring kl. 1130 ungefär vid sam
ma tidpunkt som den en gelska huvudslyrkan siklades från 
amiral Whippeis kryssare. Med hänsyn till dess.a faktiska för 
hållanden är det icke möjligt att antaga, att den italienska 
öve11befälhavaren var i ovetskap om den ·engelska slagskepps
styrkan. Det är icke heller sannolikt att hans närmast un 
derlydande befälhavare, chefen fö·r det tunga kryssarfä>rbandet, 
amiral Cantoni på Zara, hållits okunnig om läget. Kommuni
kens formulering att >>enligt engelska uppgifter äV'cn någrfl 
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slagskepp ingingo » i motståndarstyrkan synes därför en das t 
höra helraktas såsom ett försök alt undanskymma det allvar. 
liga taktiska missgrepp, som begicks då amiral Canloni , 811 _ 

ligt order från högre ort eller på ege t initiativ, »På avstand 
från sjöstridskrafternas huvudstyrka », girade tillbaka för att 
i mörkret uppsöka den svårt skadade kryssaren Pola. Dc·t na-
1 urligastc synes hava varit antingen att detachera s.am.tliga till
gängliga jagarförhandel för självständiga torpedanfall m ot de 
engelska kryssarna och slagskeppen eller att lämna Pola hell åt 
sitt öde. Som nu skedde b chöllos i s tället jagarna i m arsch
gruppering intill dc egna kryssarna och dessa leddes m ed be
dtt mod rätt i gapet på de engelska slagskeppen . Från nat t
striden mellan dessa i styrkehänseende (artilleri och pansar!) 
mycket ojämna förband, synas i övrig t följande erfarenhe ter 
kunna dragas: 

l. Den -engelska grupperingen med en jagarskärm tä tt 
framför och intill slagskeppen visade sig avgjort övcrliigsen 
italienarnas mera gammalmodiga marschgruppering m ed ja
garna i kryssarnas kö. Den av italienarna använda gruppe
ring-en bärstammar från föregående världskrig, då -den hl. a. 
med framgång användes å såväl engelsk som tysk sida. Nalt
~;tridens hj~ilpmcdcl och taklik ha emellertid kraftigt utwck
lats s.cdan dess och uneler förutsättning alt jaga:rna icke till
låtas avslägsna sig Uingrc bort från huvudstyrkan än all dc 
ständigt kunna h ållas under observation från denna m edför 
den av engelsmännen använda grupperingen knappast n agon 
risk för vådabeskjutning. 

2. Samtliga engelska källor, grundade på redogörelser 
från ögonvittn en till slaget, belona att itlicnarna m åste ha
va tagits med fullständig överraskning. Följande omständig
heter kunna ha medverkat härtill: De italienska fartygen styr
de kurs n1cot den plats där de väntade sig återfinna Pola. Det 
första siktade fartyget (Greyhound?) kan mycket väl hava 
tagits för den italienska kryssaren. Då Greyhound öppnar 
strålkastarbelysningen kansk·e de engelska slagskeppen ännu 
icke uppmärksammats. Det oerhört viktiga »pass-opp »-kom
mandot kommer därför att innehålla fel bäring, nämligen bä-
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·ingen till Greyhound - icke till de engelska slagskeppen. 
~,e sekunder som gå förlorade härig-enom kunna hava varit 
utslagsgivande! Några uppgifter rörande siktförh ållandena 
under s.laget fö-r eligga icke men under antagande av a tt den 
italienska styrkan vid kontakten b efann sig_ ungefär rält notT 

0111 engelsmännen, vilket synes mest sannohkt, torde ingen av 
parterna hava varit gynnad av_ belysningsförhållandena ( ~-ljus
horis.ontcn el. dyl.). Omkastnmgen mellan dager och morkcr 
sker även i Medelhavet betydligt snabbare än i våra farvalten 
varför det är sannolikt att det hunnit bliva fullstämligt mörkt 
innan styrkorna stötte samman. Almanackan säger oss slut
ligen att intet månsken var för handen. 

Vilka bli erfarenheterna ? Dc lydelsen av noggrann utkik 
i alla riktningar liksom av delförberedda eldledare och lys
officerare (h elst flera på varje sida om artilleriet länl!pligen 
kan uppdelas i grupper) är seelan gammalt känd. Öppnan
det av slridsbelysning, med strålkastare, som här skedde, li
kaväl som nlCd falljus, från annan bäring än den, i vilken hu
vudstyrkan närmar sig, kan vara av stort värde och under
lätta övcr.raskning. 

3. Några erfarenheter ang~tende val av belysningsslag, 
strålkastare eller falljus, länmar knappast slaget. Den gamla 
regeln att strålkastarbelysning icke endast är att föredraga 
utan även torde vara det enda möjliga från en s tyrka, soin 
avser att upptaga artilleristrid , torde fortfarande gälla. strål
kastarbelysningens begränsade användbarhet å t lä, på grund 
av rök från egen eldgivning, nödvändiggör dock att utbildning 
i användandet av falljusbelysning bedrives i största möjliga 
utsträckning. För utpekande av m ålet och belysning av det
samma fråill självständigt opererande torpedförband synes även 
falljusskjutning ha stor betydelse . 

Såsom avslutning på den r edogörelse för stridshändelser 
Och erfarenheter från sjöslaget syd Kap Malapan, som här 
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lämnats, må ännu en gång framhållas att dc tillgängliga käl. 
lorna äro mycket ofullständiga och delvis motsägande. Vid 
utarbetandet av redogörelsen har i första hand det engelska 
amiralitetels rapport av den l april 1941 följts. Vid fornnl
lerandel av erfarenheterna har härjämte notiser i dagsprcs. 
sen, vilka bära ögonvittnens prägel, utnyttjats. Givetvis har 
även skildringen av slaget i George H. Johnsson's bok >> L ioncss 
nf the Sca >> utnyttjats. 

S. Logernwn. 
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U p p gifter angående främmande 
(U F M n:r 1-2/42) 

. 
mariner 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinens pressdetalj 
under tiden 16 november 19"11-15 februari 1942. 

Innehållet i här återgivna uppgifter står helt fö>r de som källa 
angivna pressorganens räkning. 

I. Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 
De amerikanska och japanska flottorna. 

Sedan London-fördraget år 1936 ha japanerna i motsats till de 
övriga signatärmakterna icke offentliggjort data föir sina nya örlogs
fartyg. Samtidigt finns det inget land, där de militära hemligheter
na så väl skydelas som i Japan. Det ar alltså möjligt, att okända far
tyg redan äro i tjänst eller under byggnad; detta gäller fran1för allt 
kryssare och mindre fartyg. Låt oss minnas att en engelsk marin
skribent, som i allmänhet var väl underrättad, redan för 20 år sedan 
kunde meddela, att Japan ägde resurser tillräckliga för att samtidigt 
9 slagskepp på 30-40,000 ton, 7 kryssare och 20'-25, jagare skulle 
kunna byggas i landet. Sedan dess' (1921) ha J apans industriella 
resurser ytterligare ökats. slutligen, Japan har aldrig ryggat till
haka för de stora flottbudgeterna: icke inräkna t de speciella anslagen 
för Kina-kriget har flottbudget en passerat från 677 milj. yen 1939 
-40 t ill 826 milj. yen 1940'----41, el. v. s. 25 % av den totala budge,ten. 

Det är lättare att upptäcka den kraftansträngning USA gjort 
På det marina området unde'r senare år. Ett högst ansenligt antal 
fartyg äro under byggnad. DeiSSa fartyg ha beställts i överensstäm
melse med två »bills>>, antagna av lwngressen 1940- Naval expansion 
bill den 16 juni och Two ocean naval expansion bill elen 9 september 
-. genom vilka flottans totala tonnage. skulle bringas upp till 3,050,000 
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ton och å1· av förlorad t id skulle återvinnas. Anwrikas marina lq·aft
ansträngning ha ej alltid varH lika energiska och konstanta sou 1 lan. 
dets krav på flottparitet med England fordra liksom dess fasth allau. 
dc vid elen »Öppna dörrens~>> politik i Fjärran östern och havens f ri
het, en tes som alltid legat dc amerikanska statsmännen varmt orn 
hjärtat. I verkligheten har elen amerikanska nybyggnaclsverksamhf'tcu 
alltid kommit stötvis: en iakttagelse som man kunde gjort n·clan 
före 1914. Isolerad på sin stora kontinent, skild från andra stonnak. 
ter av de oändliga oceanerna, kände sig amerikanaren sällan hotad 
och negligerade därför ofta landets försvar. Inte· förrän Hoost n lt 
kom ti ll makten satte marinmyndigheterna igång med en nyh, gg. 
naclsvcrksamhet i större skala för att så småningom visa sin \ i lja 
att verkligen föra fram elen amerikanska flottan till elen fr:i •nsta 
platsen. 

För att göra en styrkejäm[örclse mellan dc båda flottorna r ii<·kcr 
det ej att göra en numerisk jamfö'rclsc mellan de olika fartyg~katc

gorierna, då den amerikanska flottan i motsats till elen japanska 
mås te föreloJas p ä två oceaner. 

Vid krigsutbrottet hade Förenta Staterna i Atlanten en llu tLn 
bes tående av sina tre äldsta s lagskepp, 7-8 kryssare, 2 hangarfartyg, 
65~7() jagare och 6 ubåtsdivisioner (jämte 3 andra i PaDam a Jör 
försvar av kanalen). De två nybyggda slagSikeppen på 35,000 ton 
voro :[örmoclligen också i Atlanten sysselsatta med provturer. Om 
man tager hä11syn till de fartyg, som voro uneler översyn eller r•·pa
ration, torde man kunna påstå, att elen amerikanska styrkan i S< ilh 
Havet vid krigsutbrottet den 7 december inte var elen japanska fl oHan 
särskilt överlägsen. Man förstår också varför det b"ritti.ska mni ra
litctct såg sig föranlåtet att skicka några av sina kraftig:Js k en
heter till Singapore. 

Av dc 17 slagskepp, som elen amerikanska flottan ägde, voro 
Emdast 21 på 35,000 ton av snabb typ: 2.7 knop, de 15 andra göra en
das t Sl knop men äro starkt bepansrade. Den japanska slagflottnn 
å andra siclan är i sin helh<>t gans•ka nabb: inget slagskepp gör 
mindre än 22 knop, G enheter kan uppnå 25 knop och ~ fastän mnn 
icke äger några officiella uppgifter - torde man kunna utgå irån 
att slag:>lwppcn av Takamatu-typ göra 27-~3 knop i likhet med alla 
nybyggda sla gskepp på 35,00() ton. 

Olika källor uppgiva att det finns 3 eller 4 japanska »ficl"slag
skcpp>> av typ liknande den tyska Liitzow (ex. Deutschland). Ett av 
dem sjösattes i september 1939 och började provturerna i april 1940. 
Man antar, att cles:Ja fartyg ha ett deplacement på 12'----14,000 ton , 
en fart på 28 knop, 6-30,5 cm. kanoner i trippe.Jtorn och ett JuLt
värnsartilleri på antingen 10 cm. eller 12,7 cm. Förmodligen är clo t 
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Jllecl hänsyn till dessa fartyg som amerikanarna byggt sina nya stora 
kryssare av typ Alaska på 25,000 ton, 30 knop och 9 st. 30,5. Det är 
föga troligt emellertid, att något av dessa fartyg blir färdigt före 1944. 

Enligt tillgängliga upgifter äger USA ett stö·rrc antal kryssar'' 
Jll ecl 2(),3 cm. kanoner än någon annan flotta, nämligen 18 .st. Det 
är cloek mö ligt, att J apan kan ställa upp en motsvarande s tyrka av 
tunga kryssare, såvida de·t är riktigt att dc ändringar, som gjorts 
på kryssarna av Magami-typ e.f_ter provturerna, också inneburit, att 
trippeltornen mocl15 cm. kanoner ersatts med dubbeltorn med 2(),3 cn1. 

Den amerikanska jagarflottan l~ännctccknas av den bristande kon
tinuitet, som utmärkt elen amerikanska nybyggnaclspolitiken. Mellan 
1917 och 1919 sjösattes 267 jagaro för att möta hotet från ubåtarna 
under förra kriget. Uneler långa tider hade USA sedan inget bcho\
av nybyggnader. Olyckan är att clessa fartyg gått mot åldersgränsen 
samtidi gt och uppnått den relativt tidigt p. gr. a. att fartygen byggis 
alltför hastigt. 85 jagare från 1917- 18 äro fortfarande i. tjänst, 
ehuru 50 st. överläts till England i sept. 1940. Givetvis hade det 
varit förmånligt att i tid sätta igång crsättning.sbyggnaclen för dessa 
jagare. Emellertid lät USA 13 år gå utan att göra detta. 107 mo
dern a jagare ha trätt i tjänst sedan 1932 och åtminstone 150 ha be
ställ t i överensstämmelse med de nu gällande nybyggnadsprogram
men. Dessa fartyg ha ungefär samma data som sina utländska mot
varigheter, de ha 12,7 cm. kanoner, användbara även mot luitmål, 
samt ett anmärkningsvärt s tort antal torpedtuber, 12 å 16 i kvadrup<ll
uppställning. 

I motsats till USA har Japan bedrivit n ;ybyggnadsvei·ksa.mhetcn 
kontinuerligt. Man observerar på do japanska jagarna flpra ny
heter, som japanerna lancerat, t. ex. dc lätta tornen för artillcri :)t 
(typ Hubuki 1927-33). Aven torpedtuberna ha försetts med skydel 
av ett slag, som man inte använde i andra flottor före 1939. Detta 
skydd, otillrlickligt för en fullträU, räcker dock till att skyelda per
sonalen mot splitter och kulspruteeld från flygplan. 

J apanc·rna ha med samma planmäss ighd arbetat på utvecklingen 
av sitt ubåtsvapen, vars största enheter tyckas ha konstruerats med 
ledning av de tyska ukryssarna av år 1918. Ubåtarna ha å andra 
sidan aldri g favoriserats i USA, där man liksom i England frännt 
betraktat dem som ett het mot dc flottor, som redan behärskade ocea
nerna. Flerfaleliga gånger uneler debatterna kring flottavtalen har 
det framkommit, att USA gärna skulle se att ubåtarna fö·rbjödos. 
Att USA har 117 ubåtar bör icke förvilla, 70 a.v dem äro överåriga. 

A andra sidan var det USA som först av alla fOrstod att en 
flotta inte kunde nå sin fulla effektivitet utan ett betydande marin
flyg. Alltifrån 1919 har Amerikas marinflyg stått på, toppen i tek-
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niskt avscc·ndo : katapulten in troducer ades av USA å r 1922 och de 

första stor a bombfällnings.f6rsöken mot fartygsm ål gjordes i USA 

1928. 

Trots den stora s killnaden i tonnage (14-33 000 ton) ä ro de .1 . 
. ' ( Ine~ 

nkanska hangarfartygen alla avsedda fö,r 4 divisioner om 18 Il ,. 

l 'I l . Y6-
P an, varh kommer ett antal plan fö,r specialtjänst. Varj e divis· 
.. · 1· . tou 
ar speCia IScrad : Jakt, bomb, spaning eller torped. 

Till sina 7 r edan fä rdiga hangarfartyg ha amerikanarna nvli

g.:n lagt ytterligare ett, Long Island, ett f. d. handelsfartyg, .;om 

fors~tts med flygdäck och kan taga ombord 30 flygp lan. På grund 

a v m l åga fart (16/17 knop) kan Long Island inte operer a til l.%m

mans med slagflottan men to rde vara särdeles användbart för kon

vojskydd. 

Förutom de flygp] an , som finnas ombord på hangarfar t~ gen, 

och de 3--4 plan, som slagskepp och kry a re kunna taga om l>ord 

l.wr USA :s flotta en egen artad flygfonnation, kall ad »Air sco n1 in~ 

fo rce >> , s om utgör en del av Still a Havsflottan. Denna formati on hat· 

et:satt drn jagarsty rka, som mrut ingick i Stilla Havsflottans .~pa

nmgse,skadc r; våren 1940 bestod >> Ai r scouting f.oi·ce>> av G pa

t rol wings>> om f attande mer än 300 2-motorers hyClroplan på 

14 ton (typ Consolidatcd), ekonom isk fart 300 km /tim. De k unna 

f lyga 7,000 km. utan bensinpåfyllning med 2 ton bomber. 1940 hö r

jade man tillföra >>Ai r scouting forc e>> 4-motoriga hydroplan p:'\ 2.5 

-40 ton med en största flygst räcka på 9,000 km. 

Angående det japanska marinflyget är man betydligt sämre un

dnrättaLl. Liksom i USA so.r te rar ma r inflyget unde1• ma rinmynlig

h< tt' ma. I detta avsee nde har J apan gått ännu längre ä n US1\, ty 

även det kustbaser8dc J ly get tillhör marinen. Den sista t idens l än

de lser l1ar klart visat, att J apans marinf lyg är ett verkligt slagskraf· 

t igt vapPn - man har hundlat i klar uppfattning om, som e n ja

pr.ns k a miral uttryckt det, att >>e n flotta utan vingar tillhör det 

fö rgångn a '' · 

Det karakteristiska för flert alet japanska hangarf artyg är d' ras 

IJPg riinsaclc tL nn age; ingen annan fl ctta har byggt så små farty g 

av denna typ . D0 ].;:unna t meJlertid taga ombord 25-50 flygplan. Det 

bPgrä ~ sa cle tonnaget ha r 0mPi lcrtid enelast kunnat nås genom a tt 

minska på fart cch skydd : fa rtr n uppgår 0nclas.t t il l 215-30 knop 1not 

3~--33 för utländska motsvarig heter oc h pan.sa rskydd saknas alldeles. 

Kriget i K ina har föranlett japanPrna att bygga åtski lJda ny a 

fa rtygstyper, aveedda för kombinerade O'fle r ationer· såsom motorp rii

mar, patrullbåtar och fartyg byggda för trans port av s pecialtrupper. 

Den erfaren lwt, som så lunda vunni ts uncln de fyr a s ista åren . ha >' 
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äkert varit värdefull under landstigningsoperationerna på Malaeka 

~ch Filipinerna. Slutligen har den japanska flottan, trots att till

gången på baser är god inom de mest aktuella operationsområdena, 

inte fö rbisett behovet av hjälpfartyg av olika slag: verkstadsfartyg, 

ubåtsmoderfartyg, tankfartyg. Numeriskt sett är den japanska träng

f lottan den amerikanska vida underlägsen. Men USA äger endast 

en örlogsbas a.v verkligt värde: Pearl Harbour och har följaktligen 

måst organisera veritabla »rörliga baser-. Ingen flotta har heller 

ett så stort antal depå- och moderfartyg av alla slag : 10 depåfartyg 

för jagare, 2 ubåtsmoderfartyg, 8 stora och 23 små flygdepåfartyg, 

4 verkstads·fartyg etc., häri icke inräknat fartyg under byggnad. Den 

stora t rängflottan är både på gott ·och ont, t y dess skydd är en be

svärlig uppgift för den amerikanska flottan. 
(Le Yacht, januari 1942.) 

Bygg nadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Förenta staterna. 

Flottans nya byggnadsprogram har väsentligt ö1kat det ursprun~

liga fö r två-oceanflottan. Den amerikanska flottans nuvarande och 

fr amtida styrka framgår av nedanstående tablå. 

Färdigbyggda 1/10--41 

- -
l Tv å-ocean- l Tilläggs- l 
programmet programmet 

Summa 

Slagskepp ......... .. . 17 l 15 l 7 el. 8 l 39 el. 40 

'l Kryssare ............ 37 64 26 el. 27 117 el. 118 

Hangarfartyg ...... 7 11 6 el. 7 24 el. 25 

, ~:gdaerrev~~~~·I~~~~~~;. I 170 192 omkr. 80 omkr. 442 

113 73 omkr. 47 omkr. 233 

(P M, 14 december 1941.) 

Marinminister Knox meddelar att flott an f. n. har 5,800 flyg

Plan, inkl. övningsplan. 
(Nya Dagligt Allehanda den 1 december 1941.) 

T idslcrift S jöväsende t. 20 
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s lagskeppet I ndiana, vilket är på 35,000 ton och som knstat 
70 millioner dollars, sjösattes den 21 no·vember, sex månader fö re 
det datum, som stipulmats i byggnadsprogrammet. 

(Reuter den 21 november 1941.) 

Vid en ceremoni med ett anförande av marinminister Knox: 
sjösättes den 16 februari i Norfolk i Virginia slagskeppet Alabama 
föga mer än två år efter det kölen sträcktes till fa r tyget. Det är 
det sjätte amerikanska slagskeppet sedan 1923. 

(Reuter den 15 februari 1942.) 

Kryssaren San Diego, 1938 års program, stapel.:mtt den 2.7 mars 
1940, sjösattes den 3 juli 1941 på Bethlehem Steels varv i Quincy (b,OOQ 
ton, 16 st. 12,7 cm. kanoner). 

(Rivista Marittima, september 1941.) 

Kryssaren Columbia sjösattes den 17 december. 
(Reuter den 17 december 1941.) 

J agarna Bristol, Ellyson och Oor ry s jösat tes• i juli månad, un
der samma månad stapelsattes slagskeppen Montana och Ohio samt 
kryssarna Amsterdam, Toll ahassee, Mobile och Miami samt hangar
fartyget Cabot. 

(Rivista Marittima, ooptembor-oktober 1941.) 

De båda jagarna Ward och Buchanan, som äro av exakt S<lm
ma typ och mäta 1,600 ton, sjösattes den ~november i Rear n~· i 
New Jersey, fem månader före den ursprungligen beräknade tid
punkten. 

(Reuter den 23 november 1941.) 

Den amerikanska j agaren Farenholt sjösattes den 19 november 
. på Bethlehem Steel Company's skeppsvarv. J agaren är på 1,600 ton. 

(Nya Dagligt Allehanda den 201 novembe•r 1941.) 

J aga.ren Bancroft sjösattes den 31 december på Bethleh om Steels 
varv i Quincy. På samma varv sfosattes· jagaren Bailey den 19 de-
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cember. Jagarna Beatty och Tillman sjösattes den 20 december på 
örlogs;varvet i Charlestone. 

(P M, december 1941.) 

Enligt uppgift skall ~:0 kanonbåtar av Campbeli-typ (2,000 ton, 
20 knop} vara unde·r byggnad. De avses huvudsakligen för konv,oj
skydd och ubåtsjakt. 

(Rivista Marittima, oktober 1941.) 

En ny typ av ubåts jagare med en l ängd av 52 m. och en fa rt 
a.v 20 knop lär ha konstruerats. 30 st. skola ha beställts. 

(Rivista Marittima, september 1941.) 

Data för de 22 ubåtarna av Amberjack-kl assen uppges vara fö-l
jande: 1,525 ton, f art 17 a 18 knop, 1 st. 7,6 cm., 10 st. 53 CifiJ. . tor
pedtube,r. Data föir Grampus-t ypen torde vara desamma ut om för 
tonnaget: 1,475 ton. 

(Rivista Marittima, september 1941.) 

Marinutskottet har upptagit förhandlingar med United States 
Lines i syfte att genom köp förvärv a de tre stora oceangående far
tygen "America", "Vvashington" och "Manhattan)). Dessa :lirurtyg 
äro f . n. tillfälligt i Förenta statemas regerings tj änst som det he
ter i egenskap av "trupptransportfartyg". Marinen vill nu köpa far
tygen fö·r att bygga om dem till hangarfartyg, då jus.t dessa båtar 
genom sina goda s jöegenskaper och stora hastighet äro speciellt läm
pade härför. 

(Nya Dagligt Allehanda den 28 novomber 1941.) 

Fyra isbrytare på 5,000' ton skola byggas för att gara tjänst 
längs kusterna, eventue-llt skola de användas för att hålla hamnarna 
öppna i Mul.'mansk och Arkangelsk. De kunna säkert tagas i bruk 1942. 

(Reuter den 20 november 1941.) 

President Roose-velt liar godkänt ett lagfölrslag som bemyndigar 
marindepartementet att bygga eller förvärva minst 300 SIII1å fartyg 
för minsvepning elle:r annan tjänst i hamnarna. · 

(Reuter den 23 november 1941.) 
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Representanthusets utskott för flottans angelägenheter gorlk in. 
de den 15 december en lag, som tillåter en utökning av flott an meJ 

' 150,000 ton. Flottan begärde t illstånd t ill en utökning med 30 %, 
som skulle ha uppgått t ill 900,000 ton.- Rep resentanten Jame.-; W. 
Mott sade att utökningens storlek haclo reducerats av utskottet, L'll1C

dan landets skeppsbygg1J-adsmöjligheter ej kunde tillgodose mer än 
t50,000 ton under å r 19'42.. Flottans ursprungliga begäran avsåg ett 
t reårigt byggnadsprogram. 

(P M, 16 december 194L) 

Roosevelt har den 18 januari begärt ett tilläggsanslag Jlil H 
miljarder dollars för marinen, varav f;vra miljarder för år 194S och 
sju miljarder för 1943. I å rets anslagssumma ingår 232 miljoner fö r 
flygvapnet och 1,750 miljoner för fartygsbyggen. 

(Reuter den 18 januari 1942.) 

Repre.s;entanthuset har de>n 21 januari godkänt ett anslag på 
3,300 miljoner dollar för byggande av 1,799 patrullfartyg och hj;ilp
fartyg · av mindre storlek samt beviljat 750 miljoner dollar för l>yg
gande av nya varv för flott ans räkning. 

(Reuter den 21 januari 1942.) 

Ett l agför slag om anslag på 17,72-2,565,000 dollar - det största 
i Förenta staternas historia - framlades i dag för kongressen. \bn 
har fö r avsikt att därmed finansiera flottans krigsbehov fö r a tt 
_;Lstadkomma absolut överlägsenhet på och under vattn-et medeJEt ett 
gigantiskt byggnadsprogram fö r fartyg och flygplan. Detta auslag 
plus dc stora summor, som redan förut beviljats för cle,tta år, gör att 
flottans utgifter stiga till 24 3/4 miljareler clollfl-r. Nästan 50 % här
av Hkola användas till byggande av krigsfartyg · med ett totalckpla
crment av 950,000 ton förutom 55 mindre fatyg och 1,799 olika små
båtar såsom patrullbåtar och torpedbåtar. 

(Reute<r elen 26 januari 1942.) 

Representanternas hus godkände i går och senaten i dag de t 
för marinen äskade anslaget på sammanlagt 26,495 milj. doll ar, och 
·lagförslaget går nu vidare till Vita huset" för att undertecknas ~-v 
-presidenten. Däi:med- ha de sedan juli 1940 beviljade anslagen for 
försvars'- och krigsändamå:l STtigit till inalles Ölver .115 miljarder dollar. 

(Stockholms-Tidningen den 6 februari 1942.) 
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Storbritannien. 

De-n ocrhörda tillväxten under kriget av elen engelska flottan • 
framgår av att den sammanlagda per onaistyrkan nu närmar sig 
500,000 man. Enligt 1939 års budget uppgick personalen till 133,000 
man, varför ökningen är nära 300 %. 

(Daily Heralcl den 23 november 19'41.) 

De nuvarande brittiska korvettorna äro av en ny typ, som ska
pats i början av detta krig och särskilt konstrum·ats för ubåtsjakt 
och konvojtjän t. Naturligtvis förfogade England redan före krigs
utbrottet öve r fartyg för ubåtsjakt och konvojtjänst, i första hand 
därför av edda kanonbåtar, vilkas beväpning ändrades strax fö,ru 
krigets bö,rjan för att dc särskilt Ycrk amt skulle kunna bckämp1. 
ubåt ar och f lygplan. De äro på c:a 1,000'----1,200 t . .och ha en fan 
av 16,5-19 !Glop. Därjämte finnas ubåtsjagarna av »Kingfisher»
typen, vilka o:Eficiellt betreknus som eskodiartyg. Dc ha ett deph
cem:ent av 510-580 ton och en fart av 20 knop. Beväpningen består 
av en 10,2 cm. k.anon, 8 lvkulsprutor och s junkbomber. Dessutom 
stå ett stort antal fiskefa rtyg till :Cörfoganclo, vilka såsom hjälpve
dettbåtar delvis hörde till fl.ottan redan före kriget. 

Kanonbåtar för konvojtjänst kunna uneler kriget icke byggas i 
så stort antal, som behövs för konvoj.skycldet, då byggnadsticlen är 
för lång. Eskortfartyg av >>KingEishcr»-klasscn och fiskef artygen vi
sade sig icke vara särs1cilt lämpade för konvojtjänst. Dc förra vo1·o 
icke nog s jö,värdiga i öppen sjö, medan fisKefartygen iclm vo-ro till
räckligt starkt byggda för att i Hingelen kunna fylla de krav, som 
ställdes. Vid krigsutbrottet beställdes korvetter, vilkas konstruktion 
ansluter sig till eskortfartygen av "IGngfishen>-klasscn men med an
vändande av clc~t enkla valfång,9tfartygc~ts byggnaclsform. Först bygq;
des en större typ med uppskattningsvis 700 tons dcplacom,ent. Far
tygen torde ha en fart av c:a 13- 15 lowp och vara beväpnade med 
en 10,2 cm.-kanon, flera lätta lv-pjäser, två sj unkbombkastare och 
talrika sj unkbomber. Senare byg·gcles en något minch·o typ om c:a 
500 ton utan att fart eller beväpning i högre grad ändrades. Det 
torde redan finnas långt öve>r 100 sådana korvetter. Som fartygs
namn för denna klass valeles blomnamn. Storbritannien följ er här 
~~ t r adition från världskriget, ty antiubåtsfartygen av »Foxglove:>-

a&sen, som byggdes 1915-18, buro lilmlcdes blomnamn. Korvetter
na äro fullt s jövärdiga äve'n i oppen s jö och insättas för att skydda 
de engelska konvojerna över oceanen. 

(Die Kriegsmarinc, februari 1942,.) 
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Ytterligare en jagare av Tribal-klassen har sjösatts i Sydney 
för den australiska flottan. 

(Reuter den 7 februari 1942.) 

Frankrike. 
Tidningen Matin meddelar, att det franska slagskeppet Dunker

que, som blev svårt skadat genom beskjutning vid det engelska an
greppet på örlogshamnen Oran i Nordafrika, nu reparerats och åter 
kan inträda i tjänst. 

(Deutschcs Nachrichtenbiiro den 25 november 1941.) 

I Toulon ligger f. n. en eskader bestående av tre slagskepp (in
kluderande dc två moderna systerfartygen Straebourg cch Dunker
que), fem kryssare, ett flygdcpåfartyg, omkring 30 jagare och ett lik
nande antal ubåtar. Medan fartygens officerare blivit särskilt ut
valda för sin lojalitet mot amiral Darlan, har deras stora besätt
ningar ej blivit så utvalda; de S'ägas vara apatiska och bittra och 
do ha ut:oJatts fö,r propaganda av de Gaulle-vänliga och kommunistiska 
agenter. Samma förhållande råder i Casablanca, den marockanska 
basen. Omkring 50 örlogsfartyg, inklusive det ej färdigbyggda slag
skeppet Jean Bart>>, äro samlade där. I Da kar ligger de,t nya slag
skeppet Richelien på 35,000 ton, nu skapligt reparerat - med hjälp 
av tysk expertis - efter skador som brittiska flygtorpeder tillfoga
de det. 

Enligt de senaste rapporterna befinna sig de franska örlogsiar
tygen i följ ande hamnar: 

T ou lon l Casablanca Dalca1· JYiartinque l Indo-~ 

3 slagskepp l slagskepp, l slagskepp l hangarfar- l kryssare 

5 kryssare ej färdig- 3 kryssare tyg 4 jagare 
byggt 

l moderfar- 3 kryssare 6---8 jagare 2 kryssare 12 under-
tyg för hy- 6 under- vattensbå· 
droplan 6 jagare vattensbå- tar 

!30 jagare 12 under- tar el. flera 
vattens bä-

130-40 under- tar el. flera vattensbåtar 

(P M, 15 december 1941.) 
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Brasilien. 
På Rio de J an e i ros varv uppges vara under byggnad 6 jagar·J 

av A-klassen, nämligen Amazonas, Araguari, Apa, Acre, Ajuricaba. 
De huvudsakliga data för dessa nya jagare torde vara följande: de
placement 1,340 ton, bestyckning 4- 12 cm., 8-53,3 cm. torpedtuber, 
fart 35,.5 knop. 

På Ilha das Cobras' örlogsvarv har s jösatts jagaren Grem1halg, 
cle:n sista av Marcilie Dias-typ. Till denna serie höra jagarna Mar
cilio Dias, Maritz e Barros och Groenhalg, byggda av materiel som 
impoderats från USA. De äro i huvudsak av samma typ som elen 
ame,rikanska Mahan-klassen. De viktigaste data för denna kategori 
äro följande : deplacement 1,500 ton, längd ö. a. 108,8 m., breeld 10,li 
m., djupgående ~·,s m., bestyckning 5-12,7 cm., 38 kal., 4 automat
kan., 3-53 cm. kvaclrupeltubor. 

Motorinstallation och turbiner äro levererade från General Elec
tric Co., styrka 42,800 hkr. för en hastighet av 36,5· knop, 4 högtrycks
pannor typ Babcocfc & Wilcox, clrivmeclelsfönåcl 500 ton, aktionsradio 
6,000 mil. 1 • ' 

(Rivista Marittima, oktober 1941.) 

Chile. 
Den gamla kryssa ren Chacabuco har ombyggts till skolfartyg 

för kadetterna. 

Avisafar tyget Agnila på cirka 1,000 ton har nyligen sjösatts på 
Daibervarvet i Valeli via. 

(Rivista Marittima, september 1941.) 

Japan. 
Det har ju varit bekant, att Japan sedan år haft en hel serie 

hemliga fartygsbyggnader i gång. Enligt en artikel av en marin
sakkunnig i Deutsche ZCiitung i Budapest skulle J apan ha ej mindre 
än 18 slagskepp, varav åtta helt moderna, två, »Katori» och »Kashi
ma» p å vardera 42,500 ton med nio 44,6 cm. kanoner, två på 45,000 
ton med samma bestyckning samt fyra mindre av slagkryssartyp, 
»Riscim> på 27,000 ton med sex 35,6 cm. kanoner och elen sensationellt 
höga farten av 37 knop. Under byggnad skulle befinna sig bland 
annat tvenne slagskepp på 46,000 ton och ett på ej mindre än 55,000 
ton med tolv 45,7 cm. kanoner. 

(Svenska Dagbladet den 8 december 1941.) 
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I en radioutsändning .från Tokio meddelades den 7 dcccmlwr. att 
fe m japanska slagskepp på vartdera 40,000 ton för närvaranrl .. äl'o 
under byggnad. Stapfc'lavlöpningcn kommer att äga rum 194:2. 

(Nya Dagligt Allehanda den 8 december 1941 .) 

Följanclo tal•lå ger en överblick över den japanska örlog~ rloi t a n,~ 

fartygsbestånd hösten 1941. 

Antal Ton 

FaTtyg av fö1·stn klassen. 

Slagskepp ... ...... ... ... .. . .. . ... ... ... ...... ... 10 301,,100 
Hangarfartyg ...... ... ... .... .. ...... ... ... ... 6 88,4!;) 
Flygdepåfartyg .. .... . .. .. .. .. .. ... .... .. .. .. 5 58,0~>0 

Flygdepåfartyg (f. d. handelsfartyg).. . 6 omkr. 27,4().-, 
Tunga kryssare ... .. . ......... ...... ... 12 107,HOO 
Lätta kryssare .. .. .. .. . . .. ... .. ... . . .. .. .. .. 27 146,:? !i~l 

Kustförsvarsfartyg... .. . ..... . ......... ... ... 7 44,fi:;o 
Jagare .......................................... 

1 

127 170,0iJH 
Torpedbåtar.......... .......................... 12 6,8!l8 
Ubåtar .......................... _ .. _ .. _ .. _. _ ... _ .. .;..; .. .;..;"..:.· :---7_4 __ ~o_m_k_r_.__;l.;.;0_9.:..:,8_;,..:.s_1 

Summa 286 l,OG0,70 l 

Fa·rtyg av ctncl-ra klassen. 

skolkryssare .. .... ...... . . . . .... . . . . .. .. . ... 2 11,6(10 
Minutläggare ...... ... .. .. .. .. . ...... ...... ... 15 24,7:l!l 
Minsvepare .. .... .. . ... .... . .. .. ... ... ... .. .... 18 10,4:!J 
Ubåtsjagare... ... ... ......... ... .. . ... ... .. .... 14 3,7:!0 

~l:~~::~:~å·t~;. :: .::::::::::::::::::::::::: :: l l~ ~:;~~ 
~~.~~------~------~---1 

Summa 63 56,1 Bli 

Hjälp(a1·tyg . 

Ubåtsmoderfartyg .......... .... ............ 7 56,015 
Verkstad~farLyg . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . l 9,000 
Transportfartyg .. .... .... .. .. .... .. .. .. ... .. . 3 32,250 
Tankfartyg ...... ...... ...... .. .... ...... ...... lO 135,250 
Målfartyg .. .. .. .. . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 16,130 
skolfartyg....................................... 3 31,895 
Sjömätningsfartyg ... ... ........... . ......... 1 1 2,080 
Is brytare ...................... ·.;_· ·..:.· :.; .. .;..; .. ..:. .. :.:.· ;.:.".:.;".:.;"+----1--+------2_;._3~_50 __ _ 

Summa l 27 28l:l ,900 
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Konflikten mellan Japan och Kina har för övrigt nödvändig
gjort byggandet av talrika hjälpfartyg, vilka spela en viktig roll 
vid lösandet av de väldiga transportuppgifterna, vicl. truppurlast
,uingarna och materieltransporterna men framfö-r allt för underhåll 
t!V landtrupperna längs do stora floderna. 

För trupplandsättningar ha två slags pråmar hyggts : en s·tön·e 
typ, 17 meter lång, och en mindre .typ med 13 meters längd. Dessa 
äro flatbottnade fartyg, som drivas av i aktern befintliga motorer. 
De uppnå båda en fart av 9 knop och ha ett djupgående av knappt 
1 m. i lasta t tiLlstånd. Med varje båt kunna transporteras 9() resp. 
!10 man. För fart ö1ver havet lastas Hera båtar ombord på motor
fartyg med 10,000 tons deplacement, vilka äro utrustade mNl &är
skilda anordningar för att transportera dessa båtar. 

A v slagslmpp och hangarfartyg äro åtskilliga enheter under 
byggnad, och man kan, med hänsyn till de bekantgjorda data för 
stapelavlöpningarna, rälma med deras färdigställande inom ö~ver

skådlig tid. För slagskeppens del rör det sig om de båda till Taka
matu-klassen hörande fartygen Takamatu och Nisshin. Uneler det 
att Nisshin löpte av stapeln elen 30 nov. 19-39', skedde Takarnatus sjö
sättning den 26 jan. 19'40. Båda slagskeppen ha ett deplacement av 
42,000 ton och torde vara bestyckade med 8 eller till och med 9 
40,6 cm. kanoner, 12 12,7 cm. kanoner och ett ansenligt antal 25 mm. 
luftvärnspjäser. Det är dessutom bekant, att ytterligare slagskepp 
med lika eller till och med större deplacement ha stapellagts under 
åren 1939--40. Hangarfartygen Syokaku och Zuikaku (tidigare namn: 
Koryu) löpte av siapeln elen 2 juni 1939, resp. 27 nov. 1939. Deras 
deplacement torde uppgå till 12 a 14,000 ton. Båda hangarfartygen 
kunna medföra 45 f lygplan. Av åtskilliga under byggnad varande 
kryssare står Tugaru i främsta rummet med ett deplacement av 
7,,900 ton och 12 15,2 cm. kanone,r. U n der å ren 19-3g.._40 färdigställdes 
ett ansenligt antal jagare; de båda sista i denna serie, Nowake och 
Tanikaze, som löpte av stapeln elen 17 sept. 19'40 resp. 1 nov. 19'40, 
ha ännu inte trätt i tjänst. Med ett deplacement av 2,000 ton utgöra 
de de största av sin fartygsklass; deras bestyckning utgöres av 6 12,7 
cm. kanoner, 2 luftvärnskulsprutor och 8 60,9' cm. torpedtuber. 

Den japanska tankfartygsflottan ä r av särskilt stor betydelse 
för krigfödngen. Vid mitten av 1941 uppgick den till 42-9,790 brutto
registerton; den omfattade 14 ångfartyg med tillsammans 122,17'7 
brutto-registerton och 33 motorfartyg med ett sal11ll1anlagt tonnage 
av 307,613 brutto-registerton. 
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Det japanska marinflyget är unde.r,ställt marinen, och även Per. 
sonalen utbildas inom marinen. 1939 uppgick manskapsbeståndet t ill 
omkr. 15,000 man. Flygplanen, som uteslutande tillverkas i J apan 
visa en stark anpassning efter engelska och amerikanska flygplans: 
typer, t. e;x. spaningshydroplanen Kawasini, som byggas efter mönster 
av den engelska »Short-Singapore» och liknande modeller. En stor 
del av de för kusttjänst bestämda eskadrarna är stationerad på fast
landet, d. v. s. i Mandsjuriet ocli på Koreahalvön, ytterligare ett an
tal på Formosa. ·U tom dessa maskiner förfogar J apan över en om. 

bordbaserad luftflo,tta, som kan upprumttas till 400 a 500 flygplan. 
Alla äldre slagskepp ha utrustats med katapulter och bära 3 flygplan. 

(Marine Rundschau, december 1941.) 




