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Utdrag ur årsberättelse i navigation 
och sjöfart för år 1942. 

Avgiven av ledamoten Gahn. 

(Forts . från häft. 4, s id. 238.) 

Sveriges statliga isbrytningsverksamhet 1941-1942. 

Med vederbörligt tillstånd lämnas efterföljande utdrrag ur 
av Marinstabens isbrytardetalj utarbetad årsredogörelse. 

De två stränga vintrarna 1939/40 och 1940j4f följdes av den 
.ävenledes stränga vintern 1941/42. Tre stränga vintrar i en 
följd är en mycket sällsynt klimatologisk företeelse i vårt land 
Qch ha,r, vad Stockholm beträffar, icke inträffat sedan 1802j03-
1804j05. Vintern 1941/42 har för Göta- och Svealand varit den 
kallaste vinter, som förekommit sedan regelbundna meteoro
logiska observationer började ulfö,ras i vårt land omkring år 
1860. 

. Isförhållandena, som jämväl äro avhängiga av vindens 
l'lktning och styrka, voro i många hänseenden likartade med 
delll Under vintern 1940/41, i det att liksom då långa perioder 
a_v ostliga vindar förorsakade ytterst svåra isförhållanden på 
tJkets ostkust, i Gävlebukten samt i bassängen söder om Skåne, 
llledan samma förhålbnde ledde till relativt gynnsamma is-

Tidskrift i Sjöväsendet. 18 



-278-

förhål landen på Västkus ten. De sä llsynt låga temperatu, 
orsakade emellertid, särskilt på Os tkusten, ulomordenllia t 1l ·erll~ 

t> \ ,, f tig isbildning, som bl. a. ledde till att all sjötrafik gen011111~a' 
Östersjön väster om Gotland - med undantag för en del ~'~'a 
isbrytarhjälp genomförda turer till och från Gotland ~ ~~:;d 
omkring den 25 januari till en vecka in i april var hel t an 
stängd. En så lång avspärrning i dessa farvalten inträff~~
vare sig H.J:39f40 eller 1940/41. e 

A ven under 1941/42 bidrogo krigsförhållandena till alt ök 
sjöfartens svårigheter. Antalet mot sin vilja infrusna farty: 
blev denna vinter större än föregående år, huvudsakligen be~ 
roende på den överraskande kraftiga köldperioden i slu tet av 
januari. Vid Norrlandskusten blevo emellertid inga far tyg 
infrusna; dock tvingades fyra från Gävle kommande fa r tyg all 
övervintra i öregrund. 

Ledningen av den statliga isbrytningsverksamh eten om
besörjdes även 1941/"12 av chefen för marinen genom en sär. 
skild isbrytardetalj i marinstaben, varifrån centralt leddes 
verksamheten för Ymer, Alle, I sbry taren II och Holmen VIII 
samt för vissa tillfälliga uppdrag även Göta Lejon. öniga 
isbrytare dirigerades av cheferna för resp. marindistrikt 

Den statliga isbrylningsverksamheten. omfattade även vin
tern 19-ll/42 samtliga svenska farvatten, varjämte vid tre till
fällen svenska fartyg avhämtades i tyska östersjöhamnar. För 
denna verksamhet togos. utom Ymer och Atle, 8 st. isbrytare 
eller isbrytande fartyg under längre eller kortare tid i anspråk, 
vilket närmare framgår av följande tabell. 

-279-

Isbrylningsexpr?ditioner 1941- 1942. 

~~Antal\ p utuD1 dug:u· 
Fartyg Arbetsområde 

--- f61 23 1 YMER l Bottenviken, Bottenhavet, Gäv-
(incl. provturer) l,ebukten, Öregrundsgrepen, 

3/1z-2 1 \ . 

Alunds hav, Ostkusten, Stock
holms skärgård-Gotland, 
Stockholms skärgård-Tysk
land 

Sf12-11/6 186 ATLE Södru Bottenhavet, Ålands hav, 

10/L--5/3 55 

23/1-23/4 96 

22/1-28/4 97 

14/1--2/5 109 

S:a 774 

(incl. provturer) Hävringebukten, Östgötakus
ten, Skånes sydkust-Tysk
land , Ostkusten-Gotland, 
Stockholrns och Öregrunds 
skärgårdar 

ISBRYTAREN II, Mälaren, Hävringebukten 
Stockholm 

GÖTA LEJON, Väst- och Sydkusten 
Göteborg 

VALKYRIA, Öresund, Sydkusten 

l Luleå 
HOLMEN VIII 
Norrköping 

Stockholms skärgård 

l 
Anm. I statens isbrytningsverksamhet ·deltogo ·de.s.sutom 4 st. örlogs

fa rtyg uneler tillsammams 21t8 dagar. 

Isläggningen i Bottenviken, som liksom föregående år ägde 
rutn vid ungefär normal tidpunkt under första hälften av nc
Vetnber, började i mitten av månaden orsaka sjöfarten svårig
heter. Y mer avgick därför efter avslutad provtur den 17 no
~'.:tnber till Luleå och hade därefter under nära en månad 
Ja~nt arbete med att assistera den livliga sjöfarten. December 
lb.anad utvisade en medeltemperatur av c:a 6° lägre än normalt. 
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Under en kraftig köldperiod 8-14 december la.de sig snabb 

även isar till havs i samband med kraftig kalltJocka (vid 
1
. l 

lufttemperatur kommande fr~m det varmare vattnet), s0111 ag 

sakade betydande navigatoriska svå•righeler och tvingade Ynor. 
.. f h . ler 

att, medforande en del olastade artyg, asl1gt avbry ta ~ · ·· 
-Jo. 

farten på Luleå den 12 december. Efter eskort av dessa fart ·u 

till norra Boltenhavet och avhämtning av några i Skellef tehau;b 

infrusna fartyg avslutades sjöfarten norr om N. Kvarken de~ 
20 december. Då ingen sjöfart påfordrades inom Ume~t- dis trik. 

t et förlades Y mer s arbete därefter till örnsköldsviksdis triktet 

varunder dock avstickare vid fleia tillfällen vid behov gjorde; 

till Härnösandsdistriklet, där sjöbrien på Angermanähen för

orsakades svårigheter av januaritemperaturen, som i Bollen. 

havet låg S0 -9° under normalt, samt en gång förr avslutnincr 
~ . ~ 

av sjöfarten på Sundsvallsdistriktet. Härunder inträffade den 

8 januari elt kolvhaveri på en av Ymers dieselmotorer, som för 

nära 10 veckor framåt berövade fartyget 1(6 av dess maskin

etfekt. Den 14 januari avslutades sjöfarten inom dessa dis trikt 

genom eskort av tvenne fartyg från örnsköldsvik till Arholma, 

varefter Ymer avgick till Gävle för att därifrån assistera där 

kvarvarande fyra sista fartyg för säsongen efter dessas lastning. 

Alle, som utfört sin provtur före jul och därefter legat i 

heredskap i Stockholm, utsändes den 31 december pa isbryt

ningsexpedition och fiok till en början sitt arbete förlag t ti ll 

Gävleområdet och södra Bottenhavskusten. Atles arhele där

stö.des avslutades den 8 januari i sanlband med Y mers an· 

komst, varefler Atle under c:a en vecka hade sitt arbete förlagt 

till Alanels hav. 
Med januari började vinterns stränga del, vilket bl. _3. 

o d f" d t ad for 
fram~ar av a~t me .~ltei_npe~·a ture~:na . or .. enn~ man o.....-g' 
samtliga kuststader holl. stg sa ~m~1a1~~<:.nmgs:'.art ~ag som 8 ult· 
under normalt. Anlednmgen harttll ar att sol\a 1 de kalla l d 

mass-or, som efter 5 januari frrån ost och nordost slrönU~~c~ 
in över vårt land och som 24-27 januari kulminerade 1 ·r 

våldsammaste köldinbrott som noterats i vårt land p[t 13° 
3

1; 

Den starka kölden försvårade hastigt isförhållandena öyer hC 
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det, varför behov av ytterligare is.J)ry tare under januari må

]il l~s lopp gjorde sig gällande. Därför förhyrdes av Slackholms 

n:t d Tsbrylaren Il, som till en början under tiden 12-20 ja-
stil · d ·"f t · i\1"1 f!l'i ass1stera e SJO ar en 1 l a al'en, vilken underr månadens 
nu' l c Il' · b ' o • 

tidigare d~l er 1a 1t 1stand a.~ elt hjälpfartyg, vidare från må-

nadens mr!t. Holm:n VI!I. for arbe te i Slackholms skä:rgård, 
frbn cten 22 pnuan Lulea-Isbrytaren Valkyria för Öresund och 

Gäla Lejon från den 23 för Västkusten. Dessutom insattes ett 

hjälpfartyg och senare även ett mindre örlogsfartyg på Väst

J; usten. 

Den 23 januari på morgonen avgick Ymer med de då 

fä rdiglastade fyra fm·tygen från Gävle för eskort sydvart genom 

öregrundsgrepen. Det tidigare nämnda våldsamma köldin

bro ttet 24-27 januari, som åtföljdes av nordostlig snöstorm, 

orsakade emellertid all elt utomordentligt kritiskt läge med 

svår isskruvning uppstod fö'l· dessa fartyg i norra öregrunds

grepen och först en vecka senare, den 30 januari, kunde farty

gen eft er el t segslitet arbete av Y mer avlämnas i örecrrund förr 
' . . o 
overvmtnng därstädes. Inga utsikter forelågo nämligen att då 

kunna föra farty gen vidare sydvart på grund av de starkt för

srårade isförhållandena i norra Östersjön. Under sisla Yeckan 

a': januari hade nämligen en synnerligen kraftig isbarriär upp

slatt. ulanför östgötakusten och i Hävringebuklen, varjämte 

~amtJdigt hela vallenbassängen mellan Golland och fastlandet 

:~lits av grov is. Utom alt sjötrafiken på Gotland och genom 

\almarsund helt spärrades ~och elt 10-tal fartyg tvinoades in 
hl! Oxelo"sui1d l v· h f" .. · t · bl d" · "' 
2• · oc 1 Is y or overvm nng evo angenom ett 
0-tal fart o .. ·rr Il f. o f' yg pa vag t1 e er · ran svenska ostkusthanmar och 

s:nska hamnar fast i havsisen. Isbrytaren II insattes f6r assi

d:~ls av dessa fartyg redan den 21 och Alle den 24 januari och 

hål! senare lyckades under den första veckan trots svåra fö,r

ihfö anden och maskinhaveri på Isbrytaren II till Oxelösund 

•et ra en del fartyg, däribland efter hårt arbete Gollandsbola-
o s »B . 

ansa», som mecj. elt 90- tal passagerare ombord måste 
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söka sin tillflykt till Oxelösund i stället för den ordinar· 

destinationsorten Nynäshamn. 19 st. fartyg blevo Clllcll ~·· .'e 
. l . h d d d d ' .. .. l' diq 

kvar trl SJÖss oc revo me en a annu ror 1ga h<n·si 

sydvart efler östgötakusten. Under månadens sista dagar s~e11 

hiliserade sig läget så, att ett fartyg definitivt fastnade i Sö~
Hävringehukten, ett norr om Ölands norra g~·und och övri: 

sjutton sydost och sydsydost om Häradskär. ~a 
Sedan Ymer den 30 januari avlämnat de förutnämnda hr 

• a 
Gävlefartygen i öregrund .och på vägen lämnat bistånd till 

några i Alanels hav infrusna ~mgare anlände hon, delvis efter 

stötforcering, den 2 februari på kvällen till fartygen vid Härad. 

skär, varvid elen första angelägenheten gällde proviantering av 

en del av de infrusna fartygen. Ett fartyg måste dessutom kola 

från en annan i närheten befintlig ångare. Nödvändigheten att 

till närmast tillgängliga hamn, Oxelösund, införa tvenne sjuk. 

lingar, vilket uppdrag under slötforcering tog icke mindre är. 

tre dygn, varvid även Ymers proviantförråd till dc infrusna 

fartygens fromma pMylldes, fö1·dröjde assistensarbeteL Della 

tog därför sin början först den 8 februari, då dessu tom några 

dagars västliga vindar lättade på istrycket, och fortgick seder

mera praktiskt taget utan avbrott och delvis i samarbete med 

Alle under en vecka. Isbrytaren Il låg härunder fö r maskin

reparation i Oxelösund. Den 14 febru~ri voro samtliga fartyg 

vid Häradskär och Ölands nol'ra udde förhj-älpta till Hävringe 

eller Oxelösund, varvid det avslutande inomskärsarbetet de\lis 

utfördes av Isbrytaren Il. Sedan den 16 även det i södra HäY· 

ringebukten fastfrusna fartyget assisterats till Oxelösuncl lnlll~e 
f . f o o l " 1d [J!l 

Ymer och Isbn;taren Il den 17 ebruan · ran xe osur 

Stockholms skä.rgård hjälpa fyra dit destinerade ångare. ~.ile 
hade den H februari avgå tt sydvart för bistånd åt färj trafJ]:e: 

d - 1G "' l f t . . ]TUYJ11IIo 
Sverige-Tyskland men blev en lo- s p v as 1 JSS' 

ulanfÖr Häradskär, varefter hon med mindre skruvskador ]an;; 
de fortsälla och därefter till mitten av april hade si l t adJe 

förlagt till södra Skånekusten. Jer 

l\Iedellempcraturen i norr·a östersjö11" höll sig även ~ 11 de 

februari 8°-10° under den normala, vilket alltjämt förSY~iln 
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.. ·]1·Ulandena därstädes. Då den allmänna sjöfarten över 

jsfoJ "ös lersjön av isen var helt spärrad kunde Y mer efter 
11~~r~ dagars m::tskinövcrsyn i Nynäshamn den 24 februari in

Jl:1" fö,r assistens av sjötrafiken på Golland, vilken då sedan 
,.1ttas . 
· ]Je! månad vant avbruten och i någon mån ersalt av flyg-

en . t , l , . l d . 
fj.1. Under c:a va vec wr pagrc < cnna assistensverksamhet 

[J'A , , 

'h omfattade elt par turer till och från Gotland med två a v 
oc . 
Go tlandsbolagets fartyg, vangenom de allvarligaste olägenhe-

terna av Gotlands månadslfmga avspärrning i fråga om varu

och större personaltransporter undanröjdes. På grund av de 

svåra och ständigt skiftande isförhållandena varierade dess'l 

resors varak tighet från c :a 12 ti1mnar till 4 dygn. Den 4 mars 

in träffade ett nytt kolvhaveri på en av Ymers dieselmotorer, 

ya rigcnom maskincffekten, som redan tidigare var reducerad 

ti ll 5f6, sänktes ytterligare med l f6, vilket kom synnerligen 

olägligt då medeltemperaturen under mars höll sig c:a 7° under 

normalt med därav följande fortsatta svåra isförh[tllanden. Un

der svår isskruvning till sjöss 20 distansminuter sydsydost 

Landsort följande dag råkade >>Drotten » i kritiskt läge, varur 

l mer på grund av sin reducerade maskinkraft ej fönnådde 

hjälpa fartyget förrän istrycket efter c:a 7 timmar på efter

middagen samma dag lättade. Passagerare och besättning logs 

~ärvid Ui1der några limmar för säkerhetens skull ombord på 

l mer men kunde senare åter embarkera på >>Drotten» och es

kor ten fort~ätt a, då det dess bättre visade sig att >>Drottens» 

o~etydliga skado·r voro ofarliga för farygels säkm·het. De er

h,al!na maskinskadorna tvingade emellertid till översyn av 
1 
mer s motorer, vilken ägde rum i Stockholm 8-20 mars un

:~r vilken tid Gollandstrafiken måste nedläggas. Med Ymers 

Is tånd återupptogs densamma emellertid under tiden 21-30 
Inars varu d tt l' , d ' ' . n er y · er 1gare nagra ubbeHurcr kunde genomföras. 

b Sedan Alle den 20 februari ankommit till färjleden Trelie-
org-s . . 

feb asslll tz, som 1 hög grad besvärades av den under både 
ruari 1 

te11. oc 1 mars 6° under normalt liggande medeltemperatu-

lade 
0
.ch de av ostliga vindar i bassängen so der om Skåne sam

ISfi1assorna, var hon praktiskt taget dagligen sysselsatt med 
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assis tens av färjtrafiken t. o. m. den 17 april frånsett tide· 

6 h "'O l ' l d o · 't t ' ·· 111
<t - 11 mars oc 0 mars- apn, a 1ss1 ua wnen om6Jliggjor 

trafik samt under elt kort besök i Swinemiinde den 12 a de 

f . h'' · o l f ·t d .. t'"d Prt] år av amlnmg av nagra svens (a ar yg ars a es. Den 
2 

februari minsprängdes och sjönk svenska tågfärjan »Star·l· 
6 

,e, 
nordost Sassnilz, varvid besä ltningen omhändertogs av Alle 

som vid tillfället befann sig i närheten för assisLens av anch; 
färjor. 

I samhand med den kraftiga köldperioden i slutet av ja. 

nuari hade icke mindre än elt 40-tal kollastade svenska fartyg 

frusit inne i tyska öslersjöhamnar. Den 31 mars avgick därför 

Ymer, som dessförinnan hunnit bryta ränna genom Bråviken 

till Norrköping, från Oxelösund medförande elt svenskt fartyg 

till Danzig. Den 4 april kunde Ym19r avgå därifrån med 14 st. 

till Norrköping, Oxelösund och Stocl\Jholm destinerade kol

ångare, vilkas assisterande avslutades den 7 april. I>ärefter 

erhöll ånyo Gotlandstrafiken bistånd under tiden 9-17 april, 

varvid även 5 st. i Visby övervintrade fartyg kunde lossgöras. 

Under april, varunder medeltemperaturen endast låg c:a 1° 

under nonnalt, bö·rjade våren märkbart göi·a sig gällande, var

jämte västliga vindar bidrogo till att skingra de i norra ös ter

Sjön kvarvarande ismassorna. 
Den 15 april avhämtades i Gotenhafen och Danzig av Gäla 

Lejon där kvarvarande 26 st. svenska kollastade far tyg, varav 

huvuddelen voro destinerade till svenska väslkuslhamtnr. Es
korten, •som gynnades av gynnsamma förhållanden, kunde föl

jande dag avslutas vid Falste11bokanalen. 
Holm en VIII, som med ett avbrott för maskinöversyn un

der första hälften av februari haft sitt arbete förlagt t ill s tock

halms skärgård under tiden 15 januari- 19 april, anYändes 

20-23 april för vårbrytning i Mälaren. . 
Sedan Atle den 17 april avslutat silt arbete för färjtraftMil 

Trelleborg- Sassnitz lämnadse först hjälp åt Blekingebanlna~·; 
na, varefler sjöfarlen öppnades på Oskarshamn och Viis terVJ' 

och n:Jgra i norra Kalmarsund över vintern fastfrusna iing~e 
lösgjordes. Under tiden 22- 30 april assisterades därefter s]O' 
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. I!ävringebukten och syd Landsort, där vinterns grova 
J·nrten J .. . d . "ll d . 
' ·riär då annu gJor e s1g ga an e, vangenom även Got-

isbal f' l d · l f" .. 
d ·trafiken IC z en s1s a or sasongen erforderliga hjälpen. 

Jan 5 

;\ven på Västkusten hörjade den stränga delen av vintern i 

. 11 ar·i under vilken månad medeltemperaturen på Väslkuste11 
1an ' ' . ~ 
Jåg so_ go under ~~01·mall. I mtlten av månaden hade isen lagt 

si" i hamnar och uu·e vallen under det alt de ostliga vindarna 

ledde till alt isbildningen till sjöss lät vänta på sig, vartill 

emellertid även bidrog elt annat förhållande. Isbildningen på 

\'ä<>llmstcn äger rum i det brädda ytvattnets relativt tunna 

skikt, vilket täcker det därunder liggande, varmare och saltare 

oceanvallnet. Vid ihållande frånlandsvind driver ytvattnet och 

eyenluellt befintlig is till havs, varvid det varmare vattnet sli

ger till ytan och orsakar öppet vatten, där is förut legat eller 

i varje f::t ll underifr3n fräter på isen och gör densamma osäker. 

Efter dess förhyrning den 23 januari användes Göta Lefon 

fö rs t uneler en vecka fö,r assistans av sjöfarlen ulanför Hal

landskusten och därefter under några dagar för bistånd M ett 

par i slutet av januari i Hanöhukten infrusna fartyg. Från 

den 7 februari och c:a två månader framåt assisterade fartyget 

trafiken ulanför Bohuskusten, vilken i stor utsträckning om

f~ ltade lejdfartyg pc.l väg till och från Göteborg. Vid några 

lt llfällcn nyttjades även Göta Lejon för assistans av fiskefartyg, 

som på olika sätt råkal ut för issvårigheter till havs. 

Ehuru medeltemperaluren på Vä,stkuslen under februari 
och l11ar h "l l . 
0 

. s o s1g c :a 6° under normalt orsakade de övervägande 
sthga vindarna att isförh ållandena till sjöss merendels voro 

ganska go·cl ·t d d d · · ar a e me un antag av en penod 8-13 fehruan 
sann en 9 l 92 d o .. 11· · d " d d D l o p - --- mars, a V::JS 1ga VIn ar ra e. en aga len1-

d~:.a~uren medförde emellertid att isfö·rhållandena inomskärs, 

ll\' Lt~sen ligger stilla, tidvis voro svåra. Fö~r assistans av fisket 

ll~a~~~~s fli.tigt e tt isbrytande hjälpfartyg från mitlen av ja-
tl! nutten av april, vilken assistansverksamhel i huvud-
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sak omfattade att hjälpa fiskefartygen från skärgården till .. 
pet vallen och åter, dels också för upprä tthallande av erforctop, 
liga isrännor i skärgårdarna i avsik t att underlälta förbint' 

d d l d · ' d · l d .. e], serna me en e un er VIssa 11 er 1so era e oar samt för 
möjliggöra transporter av den fångade fisken till fas tlandatt 
Detta hjälpfartyg förmådde dock ingalunda tillgodose alla ~t. 
många framställningar om sådan isbrytarhjälp, som stäncticre 
strömmade in, varför västkusLfisket under vissa tider blev stark: 
lidande av bristen på för dylikt arbete lämplig isbrylarmatcrial 
Vid transporterna :w fisk frå111 skärgårdsöarna samt livsl1lectei 
och drivmedel för fiskeb å tarna, varav endast små lager funnas 
till desamma, medverkade även elt mindre örlogsfar tyg unde; 
tiden 9-27 mars. 

Den 11 april avgick Göta Lejon till Östersjön och avhä111• 

lade. ~om tidigare nämnLs, en del kolångare i tysk h amn, var
med isbrytarkampanjen för detta fartygs del var avslutad för 
året. 

Ett isbrytande hjälpfartyg användes även för assistans av 
trafiken i Öresund under tiden 21 januari-30 april. F artygel 
hade sin huvudsakliga basering omväxlande i Malmö och Häl
singborg men lämnade även tillfälligt hjälp åt fartyg ulanför 
Trelleborg och Halmstad. Issvårigheterna i norra Öresund 
voro, s ~lsom v:mligt är. mindre än i Sundets ~ödra del, där 
färjtrafiken NbJmö-Köpenhanm då och då hehö·vdc hjälp. 
Under m!1r<; månad var sjötrafiken på grund av issvår igheterna 
av mycket ringa omfattning men uneler övriga ticler visade sig 
Falsterbokanalen vara en 2-ven vintertid användbar fa rled. 
Luleåisbrytaren Valkyria, som 23- 29 januari hade sill arl.Jelc 
förlagt till farvattnen utanför Malma. och Trelleborg, förflt 
tacles därefter till Blckingekusten, där fartygets arbete pi1g1ck 
till slutet :w april. 

I samhand med alt A lle förflytades från södra till ncn:n 
Östersjön sändes Ymer den 18 april nordvart för all pfl bÖ!']a 
vårbrytningen i dc norrländska farvattnen. Efter al t förs t )Ja 
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·ss n r·ännor i öregrund sl;:ärgi'lrcl och därvid losSD"J. ort de 
' t Vl ·'" • ~ " 

]Jru ll . öre"-rund övervintrade Gävlefartygen samt rekognoserat 
J.vra 

1 
. södra Bot lenhavet anlände Ymer till Gävle den 22 april, 

js:ll·na 1 f" o d o ft · t al ·1 · · datum som orcgaen e ar, vare er s1s a ve <an av apn 
sa01111a h l · .. t'll · l 'd .. d . .. des för ·ry nmg av rann or 1 v1ssa 1amnar V l so ra 
u)'~~~~havslmsten. Sjöfarten 'lät, trots gynnsamma is- och vä
]3o 1 J·sförhållanden, emellertid vänta på sig och först den 6 maj 
der e , . .. . , 
"rh 'ä! p les dc forsta fartygen nordvart genom öregrunasgrepen. 

fo J l · l" f d el · t · .. t s edan Al e eJ angre er ·or ra es av ass1s ans 1 norra Os er-
s'ön förflyttades fartygel den 4 maj till Arholma, där då ännu 
.,Jissa issvårigheter förefunnas, och den 10 maj till öregruncl, 
d~r fartyge t seelermera hölls i heredsl<ap till elen 16 maj, då det 
aYuick till Stockholm för avrustning. 

o . 
Sedan isförhållandena i Gävlehukten lättat så att SJÖfart 

ulan isbrytarhjälp var möjlig, avgick Ymer elen 14 maj direkt 
till Holmsund enär behov av isbrytarhjälp på mellanliggande 
kuststräeka icl<e förelåg. Den 25 maj bröts isen i Skellefle
bukten och den 26 maj anlände Ymer med det första fartyget 
för säsongen till Luleå. Efter att seelermera under några dagar 
i Holmsund avvaktat försvinnandet av den sista isen i ö~tra 
Kvarken kunde Ymer efter avsluLad vinterkampanj, s·om blivit 
fartyge ls dittills längs ta, den 5 juni avgå till Stockholm. 

Den här ovan bmnacle, starkt summariska redogörelsen för 
vinterns statliga isbrytningsverksamhet har endast herört den 
del därav, som i fom1 av havs- och kustbry.Lning varit till sjö
far tens gagn. Ett om.faltande arbete har vid siclan härav -
förutom den ovan nämnda verksamheten på rikets västra kust, 
~om hedrivits av cll mindre örlogsfartyg ocJi elt hjälpfartyg -
Inomskärs utförts till fiskels och skärgårdsbefolkningens from
ma äYen inom andra kustområden av ett flertal som hjälpfartyg 
~v marinen ianspråktagna bogserbåtar, vilka i många fall lmn
ll at kombinera denna verksamhet med erforderliga militära 
PPdrag. 
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1941 års isbrytarutredning. 

S ~1som i föregående å~·sberätlelse omnämndes bemYndi a 
1 Kungl. Maj :L genom beslut den 28 jun i 1941 chefen för .ha nJ~c,t 

departem entet alt tillkalla högst ni·o utredningsmån för Ulr s, · f o d 1· · l b ed, nmg av r agan om en stat 1ga JS Jrytar eredskapen. Jäm]i]-
della beslut tillkallade depar ten1entschefen den 12 juli 19-ll .'t . ~-som utrednmgsmän generallotsdirektö·ren T. P. J . Peterss . .

1 on t1lh za ord fä<rand e, kommendören vid flottan, nun1era konter~ 
amiralen i m arinen NI. E. Giron, direktören G. J . Göransson 
Sundsvall, föi-säkringsdirektö·ren N. E. T. Kihlbom, :Malmö, f. d' 
vicekonsuln C. W. Norenberg, Gävle, sjökaptenen C. A. Nord~ 
bmg, Göteborg, sjökaple,nen G. S. Osvald, SLod\Jholm och ko111 _ 
merserådet K. Hj . Sjöholm. Sedan sjökaptenen Nordborg U\'
lid it i augusti 1942 tillkallades såsom ersättare skeppsredaren 1 Göteborg, generaJkonsuln G. F. Carlsson. 

Efter s lutfört utredningsarbete avgav utredningen elen 8 
december 1942 >>Betänkande med fä<rslag till ordnande av sta
tens isbrytningsverksamhel». 

P å grund av utredningens omfattande karaklär kommer 
h är endast alt lämnas en kortfatlad översikt ö.ver de vik tigare 
sammanfattningar och förslag , som återfinnas i betänkande t. 

Plan för ordnande av den statliga isbrylningsverksam!Ielen. 
Förutsättninga rna för och behovet av ä<kad vintersjöfar t på 

Norrland giver icke vid h anden, alt förutsättningar föreligga 
för sådan ökning av denna vintersjöfart, att den skulle erfordra 
bedrivande av ha vsisbry tning under längre Lid och väsen tl igt 
större omfallnin g än hittill s varit brukligt. Därem ot anser ut
r edningen, a lt både förutsä ttningar för och behov av sådan 
isbry tning föreli gga, som, i anslutning till i hittills vanlig om
fattning hedrivna h avsisbrytning, är ägnad a tt under längre tid 
av vintern än hittills lå tit sig göra öppethålla farlederna in till 
hamnar och laslagepla tser utefter Norrlandskusten, särskilt så
dana inom Gävleborgs och Västernorrlands län. Detta ]JchO" 
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·unna tillgodoses genom förverkligande av det förslag 
sJ;u!le 1

1
: ffande av en lokal isbrytare för Gävle stad, som där-·ti ans ,a . . 11 ' hamnstyrelse uppgjor t. Isbrytaren skulle bhva av en 

yarande ·d111·ncr molsvarande finska isbrytaren Otso (s törs ta 1~sm o . • stoJ 
43 9 

m · största bredd: 11,4 m; nonnalt djupgaende 4, 2 5 m; 
ltingd: 'e11t· '890 ton· maskinstyrka: 1,600 AHK) . Utredningen tacem · . ' . .. dep 

1 
•.. att till bestndande av anskaffnmgskostnaden (beraknad p·es ar ? 

2 9 
miljoner kr.) s tatsbidrag må utgå n1ed 33 procent. 

ull För havsisbrytning i Söclra Kvarken och Östersjön anser 
. dningen tillfyllest om två havsis·hrytare (Ymer och ALle) ulle . . . f . l b" . . till förfogande, varv1d dessa 1 vrss om a ltnmg mnna ·1-;~:das av mindre isbrytare, lämpliga för kuslishrytning, där 

denna icke omfattar brytning av packis. Fö'r bl. a. nämnt 
ändamål har utredningen uppgjort förslag til avtal med Stock
hohns staels hamnstyrelse om. utnyttjande av Stockholms stad 
tillhöriga Isbrytaren II. Beträffande fö<rhindelserna med Got
Jancl uppgives att svårigheter all uppehålla förbindelsen med 
fastlandet först givit sig tillkänna under de senaste tre vintrar
na. Dessförinnan h ar hjälp av statens isbrytare åt denna trafik 
ej ifrågakommit. Under dylika exlrena vintrar kan det enligt 
utredningens mening icke begäras att regelbundna förbindelser 
sjöledes skola vidmaklh:lllas utan dessa böra då begränsas till 
det strängt nödvändiga. Man får under en dylik isperiod åt
nöja sig m ed elt mindre anlal turer, insatta vid tidpunkt då 
temperatur- och vindfö.rhållanden kunna vara som mest gynn
samma för att en överresa ska ll kunna genomföras utan fara 
för fartyg och människoliv. Ett sålunda avgränsat program har 
trots ogynnsamma oms tändigheter lmnnat fullföljas till och 
med under de svåricrheter den senast tilländalupna vintern o ' uppvisat. Utredningen finner följ aktligen så dana omständig-
heter icke föreligcra, att utredningen finner sig böra särskilt för fl o 1 lgodoseende av civila transportbehov mellan Gotland och 
fastlandet föreslå förstärkning av staten tillhörig materiel för 
havsisbrytning. Beträffande säkerställande av vissa militära 
transporter h ar chefen för marinen meddelat utredningen, att 
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chefen för marinen hade för avsikt att efter samråd 11led .. 
befälhavaren göra framställning om anskaffande av 

11 
. OYer. 

på särskilt sätt utrustat fartyg för marinens räkning. 
11115

l e11 

Den av utredningen uppgjorda planen för havsisbry t . 
i Östersjön fönt lsätter, att under första skedet av en in t ./~l1ge~ 
svår isvinter erforderlig assistens å färj leden Trellebor;~Sa.llde 
~~.i~z .i .allmänhet skall kunna .tilll~a:Idahållas av en i förs l::t h:::· 
fOI thesund avsedd, staten tdlhong Isbrytare. lssvårinJ · l d 
o f .. . 'l d l .. , . .. o • "' le erna a :UJ e en p aga na sm hogsta SVianoheLscrrad tidigast i · 

f. b . . o , .. . .. . "' , o . . . l11J llen 
av e IUan, da den allmanna SJofarten pa OslersJön i huy d 

l .. t D .. bl llsak ~pp 1or .. · arest ~ 1ov då föreligger bör därför Y mer eller Alle 
l~unna detacheras till Trelleborg- Sassnitzleden. 

Av utredningen verkställd undersöJming utvisar a lt · k 
, ' IC ·c 

nagon av våra nuvarande isbrytare kan anses fullt anYiindba 
för isbrytning i öresunds farvatten. Öresund j.ämte det däTin li l; 
gränsande västliga avsniltet av södra Östersjön är av u tomor
den tlig betydelse dels av den anledningen, att Sveriges förbin
delseleder med kontinenten gå över dessa farvatten dels ock 
med hänsyn till att de j ämväl inncfaita de mes t betvdelscfulla 
tillfartslederna för den oceangående trafiken till och från Ös ter
sjön. Utredningen har därför konm1it till den slutsatsen, all 
vad i första hand bör vidtagas för förstärkning av sta lens is
brytarberedskap är anskaftandet av en havsisbrytare lämpad 
för dc uppgifter, som ifrågakomma i Öresund. Att verkli gt be· 
hov föreligger av ett dylikt tillskott till den statliga beredsh
pen å förevarande område anser utredningen vara till fullo 
ådagalagt. 

En sådan isbrytare bör givas ungefär samma deplacement 
som den Göteborgs stad tillhörande isbrytaren Göta Lejon och 
dess djupgående skall vid behov genom åtgärder för snabb 
trimning kunna minskas till 5 m med utvinnande av högsta 
möjliga isbrytande förmåga. I anslutning härtill fö'l·esHtr ut
redningen anskaffning av en havsisbrytare till en berälmad 
kostnad av 5,2 miljoner kr. och av följande huvuddimensioner: 
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..yerallt .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 58,::; n1 
.. , od o . . l" . 53 L<11 " i ]zonstruktJOnsva tten ll1Jen . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,o "· 
» 11 d 16,2 , redd nw a : . : . ..... . ... ................. ....... . 

B i vaLtenlll1J Cn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2 , 
." mallat till huvuddäck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 , 

PJUP . d . d'' l 6 , , Jure n1ngs ac z . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . ,5 >> 

." o·}ende med c:a 300 ton olja och vallen . . . . . . . . . . 5,o , 
PJL'Po< , , 900 " , , >> • • • • • • • • • • 6,o " 

)) 

truktionsdeplacement på spant till vattenlinjen c:a 1,850 kbm ]\ons · . .. . 
d a'' samtlu:(a lankar for vatten och olJa >> 1,200 , RYI11 c ~ 

~Iaskineffekt fördelad p:l tre propellrar . . . . . . . . . . , 4,500AHK 

För utförande av lmstisbrytning i Öresund och för isbryt-
·11" i infartslederna till Malmö hamn har hanmdirektionen i 

!11 o . 
~Ialmö uppgjort förslag till anskaffande av en lokal Isbrytare 
för Malmö stad av ungefilr följande dimensioner: största längd 
38 m; största bredd 11 m; normalt djupgående 4 m; deplacement 
600 ton samt maskinstyrka 1,500 effektiva hästkrafter. Denna 
isbry tare synes utredningen förutom verkslällandet av de lokala 
intressena tillkommande isbrytningen jämväl kunna komma till 
god användning fö.r sådan kustisbrytning, som bö,r tillkol1ID1a 
slaten. Utredningen föreslår därför att till bestridande av an
skaffningskostnaden (beräknad till 2,2 miljoner kr.) statsbidrag 
må utgå med 33 procent. 

Erfarenheterna från de tre senaste vintrarna hava otvety
digt ådagalagt, alt för säkerställande av vår mest betydelsefulla 
sjöfartsfö.rbindelsc erfordras, att å västkusten finnes stationerad 
en havsisbrytare för havsisbrytning i Kallegalt och Slcagerack. 
För de isförhållanden, som här förekomma, har isbrytar1en Göta 
Lejon visat sig väl lämpad. För utförande av denna isbrytning 
har utredningen uppgjort förslag till avtal med Göteborgs stads 
hamnstyrelse. 

.. För statens medverkan vid isbry tning i V änerrt och Troll
hrlite kanal samt till stöd åt fisket på södra Bohuskusten har 
~lrcdningen likaledes uppgjort förslag till avtal med Göteborgs 
ogserings- och Bärgnings Aktiebolag. Den hjälp, som erford-
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ras fä>r fisket på norra Bohuskusten fä>rutsätter utredningen ~l· 

lämnas av undersöknings- och bevakningshrty.get SkageraJ~a.l] 
Vad slutligen beträffar stalens medverkan vid i sbry tllit'~. 

Mälaren anser utredningen dylik ifrågakomma fä>r bry tand:~ 1 

ränna i djupleden, vilken ränna därefter skall öppe lhållas , av 
l l l · b 1 F.. d · b t · f.. t t .. l ·lled o ill IS ry are. 'or enna IS' ry nmg or s a ens ra \nina b· 
tillsvidare ianspråktagas Stockholms stad tillhä>riga lsbnr~ator 

J eu 
II. 

Utredningens förslag till anskaffning av isbrytare omfattar 
sålunda en havsisbrytare för Öresund samt statsbidrag till hå 
isbrytare av lokal typ, en för Norrlandskusten och en för Öre. 
sund och Skånes sydkust. Beträffande delta fä>rsla.g hava ~är. 

skilda yttranden avgivits av utredningsmännen Giron, Göranson 
och Norenberg, vilka anse att, fä>rutom den i utredningen i öv. 
rigt föreslagna förslärlmingen av isbrytarm.aterielen , ännu en 
havsisbrytare av Ymers typ snarast möjligt bör byggas. 

L!Sdningen av statens isbrytningsverksamhet samt isbrytamas 
bemanning. 

Utredningen föreslår, att kommerskollegium skall nra 
chefsmyndighet för statens isbrytningsväsende. Kommerskol
legium utgör enligt utredningens mening det statens organ, som 
måste anses äga de största förutsättningarna såväl alt på ett 
auktoriativt sätt företräda sjöfartens och näringslivets intressen 
och synpunkter på isbrytningsverksamheten som ock träffa 
avgöranden i sådana spörsmål, varom här är fråga. Ytterligare 
·en anledning, som med styrka talar för att förlägga ledningen 
till kommerskollegium, är att till delta ä1nbetsverk h ör far tygs· 
inspektionen. Vid ledandet av den sLatliga isbrytningen urP,; 
karruna ofta spörsmål av sådan art, att fartygsinspektionen a 
den mvndighet, vars sakkunskap påkallas vid avgörandet. 

" '- · oeP 
Kommerskollegium föreslås sålunda handhava ledn!Do 

" d na 
av den statliga isbrytningsverksamheten, förvalta de för e!1 h 

verksamhet ansl.agna medlen sa~:t omibe~örja. un~erhåll,o~l~
vård av statens 1shrytarfartyg. For handlaggmng m om l 
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, dessa ärenden bör där inrättas en särskild befattning, 
gi uJll :\sbrytarinspektör. För att biträda i första hand med 
s talCJ~ä 6 ,111jng av fartygstekniska ärenden rörande statsishry
]l~nd boö~· vidare å fartygsinspektionsbyrån inrättas en fartygs-
tarna . 

J
. örsbefattnmg. 

in 6 en d o • b · d o d l "' får att tillhan aga stalens Is rytarlednmg me ra oc 1 

1 sningar föreslår utredningen, att det skall finnas en 
uP.P ~d statens isbrytarnämnd, bestående av det antal ledamö
n~J11I ' · l f' ·tt b .. I d .. d . J(unal. MaJ :t (an mna go ·· estamma. enna namn 
:::·de r t'lp~·esentanter för handelssjöfarten, exportindustrien, im
Jorthandeln, sjöassuradörerna och fartygsbefälet vid handels
}lottan böra vara företrädda. Statens isbrylarombud föreslås 
~v utredningen att till antalet utölills, så alt hela svenska kus
ten kan uppdelas i ombudsdistrikt 

Vid den granskning utredningen företagit av alternativen 
militär och civil bemanning har utredningen funnit, att ur all
minna synpunkter övervägande skäl tala för civil bemanning, 
och att särskilda hinder ej föreligga att tillämpa denna princip. 
Ur ekonomisk synpunkt anser utredningen att civil bemanning 
kan förutsättas bliva för statsverket fördelaktigast. Utredningen 
fö rordar alltså, att statens isbrytare slwla, i överensstämmelse 
med av utredningen angivna grunder, utrustas med civil be
manning. 

Utredningsmannen Giron har avgivit reservation med för
slag dels att ledningen av statens isbrytningsverksamhet i fred 
som krig skall utövas av chefen för marinen samt att kommers
~wl!egium genom reglementerat samråd beredes medinflytande 
1 ledningen, dels att statens isbrytare skola erhålla militär be· 
n1anning. 

Sjöfartens och varuägamas bidrag till driftkostnaderna för 
statens isbrytningsverksamhet 

r Sjöfarten till och från utlandet bidrager för närvarande till 
lackande av de med statens isbrytningsverksamhet förenade 
\os tnaderna på det sätt, att jämlikt kungl. kungörelsen den 4 
Tidsicritt . S . .. .. d t 19 

t · Javasen e . 



- 294 --

juni 1937 (n:r 336) å fyr- och båkavgiften utgår en Lillfä.)[· 
förhöJ'n incr n1ed fem procent. Från denna förhöjning, Vill· lg o . . ~ 
motsvarar 1,25 öre för varJe ton av elt fartygs avgi flspliktia 

· f ll ~a dräktighe t, äro segel-, pråm- och 1sbrylar artyg eme Crl id be. 
friade. 

Utredningen anser, att mo t de t nu gällande avgi ftssysten1et 
kan med fog riklas den anmärkningen, att avgiftshör dan i allt. 
för stor utsträckning drabbar sådan sjöfart, som. endas t i un. 
dantagsfall får nytta av statens isbrytningsverksamheL Väst. 
kustens och södra Sveriges hamnar, iill vilka den övenägande 
delen av vår utrikes sjöfart är koncen trerad, u tsättas ju sällan 
för issvårigheter, medan däremot sjöfar len å Nonland praktiskt 
tagel varje vinter kräver bistånd av statens isbrytarfartyg. Det 
synes därför angeläget, .alt avgiftsbördan omfördelas pa ett sätt, 
som häl tre anslu ter sig till de faklisl<a förhållandena. Utred
ningen anser sig sålunda böra föreslå, att det nuvarande aY
giftssystemel avskaffas och ersättes med etl annat sys lem 
bättre ägnat att ti llgodose anspråken på en rällvis fördelning 
av bidragsbördan. 

Utredningens förslag utmynnar i införandet av isbrytar-
avgift, vilken utgår dels såsom fartugsaugi[t och dels såsom 
vanwvgi{t. 

Fartygsavgift edägges, med undantag för segel-, prftm- ocl~ 
isbrytarfartyg, för varje fartyg, vilket under tiden den l j anuar~ 
- den 31 mars ankommer från utrikes ort till svensk h amn ell ~t 
avgår från svensk hamn Lill utrikes ort, ävensom för vai]C 

fartvrr, som under tiden den l novenl!ber- den 31 december eller 
den~ ~ april- den 15 m.aj ankommer från utrikes or t till norr 

11 o f o o d han1n om S Lockholms län belägen hamn e er av g ar r an sa an .. . 
till utrikes or t. F artygsavgiften föreslås utgå med 2,:; öre fot 

' f 1'1 · d äl' t' l l' t mätbrev. var]· e ton av fartycrets avg1 Lsp.1 \.liga r < 1g 1et en 1g 
v o .. d soill Varnavgift skall 1ned vissa undantag, utga for go s, . ' . :ller 

under tiden den l februari- den 30 april med fartyg ml-.oll1l 
l .. b l " l lp ]1aP111 från utrikes ort till norr om Stoclu1olms an e agen l ' ~,n 

.. d f o o da ha~"" eller under samma tid med fartyg avsan es ran sa n de 
till utrikes orl. Erfordras statlig isbrytarhjälp för uppchållal1 
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. 'öfart å annan svensk tullh amn, äger Konungen fö.rordna, 
3 ' SJ ua'1crift fr ån och m ed viss da!! skall utgå J. ämväl för !!ods, yar v v v <-· 

nll
111 

med fartyg inkommer dit fr ån utrikes ort eller avsändes 
s~irifr ån till utrikes ort. 
d, Varuavgift föreslås utgå a) för bilade och sågade trävaror 

d 15 öre per kubikmeter fast mftl t; b) för järnmalm med 
~~eöre per ton; c) för samma malm samt för svavelkis, s tenkol, 

k
- J·s råfosfat, sten och våt trän11assa med 30 öre per ton; d) för o\., .. 

l1
at "ods med 60 öre per bruttoton. an v 

Moluerkcmcle au sådan uinlersjöfart, som ej fyll er rimliga 
säkerhelskrav. 

Utredningen föreslår fö>r vinnande av här ifrågavarande 
syfte att i lagen den 16 oktober 1914 (n:r 349) om tillsyn å 
fartyg skall tilläggas en paragraf av följande innehåll: 

Förekommer eller vänlas is av svårare beskaffenhet i far
vatten, som användes för sjöfart till och från rikels kust, äger 
fartygsinspektionens chefsmyndighet förordna, att svenska far
tyg, vilka sakna betryggande försLärkningsanordningar mot så
dan is, tills vidare icke må nyttjas i fart därstädes. Det an
konuner på chefsmyndigheten att, så snart isförhållandena det 
medgiva, upphäva förordnande, som i första stycket sägs. 

Kungl. Sjökarteverket. 

Den år 1940 föreslagna och i föregående årsberättelse om
nämnda organisationsändringen har fr. o. m. den l juli 1942 
genomför ts i det avseendet a ll militärs jöm,ätningarna överflyt
lats till sjökarteverket och i samband hän11ed har sjömätnin gs
sektionen och militärde taljen sammanförts till en avdelning 
•Sjömätningsavdelningen ». Avdelningen förestås av en rege
ll1entsofficer vid flo ttan, som för denna sin tj änstgöring är för
~~dnact till förste aktuarie vid sjökarteverket. A avdelningen 

ola tjänstgöra fyra detaljchefer, av vilka två officerare ur 
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flottan (kaptener), en militärkartograf och en ingenjör sa 
.övrig personal. Den av flottan tidigare för militärsjöntä tntlll 

. . d o llg 
använda kanonbåten Svensl<sund har t1lhka me nagra l11otor, 
båtar pä grund av denna organisationsändring till_dela is sjo, 
karleverkeL Efler en verkslälld omfattande 1:1odermsering kan 
Svensksund numera bereda pla ts för 5 ntälnmgsenheter. 

Förutom Svensksund hava två fartyg, Gustaf af Klint Och 
Svalan, omfattande tillsammans 9 mätningsenheter, under året 
använ ts till militär sjöntätning, varjämte sjömätningsfartyget 
Peder Gedda under viss tid ulfört mätningar för militära än. 
damål. 

Beträffande övriga sjömätningsarbeten kan nämnas att de 
i förecr:'tende årsberättelse onmämnda mätningarna syd Ölands 

" S. udde avsluta ts och resultatet slutgiltigt införts i sjökort 65 a. 
Fä>rutom en del smärre arbeten utefter Norrlandskus ten har 

nymätning verkställts i Raparanda skärgård, nännas t farvatt
nen vid och angöring till Seskarö. 

Vänerus låga valtenstånd har nödvändiggj ort nymälning 
av omr[tdet Olterbäcken-Mariestad, å vilken sistnämnda plats 
även undersökts möjligheterna för anläggande av en dj uphamn. 
Ett stort antal nva grund har föranlett avsevärd ändring i ut-
prickning, omläggning av leder och fyrbelysning. .. 

Ett stort antal nya sjökort hava under året utgivils mun
Iigen n:r 97 Skånekusten i skalan 1: 100.000, n:r 98 Öresund 1 

sl~alan 1: 120.000, n:r 280 a Skagerack, Strömstad-Grebbestad 
i skalan l: 50.000, n :r 334 Östersjön, Malmö-Stettin i skalan 
1: 250.000 och n :r 3~-\5 Bältena o_ch östers j_ ön,_ västra delc~ ~- , sk_a~ 
Ian l: 230.000. Beträffande S]ökortsutg1vmngen kan l ovr:~ 
nämnas att upprättandet av originalritningar pågår t ill SJO~ 
korlen n :r 95 Kalmarsund, södra delen i skalan 1:. 1 0~-~~~ 
n:r 333 Östersjön, Ölands S. udde- Sandbarnmaren l sl,a QO. 
1: 200.000 och n :r 337 Skagerack, östra delen i skalan l: 20?-

0
c:rar 

Instrumentkontrollavdelningen har fortsatt undersölm111
" 

• o • •• . l r·· d f tställan· rörande kompasskalars prnhalt och mede or ess a s . _ 
· E t"senngs de samt rörande kompensenngsmagneter. ' n magne 1 W 

apparat har under året tagits i bruk. Apparaten är avsedd 
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. eti sering samt uppmätning av magnets tåls egenskaper 
Jl1agn }1ar visat sig vara ägnad alt befordra användningen av 
sa_1~1~J assi gt inhemskt magnets tåL Prövningar hava verkställts 
h~olbec:räran från handelssjöfar ten och undersökningar pågå 
P'1 d"e förbättrade magneter för kompensering av fartvg. ···an .; 
roJ Jordmagnetiska avdelningens arbeten under året ha domi-

rats av en ommätning av det sekulära magnetiska huvud-
11~nktsnäLet. Genom tillmötesgående från Kungl. Telegmfsty
~e!sen har en av verkets bilar fått disponeras och statens 
Bränslekommission har för denna s tällt fly tande bränsle till 
förfogande. Härigenom och genom användning av hypermo
derna instrumen t h ar det blivit möjli gt a lt göra mätningarna 
nästan helt färdiga under en mätsäsong, trots att mätprogram
met utökats. Ifrågavarande mätningar syfta til1 att noggran
n:u e kunna beräkna de magnetiska elementens variationer, så 
att gamla mätnin gar mlt lmnoa genom rent skrivbordsarbete 
bringas up to date, och så att sjökorlen med ledning härav 
kunna förses med korrekta missvisningsangivclser. 

Ansträngningar ha under året gjorts att få arbetsförhål
landena på det j ordmagnetiska observatoriet på Lovön bättre 
ordnade genom tillbyggnad av ett omagnetiskt hus, där de 
magnetiska elemen ten direkt kunna avläsas, och möjligheter 
synas föreligga att denna åtgärd skall kunna vidtagas under 
år 1943. 

Under årets fällar:beten hava anslutningsmätningar gjorts 
p:\ det danska observatoriet i Rude Skov och på det finska i 
Sodankylä. Från norsk sida ha dylika mätningar gjorts i 
Rude Skov och även Danmark och Tyskland ha sammmm1ätts. 
Härigenom h ar man trots rådande förhållanden lyckats att i 
lllagnetiskt avseende få ett rätt gott definierat nordeuropeiskt 
enhetssys lem. 

h Föru tom tillägg 1942 till SYensk Lots del A, I , II , IV och V 
ar_ Under året Svensk Lots del III efter slutförd omarbetning 

utgiVits. J denna upplaga har avdelningen >> Hamnar» försetts 
~ed hamnskisser och sammanförts i särskilt bihang, vilket dock 

llder rådande förhållanden endast utlämnas till statliga myn-
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digheler. I ö,vrigt l<an nämnas att Svensk Lots del IV f 

pågående on arbe lning beräknas utkomma under juni 111 : Ler 

1943. Ä ven denna del kommer alt erhålla hamnskisser i l~ln]ad 
'1et 

med de senaste upplagorna av delarna I och III. Ti ll or 

f .. b L • 1· d o r·· 1 " und or mnar e nmgen 1gger un er aret oretagen re wgnoscrincr 
"av 

inlandsfarvattnen. 

Omfattningen av sjökarlrverkets försäljning av sj ökort ocl 

a ndra publika tioner framgår av följande siffror, van- id fä~ 
j ämförelse inom parenles angivils motsvarande siffror under 

år 1941: sjökort 53,685 (29,462), neulralitelskorl 9,146 (4,H 6) och 

övriga publikati oner 1,731 (1 ,631). 

Kungl. Lotsverket. 

Ä ven under i't r 1942 har kriget satt sin pr:ägel på lolsYerkcls 

Yerksamhet. Till följd av alt sjöfarten all tj ämt varit nödsakad 

a tt anlita neutralitetsleden och i större omfattning iin under 

normala förhållanden begagna inomskärsfarlederna, h ar antalet 

lotsningar även under år 1942 hållit sig långt över del normala. 

Vid jämförel!>e m~d närm::1st föregående år kan t. o. m. en 

mindre ökning konstatems. Antalet utförda lotsningar under 

fn· 1942 utgjorde nämligen omkring 92,000 mol omkring 90,000 

under år 1911. 

För att tillgodose det ökade behovet av lotsar på vissa 

kusts träckor har äv~n under år 1942 personal från m indre an

strängda lotsplatser vari t omplacerad till sådana, där lotsnings

frekvensen vari t onormalt hög. Del har före trädes Y is vari t 

personal från övre norra lotsdistriktet som s~1 lunda öyerförls 

till mellersta och östra lotsdistrikten. För att bättre k unna ]Je

tj äna sjöfarlen h ar elt lotsuppassningsfar tyg från m ilten a" 

september t ill årets utgång varit förlagt i Barösund i den syn

nerligen starkt trafikerade farleden Arkö-Häradskir. 

På kuststräckan Landsort-norska gränsen utprickades d ~;~ 
s. k. neutraliletsleden i samband med vårutprickningen. '[J . 

följd av vissa krigshändelser blev jämväl neutralitetsicden pD 
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.··c]' an Luleå- -örcgrundsgrepen utprickad samma år i 
tsli a ' . 

J;tiS av september. I syfte al t underlätta eskorterin g av 
illCJ1 . . 

111 i neutralllelsleden genom nedbrmgan de av antalet lots-

J::u· t)1'~~ har ett uppassningsfar tyg vari t ullagt vid östra H.öko i 
]J,•lC ' , l .. o d f " . l · 1 
· J·ho]ms söo.ra s -:argar ran m1L en av augusti t. o. m. 0'1\.-

SlOC:' o dt, d 
er manads u locl '1o· 

10ll . d ... f t . . J .. f I d l d 
för tryggan e av SJO ar en 1 moms <ars ar e erna 1a un er 

: re t ytterligare säkerhetsamtalter tillkommit. Sålunda har vid 

~ödr~ farleden in till Luleå uppförts och tänts en 4:e ordningens 

n«a-fyr på skäret Germandöhällan, syd om Germandö. I far

Jc"den Fars tugrund- nord Junkö~Luleå ha tillkommit tio fasta 

sjömärken, bes tående av lmmmel och överenstavlor. Vidare 

ha r fyrbelysningen i den s. k. Möjaleden i Slockholms skärgård 

J;ompletlera ts med tre st. nya fyrar. I samma skärgård ha 

tillkommi l yt terligare två st. fyrar, nämligen Lindalen övre och 

Torrbänken, den senare vid Dalarö. Farleden Södertälje

La ndsort har försell s med ytterligare en fyr och på st11äckan 

Landsort- Hävringe har i inomsl;:ärsfarleden uppförts fem st. 

nya fyrar. I F läskösund norr om Arkö· har fyrbelysningen 

fö rbättrats genom att tvenne lysbojar och en fyr ersa tts med 

tre st. nya fyrar. Vi d neutralitetsleden mellan Landsort och 

Kalmarsund h a utlag ts tre st. lysbojar och för att ås tadkomma 

ytterligare förbättring av säkerhelsanstalterna i Kalmarsund 

har arbe te påbörj ats med uppförande av två bottenfasta fyrar, 

den ena på grundet Sl.otlsbredan, nordväst om Borgholm, och 

den andra på grundet Sillåsen, ostsydost om Skäggenäs. Sist

nämnda två fyrar beräknas bliva färdigställda under år 1943. 

~orra Dddevallaleden, mellan E llös- och Havstensfjordarna, i 

vilken sedan flera år pågått muddrings- och upprensningsar

heten, skall förses med sjutton s t. nya fyrar jämte ett antal 

helysta kummel och tavlor. Arbe tet häm1ed har till stor del 

sl ~tförts under år 1942, men fyrbelysningen kommer icke att 

trada i funktion förrän under 1943, sedan förenämnda arbeten 

ltled fördjupning av farleden slutfö·rls. 

f"· S!utligen kan nämnas, att fyrarna Hävringe övre och nedre 

orsetts med dalt'n- resp. aga-ljus samt alt fyrarna Kapell

lldden och Sandhammaren elektrifierats. 
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Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyre,lsen, 

Det nyåret 1940 påbörjade arbetet med Falslerboitan 
hade vid 1941 års utgång fortskridit så långt, att kanalen ale,1 

årsdagen 1942 kunde förklaras officiellt öppnad för trafil· ~~Y
betet med kan-c'l.lens färdigställande fortsaltes därefter o~l 1 

r. 
.. 1 Var 

slutfort den 1 oktober 1942. 
Arbetet med fördjupning av Kalmarsunds djupränna n 

8 m vid mv fortsalles under sommer 1942 och beräknas bl"!) l Va 
slutfört under senare delen av år 1943. 

Den s. k. norra Uddevallak:den (genom Malöströmmar·) 8 , ,& 

m djup vid mv, beräknas bliva färdigställd under år 1943. 

Militär Väderlekstjänst. 

Erfarenheterna från nu pågående krig hava ytterligare 
understrukit betydelsen av en effektiv och speciellt för mari 
nens operativa behov avsedd väderlekstjänst. Icke m inst med 
h~nsyn till luftkrigels inverkan på sjöstridskrafternas opera
tioner har behovet av en förstklassig meteorologisk underrä t
telsetjänst blivit starkt framträdande. 

Sedan organisationen av marinens väderlekstj änst bl ivit 
föremål för förnyad utredning i samråd med härav berörda 
myndigheter har för budgetåret 1943-44 äskats m edel för ci
vilanställande av en marinmeteorolog och två marinväderleks
assistenter för kustflottans väderlekstjänst 

I övrigt har väderlekstjänsten för marinen bedrivits efter i 
stort sett samma riktlinjer som under år 1941. 
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Marinen, pressen och folket. 
Av kapten L'mar Zacke. 

Det har i många år klagats på svenskens bristande för
s t~telse för krigsmakten. Och för att komma tillrätta med detta 
bekymmer har det skrivits många promemorior och anvis
ningar för den militäm publicitelstjänsten. Därvidlag ha med 
monoton regelbundenhet angivits de tre möjligheterna: press, 
radio och film . Men det militära önskeprogrmnmet har oftast 
byggts på abstrakta teoretiska grunder, och sedan har man 
förhoppningsfullt trott, att allt skulle gå i uppfyllelse med 
militärisk punktlighet. Man har helt enkelt tappat bort den 
nödvändiga förutsättningen, att varje enskild officer och sär
skilt de för press- och informationstjänst avsedda måste äcra 
:tt _personligt, varmt intresse fö,r att denna gemensamma a~
oelagenhet verkligen blir omhuldad. 

Ett sådant intresse existerar i själva verket blott hos ett 
mycket ringa fåtal officerare. 

d 
Fö,Jjande rader syfta till att fästa uppmärksamheten på en 

el falla o l r·· h "ll d .. r-·. c 1 or a an en, som aro av betydelse i försLa hand 
Ol den ma . t... l .. nna press Janslen, oc 1 som - om de uppfatlas på 

ratt sätt . ," " 1 . . . 
. - l nagon man mnna uwerim t1ll att skmcrra åt-

llllnstone d l" . o · ' e van 1gaste v1llfarelserna. 
Office-" · t · ll ·· h 

11
. ren m ar 1 a man et en utpräglat misstänksam håll-

a::lg gentemot varje tidningsman. Om man vill roa sig med 
be]sa~alysera, beror denna inställning sannolikt på tre skäl. 

ar han av gammalt avogt stämd mot pressen, som under 
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tidigare år i sin egenskap av språkrör fö,r den svenska f 
. f' l . t. l t·· o •• O]k memngen o ca ~n 1sera orsvaret pa ett satt, som. med Iocr , ' 

dess utö~are: Hä.ri ligger sålunda eno mi.sstr~. av Yan:. S;~~l 
annat skal t1ll offteerens reserverade hallnmg ar han s perso l 
liga rädsla för aU kanske få ,skylla i tidningarna" . Ofta 

11
' 

Il o o 
hör man sådana yttranden som: ,det är bäst alt inte s .. ö 

o t· t 1 d · d d · ·11 1 · aga nagon mg, man ve a ng va e ta s1g tl aU s 'n va L> >>Ta] 
är silver och tiga är guld>> kan ju vara en god regel men nä ~ 
peligen ett lämpligt motto för en informationsofficer ! p 

Det tredje och sista skälet till officerens förbehållsamhet i 
upplysningsärenden är det enda, som har ett bärande moti\' 
nämligen den honom åliggande tystnadsplikten. Ehuru det km; 
synas, som om hans hållning därvidlag vore oantas tlig, fin11er 
man dock gans,ka snart, om man tränger litet djupare, att lojali
teten i delta fall mycket ofta tages som förevändning för en 
kategorisk vägran att lämna vare sig uppgifter eller hänvis
ningar till annan >>behörig myndighet», om vederböi-ande själv 
icke vågar ta risken att offentliggöm en uppgift eller - vilket 
ty,värr ibland händer - icke har tillräcklig kännedom om lagar 
och författningar för alt kunna avgöra, vad han kan och får 
säga. F.n överdriven förtegenhet stämmer pressen ti ll reak lio
när misstänksamhet och besvikelse, >>militären vill åter isolera 
sig!>> Dessutom kan det t. o. m. bli en smula äventyrligt föt' 
individen att :tnvända en dylik >>ostron-taktik>>, eftersom tid
ningsmannen i de flesta fall - på basis av sina yrkesin tressen 
- är mycket väl studerad i aHa tryckfrihetsparagrafer och 
följaktligen lmappast kan undgå att märka, hur genomsk1nligt 
argumentet är. 

Ofrånkomligt är dock aU de nuvarande utomordentliga för
hållandena utöva en starkt restriktiv i1werkan på publicitets
intressena. Innan man därför ger sig in på några positiva 
önskemål för den marina presstjänstens organisation och verk· 
samhet, bör alltså en inventering förelagas i fråga om giillande 
författningsenliga bestämmelser och utfärdade order. 

Det skärpta läget skapade snart nog en Kungl. Maj :ts lzun
görelse av den 12 april 1940, den av alla pressm:i.n viilldinc1

3 
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i Svensk Författningssamling. Denna slöder sig på 
, 1 97.-~:.':~kfrihelsförordningen, vilken i utdrag lyder som följer : 
3 § 1 {u~görande i tryck av vad som hörcr till stalens å Hirde 

I de underhandlingar med främmande makler etc. - så 
y n ra n ·· d l · l l l d , "" underrättelser roran c \.ngsma den, som mnna s 'a a 
ock " d ' l - l · b · . ·els försvar, där va sa unda .;.ung.Jorts ·ort, utgtvaren veter-
rt; llåJlas hemligt för främmande makt etc. skall anses såsom 
1 '~ 1 ' )Jruk av trvckfriheten. Förbrytelsen slraffes efter allmän 
JJ1i SS v 

Ja!( etc. 
c l)Ltrycl<e t ,där vad sålunda kungjorts>> resulterade alltså i 

oyannämnda SF n:r 197, ur v1lken följande utdrag närmast har 
intresse för den marina läsekretsen: 

Det är förbjudet e~c . , att genom beskrivning, avbildning 
<'ller på annat sätt i tryck offentliggöra underrättelser on1: 

dc militära stridskrafternas styrka, beteckning, organisa
tion. förläggning och förflyttning (t. ex. antal rustade fartyg, 
fö!'bandsindelning), deras bev,~ipning och utrustning (gäller clock 
<' ndast nybyggda eller ändrade fartyg; allt som står att läsa i 
marinkalendrar eller kan iakttagas vid besök i hanmar undan
laget), olyckshändelser vid militära företag samt vad eljest är 
.a v betydelse för bedömande av krigsmaktens stridsduglighet; 

militära kommenderingar m. fl. dylika personalärenden; 
bcfästning<;anläggningar, mineringar och förstörelsearbeten; 
anskaffning, tillverkning, transport 0ch lagring av förnö-

denheter för försvanväsendet eller 1uigsindustriens behov. 
I den fö lj rmde paragrafen medgives likväl rätt li1l publice

ring, unrler förnlsällning att tillslårid inhämtats från behörig 

myndighel eller från S talens lnformalionsstyrelse. 
Nästa s tecr blir alltså att fastslå vad som avses med ,,be

hörig myndighet>>. Härom ger ASMP (Anvisningar för sam
arbetet mellan militära myndigheter och publicitetsorganen) 
~ch mo n :r 14/41 (TS D: II n:r 8f41) upplysningar, som. enklast 
'unna uttydas i följande form: 

I allt vad rö1· marinens styrka, ~ammansältning, övningar 
Ile h förl äggnin cr (nvbvggnader, SJ. ösättningar, ,,,lmngaskjulning>> 
etc ) . u t> v " u • 

· hksom även meddelanden om större havener och olyckor 
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(L ex. jagarolvd.:an) är Chefen för Marinen bcho··r1"g 
· · " · myndi 
Are:1dena handläggas d:'t genom lVIarinens pressdetal· f" .ghet. 

I fr aga om tekniska spörsmål och förvallnin O"Särende J . o t Sotg. 
.. . . v n hl!k 

mer .:~l~~nghctcn _Mar:~nförvaltningen, :arvid tillstånd ti![ 041
-

fcntht>vmande a llt1d formedlas av Mannens pressdelal· or_ 

Beträffande händelser av lokalt intresse och u te Jl. 
l .. .. d d .. o s utal1d 
)erman c et egna hefalsomradct är IKA CKF Ma1-1· .1· . .. e 

' ' nutstnl·t 
ehcfema samt CSHS och CSS behöriga nwndiO"hctcr I 's. 
r f . v J b . samt 

1ga a ll sl<all dock Mannens PressdelalJ. anlitas föi· fö · ct·· -
• . 

1 ll1e IJl) cr 

resp. oncnleras, allt heroende pä ärendets vikt. " 

Bland alla dc~sa förbud och restriktioner shrmtar· t'd · 
~J l mncrs 

mannen en enda ljusning : »behörig myndighet». Och det"' .. -

ganska klar t_ alt han m åste ställa alla sina förhoppningar t~ 
den~a myndrghe.t, om han skall ha någon möjlighet alt förse 

allmanbeten med marina nyheter, ulan all samtidi<1t hl . 
· ·d · v ameta 

sm l1 nmg och sig själv. Lika klart bör det vara a lt de 1 
h" · , n )C-

onga r:nyndigheten efter bästa förm åga står till tj änst med 

upplysnmgm· och hjälp, och detta inte bara därför al t det star 

i bestämmelserna, ulan därför alt det positivt främJ·ar det ccrra 
~ 0 .. 1c 

vapnet. 

Den som närmast har att bära detta ansvar är rriw lYis 

infonnationsofficercn, till vilken den direkta kontalde~11 med 

pressen alltid skall stå öppen. 

Sedan den ovannämnda marinordern n :r 44/41 tillkom, 

simlic alltså en dylik hjälpsam och förtroendefull kontakt -

planenligt sett - h a ägt hesländ mellan marinen och prcs~en . 

Den fr:Jgan lämna vi emellertid därhän, alldenstund denna 

fr:msli:i~lning föredrager alt följa rent positiva linj er. Villigt 

1:1a. erkar:nas att dc å tergivna bestämmelserna icke ge någon 

ln·llgarc mspiralion. Närmast fö,ra de tanken på en fdgebyrå 

med tämligen beskurna möjligheter till ullömmande snr, och 

det är i eke u teslutet att en och annan informationsofficer fattat 

sin. uppgift så. Della är för övrigt mycket förklarligt, ty en 

offlc~r är utbildad för krig<;tjänst och icke för presstjänst Man 

kan Icke fordra av honom alt han skall äga den, oftast nlcd

födda, men dessutom genom årslång träning uppöva>dc blick för 
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förmedling, som är journalistens yrkesmässiga särtecken. 
r hels tt · f · ff" l o l · 

Il. ·n detta kom mer, a m ·orn1ationso · 1ceren uppe 1a ler sm 

~~ r 11 
såsom sådan vid sidan av elen m ilitära huvudhefatt-

'i.inst < 1J · må det yara till fullo ursäktat, alt resultatet icke blir 
n ingen, 
t iJi frcdss tällande. 

De i föreliggande arbete framföPda synpunkterna äro icke 

,
6

g:c]a på lösa antaganelen ulan på en längre tids kontinuerliga 

~~~~ttagelser, varvid jämfördser anställts mellan tillgängligt ny

;1etsmaterial, lämpligt för publicering och - å andra sidan -

bristande sinne för vad som kunnat göras av delta material. 

Då det kn:1ppast synes troligt, alt någon ändring kan åväga

bringas enbart genom övert~lning eller föneställningar, måste 

uppenbarligen andra vägar sökas för alt tiJlg,odose den marina 

press tj änsten på det sätt, som är nödvändigt för att marinen 

sk::tll få en hehstad ställning i det svenska folkets medvetande. 

Ty det har det inte! Låt vara att det byggts fartyg och befäst

ningar var och varannan vecka; det beror inte på att Sveriges 

folk har vänt blickarna mot sjön och dess folk, det beror på 

krigsrädslan. Om icke förr, så komma vi sälwrligen att få 

erfara det, när freden kommer, och då vore det måhända klokt 

att ha hunnit säkra sin plats i folkels sinne. 

Vad vi därför behöva är en daglig, öppen och frispråkig 

kontakt med allmänheten, en naturlig meddelsamhet om livet 

och förhållandena inom flotta och kustartilleri, som ger relief 

M själva verksamheten. Förvisso är det uppmuntrande för 

s~·ensken att höra, att det sjösatts en ny jagare, men - och 

~tssningen är säkert inte överdriven - sannolikt vet knappa 

"~. 010 bland Sveriges befolkning vad en jagare egentligen är! 

Darför hör man naturligtvis ingalunda undanhålla en så glad 

h\het, men man hör fastmer komplettera den med skildringar 

ftan livet ombord, berättelser om personernas insats. Det är 

~et, som väcker intresse hos svensken iland, det är det, som får 

lonom att förstå vad marinens folk gör och varför de göra det. 

t , _För att komrna till rätta med-lösningen av denna fråga står 
Jdhrren e d ' t .. .. v· o t l ff da h 

" n as en vag oppen. I mas e s m a oss me r etare 
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i den m:1rin:t pressljänslen, som äro kapabla alt i tryek ge 
1
. 

åt våra stela tjänsledrag, och därigenom sunt popularisP 1·a 
111

1
" 

rinen ulan n[tgon som helst propagandistisk ö·verdrif L. ,;~ 
det behövs inte, om man fallar begreppet >>upplysning» i ciesJs 
rälla innebörd. 

De ovan angivna sy1~ptmklerna o.ch kr~ven ha lel~ till upp_ 
byggandet av en effektivare presst]anst mom maG mn ellel' 
kanske rättare sagt, till ett försök i denna riktning. Genom en 
i dagarna fastställd generalorder ]<,ommer marinen all fr. o. l1l. 
innevarande vår disponera 8 yrkesjournalister i egenskap av 
slabsredaktörer. Av dessa äro tvenne avsedda för allemerande 
tjänstgöring i M:1rinslaben, l för Kustflottan och dc 5 aterstå
ende för marindistrikten med undantag för Gollands marin
distrikt, där presstjänsten anses kunna komhineras med mili. 
tärbefiilsslabens. Stabsredaklö,Ierna inkallas vid behoY, t. ex. 
för Kustflottans del under den brådaste och mest händel sscrika 
övningsperioden under sommaren. För marindistrik tens vid. 
kommande torde det vara svårt att fixera någon tidpunkt, som 
framstår särskilt givande ur nyhetssynpunJd, men man kan 
åLmi1~stonc tillvara laga sådana tillfällen som. isbrytningsexpe
ditionen på norrlandskusten, västkustens minsl<ördan dc v ~tr
slormar, kustartilleriets vårskjutskola eller Hårsfjärdens idrotts
vecka. 

överhuvudtaget utgör den tillämnade organisationen ett 
försök alt skapa en såviU möjligt beslående kontakt mellan 
marinmyndigheterna å ena sidan och pressen å den andra. 
S tabsredaklören skall vara dels en rådgivande och pressför
medlande assistent å t myndigheten - utan att åsidosä lta men 
väl samarbeta med informationsofficeren - dels en lokalkorres
pondent M Marinens Pressdetalj, varigenont denna sälles i till 
fälle att genom sill vilt förgrenade kontaktsyslem förmed la alla 
upplysningar och nyheter av allmänt intresse till hela elen 
svenska läsekretsen. 

Slnlligen några ord till officerskårerna. .~ven om denna 
organisation med stabsredaktörer skulle visa sig i n ågon n1ån 
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f"r·va"11tnin erarna är likväl problemet långt ifrån löst. ,ara o c ~ . , .. 
J11°1:' framtid beror ytterst av vad sven.ska folket tanker om 
f nnens O l d" f" b ~ a .. . · d inte vad vi själva tänka om den. c 1 ar or e-, . O"al11ll1~, . . f • 

Ynl " d t ch kommer alltid att behövas personlig msats ran "VS e O . .. . • bO . ff' er för att främJa vapnets och darmed landets mtresr]e o IC 
va . t . bara genom uppfyllande av reglementets bud utan 
sen 111 e · · · b · l . , · ett vidsynt, träget och op tnmsilskt ar ete 1 upp ys-0cJ,sa l 

·11o·ens t j än st. 
!11 " 
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Kungl. Sj ökrigsskolan. 
Av löjtnanten vid flottan N. Skaar. 

Redan år 1908 framlade dåvarande omorganisationssakkun

niga ett betänkande, vari utförligt behandlades sjökrigsskolans 

omvandling till en internatskola med moderna undervisnin"s

möjligheter förlagd i Stockholm men utanför flottsta tion~n . 
Utredningen resulterade icke i någon positiv åtgärd och trots 

alla olägenheter med den gamla skolan kunde ingenting göras 

åt en nybyggnad. 

1930 års försvarskommission uttalade sig för, att frågan om 

sjökrigsskolans förvandling till internatskola borde utredas och 

1937 förelåg från chefen för kungl. sjökrigsskolan en skrivelse 

till chefen för marinen med förslag till utredning angående en 

blivande sjökrigsskola. Vintern 1937-38 verkställdes inom 

sjökrigsskolan en förberedande utredning och i mars 1938 fram

lades av chefen för sjökrigsskolan ett preliminärt förslag till 

ny s1zola, vilket resulterade i en skrivelse från chefen fö r ma

rinen till Konungen i juni samma år med anhållan om att åt 

marinförvaltningen skulle uppdragas att inkomma med en 

fullsländig utredning av frågan. 

De undersökningar, som verkställdes resulterade i ett för

slag till byggnadsprogram, som förutsatte förläggning av skolan 

till antingen Biskopsudden på Djurgården, området vid Liding

öbro V~ärdshus eller Lilla Skuggan invid Lilla Värtan. Medan 

ännu utredningens resultat behandlades, undersöktes andra för · 

slag. Ett av kraven på skolans placering var, att lärarna sJnJ!Ie 
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]Jekvämt och snabbt komma ut från Slockholm till sina 

J;U11~1 a r Alla de ovan nämnda förslagen uppfyllde detta krav 

jeJ; lJOlle ·1 ar1dra platser runt Stockholm kunde i delta h änse-
äver · . . 

Jilen 
1
' 1111a ifråcra. När Näsbv Slolt m ed närmaste omgrvmng 

d" ,on o J -

c,
1
.
1 a~~ sig vara till :aln och man däri~enon~. skulle kunna e~-

' 
1
: ett trad i tionsnl<t gammalt herresa te, dar kostnaderna for 

]tallaJ.bycrcrnader kunde inbesparas, föll till slut valet på denna 
];!1115 J o':> • .. . . • 

Ls Riksdagen anvrsade medel for byggandet och dang·enom 

~la. den nya sjökrigsskolans färdigställande blott en tidsfråga. 

, ar Näsby är känt sedan gammalt, ty redan på 1300-talct lär 

där ha funni ts en gård, som på den tiden tillhörde U~psala 

biskopsstoL På 1670-talet uppfördes e~ ~y byggna~ pa den 

"amlas plats för släkten Sparre efter nlnmgar av Nrkodemus 

Tessin d. ä. I stort sett är det samma byggnad, som ännu står 

kvar, fast den h ärjades av eld 1897 och sede1mera återupp

byggdes och restaurerades i bö'rjan av 1900-lalet. 

Avsikten var, att sjökrigsskoleetahlissementets uppfö-rande 

skulle påbörj as och påskyndas så all det kunde tagas i bruk 

hösten 1942. Med rekordfart väx te nybyggnaderna ur marken 

under våren och sommaren 1942. Dock blev det inte möjligt 

att flytta ut så tidigt som ursprungligen planera ts. Först på 

nyåret 1943 var anläggungen så pass klar, alt det fanns möj

ligheter att härbärgera de 240 kadetter, som under höstterminen 

trängts ihop i den gamla skolan, som bildlikt talat bågnade in

för påfrestningen. 
Siwlan är belä(fen vid den från Stora Värtan utgående 

t:> 

Näshyviken, ett par hundra 1neler från järnvägen mellan Djurs-

hohns-öshy och Näsbypark. 

situationsplanen ger en förstorad bild av området sådant 

det kommer aH te sig i sin första utformning. Stora infarts

vägen kommer in på området från norr d. v. s. från vänster 

På kartan och de första anläggningar som påträffas, sedan 

"~tstngan och kasernuppbördsmannens hus passerats, äro på 

\'anster hand crymnastikhuset och på höger hand idr·ottsplatsen. 
1 gymnastikh~~et inrvmmes den ståtliga gymnastiksalen, som 

har 43 X 22 m:s golv;,ta och är utrustad med all materiel, som 

Tidskrift i Sjöv'isendet. 20 
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erfordras för den gymnastiska utbildningen. Förutom redskaps

rum fi1ms i gymnastiksalens nivå även idroltsexpeditionen. 

Omklädningsrummen äro placerade en trappa ner, där källar

våningen även är inredd till brottnings- och boxningshall, fä]( t· 

sal och de för hygienen erforderliga duschrummen, av vilka det 

största även är utrustat med bastu. Områdets läge ,längst inne 

i Näsbyviken medgiver icke sommartid badning i det fria, erne· 

dan vattnet på grund av närliggande avlopp och vikens riJlga 

vattendjup icke är tillräckligt friskt för att kunna godtagas 50111 
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.. dbart badva tten. Av den anledningen föreslogs, att i 

:1 !1"3~ in6 till idrottsbyggnaden även skulle uppföras en sim-

3 nslL11~en" detta projekt har ställts på framtiden. Dock torde 

]!a!l, ·a ställt utom. allt tvivel, att en dylik simhall skulle fylla 
det wu ·f · .. t f I d "Il 

nnerligen stor uppg1 t 1 stravan a t ostra '-a etlerna h 

en sy .. I l t " a· I d d 
. ditionss tarka man, som mnna u··s· a e <rav et mo erna· 

~~;:e t ställer på de fysiska prestationerna. Idrottsplatsen på 

]d dra sidan infartsvägen utgör också ett medel alt fullkonma 
an · . f" • 
den fysiska prestatiOns ormagan. 

Väster om idrottsplatsen ligger ett område nere vid sti·an- · 

den, som benämnes handgranatbanan, där det moderna krigets 

erfarenheter kan praktiseras i verkligheten med kastning av 

stridsladdade handgranater och sprängning av bunkers, tagg

trådshinder m . m. 
Bakom idro ttsbyggnaden sträcker sig ett öppet fält upp mot 

bebyggelsen öster om området. Detta fält skall disponeras som 

exercisplan med ans l u Len fältidrottsbana och i en framtid, då 

ridutbildning kan meddelas, kommer här även att anläggas en 

ridbana. Skolans läge ger dessutom goda möjligheter till 

lerräng- och orienteringslöpning i den omgivande terrängen 

samt skridskoåkning, isjaktsegling och segling med sn1å båtar 

på Stora Värtan. 
Genom a lt fortsätta på infartsvägen i sydlig riktning förbi 

manskapskasenlen på vänster hand, kommer man fram till 

Slottet. Det är byggt i två våningar med huvudingången vänd 

mot väster. Fotografiet visar enlren. I bottenvåningen inrym

filet expedisionslokaler fö,r kasernexpeditionen, för skolans in

tendenter och för dess kassör. Dessutom utnyttjas utrymmena 

för taktiksal, postexpedition, manuell telefonväxel, läraiTUffi och 

kök. I övre våningen ligger Chefens och Souschefens arbetsrum. 

R.um för skrivbyrå, adjutant, sekreterare och expeditionsofficer 

utgöra de ytterligare utrymmen, som stå till förfogande för 

ch:rsexpedi tionen. sjökrigsskolans bibliotek disponerar sär

S~tlda rum i nära anslutning till en konferenssal, där samtliga 

~ olans lärare och officerare kunna smnlas. Källarv;åningen 

tnnehåller arkiv, automatisk telefonväxel, fotografide1aljen samt 
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SJ.ottet. Huvucl<entnin. 

Manskapskasernen med Idrottshallen i bakgrunden. 

-313-

.. . de vattenpumpar, som förse anläggningen med färsk
ruin foJ 

,.attcn,~sluten till Slottet är tillbyggd en södra flygel, som i sin 

~ våning innehåller lwmpaniexpeditioner och rum för 

und! Janichder och kadettofficerare, medan den övre våningens 
koJ11l · f.. · l d l · d 14 b" dd 

. ,
111111

en d1sponeras or SJU (av e mngen me a ar, un-
ull) t" ' dl" l h ·· ·1· h rsökningsrum, opera 10nsrum, tan a illlTUm oo moJ 1g eter 

~~~·röntgenundersökningar. Källarvåningen inrymmer bokfö.r

råd, tryckeri och arrester. 
Den norra flygeln, som är det gamla Lammska tavelgalle .. 

riet, skall tillbyggas så, att skolan erhåller en honnö>r.ssal, där 

det gives möjlighet samla samtliga kadetter till föredrag, film

förevisungar m. m. Parken omkring slottet skall bibehållas i 

sitt gamla skick. 
Något undangömda söder om parken resa sig fyra bygg 

narler i fil, av vilka tre stycken te sig tämligen lika. A v dessa 

är den närmast sjön belägna skolsalsbyggnaden, där den teore

li~ka delen :w utbildningen skall givas l<adetterna. Här äro i 

tre våningar inrymda skolsalar och modellrum. Varje kurs har 

sitt rum, ljusa och trevliga rum, utrustade med all modern un

dervisningsmateriel, som kan erfordras. Dessuton'l innehåller 

byggnaden särskilda salar för sådana ämnen, där åskådnings

materielen kräver större utrymmen. Det är min- och torped

rum, artilleri-, befästningskonst- och sjökrigskonstrum, föi,bin

delse- och elektroteknikrum samt navigationsrum och modell

rum och på taket är anordnad brygga med meterealogisk station. 

I denna byggnad finnes sålunda allt, som fordras för den intel

lektuella delen av en kadetts skiftesrika utbildningsprogram. 

I källarvåningen inrymmes förråd av olika slag samt rum fö·r 
sk .. 

raddare och skomakare. 

v· De nästa två husen nedifrån sjön rälmat äro kaserner, av 

k l!~a l :a kompaniet d. v. s. sjökade tterna bebo den första, 

I·a\ern I och 2:a kompaniet eller kustartilleri- och intendcnls

i'~deu?r~a den andra, käsern IL Byggnaderna äro lika, byggda 

ärr~ \' ~lmngar med i medeltal 20 rum per våning. Varje kascni 

cral;nM.l för 120 l<adelter och im,ehaller 60 rum, vill;.et in-
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.SkolsaLsbyggnaclen uärmrust. Längre bort kasern I och II. 

nebär att kadetterna två och två bebo rummen, som är:1 ända

målsenligt men spartanskt inredda med klädskåp, sä11gar och 

skrivbord. För att ölm rörelsefriheten tillkommer i varje vå

ning ett dagrum, trevligt men enkelt inrett. Tvättrum och 

duschrum kompletterar utrustningen. 

Den fjärde byggnaden i raden är exercishallen, där eU 

batteri är anordnat med kanoner av olika kalibrar för r iktar

utbildning och artillerimaterielkännedom samt kor th{lllsbana 

för skjutning med luftgevär. Hallen är så stor, att den dess

utom i viss utsträckning medgiver handvapenstjänst i sluten 

ordning inom sina viiggar. På det fält, som utbreder sig bakoJU 

och vid sidan av exercishuset, anordnas en närstridsbana och 

skjutbana för kadetternas fostran i dessa vikliga avsnitt av den 

moderna krigföringen. 

Mässbyggnaden ligger söder om skolsalsbyggnaden och med 

ingången vänd mot den plan, som skall tillkonima söder o!ll 

Slottet. I sin undre våning innehåller denna byggnad k6ksin-
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Mä.s.sbyggnaden från s jösidan . 

redning och kadetternas matsal, som sträcker sig utefter hela 

byggnadens ena sida med utsikt över viken. I övre våningen 

finner man ett väl tilllaget marketenteri och mässlokaler för 

såväl officerare, underofficerare som kadetter, större och mindre 

rum, ljusa, luftiga och hemtrevligt inredda. 

I och med utflyttningen till Näsby har såväl den organisa

tion som de utbildningsplaner, som sett dagens ljus de sista 

åren kommit till användning i sin rätta utsträckning. 

Sålunda biträdes chefen för sjökrigsskolan av en souschef, 
110m under sjökrigsskolechefen äger befälsrätt över samtlig på 

skolans tj änstgötfande militär- och civilanställd personal och 

~.tövar speciell uppsikt över all praktisk utnildning, för vars 

;~tta hedrivande han ansvarar. Med befattningen som souschef 

orenas kasernbefälhavartj änsten med de detaljer, som framgå 
av oro · · ,.,al1Isal!onsplanen. 

.. Pör att kunna kontrollera och på ett minutiöst noggrant 
satt sl·a·· l t '.. · • t rt t bl' t ... 

· ' ·a Jansten mom ett sa s o e a 1ssemen , som SJO· 



-316-

krigsskolan är, bo s tändigt två officerare på skolan, varav d 

ene är veckahavande kapten samt dessutom veckahavande 
1
e11 

dettofficer på elt av kompanierna och den andre veckohaya 'a

kadettofficer på det andra kompaniet. Veclwhavande ljän~~de 
fördelas mellan till skolan komn~enderade officerare. e11 

Chefen fö,r sjökrigsskolan biträdes i övrigt i sitt arbete 

b d l d • d l · 1· · · av 
en sta upp e a pa av e nmgar en 1gt orgamsalwnsplancn ll1ed 

adjutanten, intendenten, Iäkaren och expeditions,otfficcrc
11 

s
0111 

chefer för l'espeklive avd. A, I, S och B med varj e avdclni
11

cr 
cS 

detaljer. 

Vidslående organisationsplan torde i sin he1het giva en 

fullgod bi ld av de rikllinjer, efter vilka verksamheten bedrives. 

Vi skall fö,lja en kadetts dag på den nya sjökrigsskolan 

frå11 den tid på morgonen, då han stiger upp, till dess han åter 

vilar sill trötta huvud i medvetande om att dag,en bli vit Yäl 

utnyttjad. 

Reveljen går kl. OG15 med hornblåsare och då de sista to

nerna förklingat genom korridorerna är det lagom tid a ll länma 

ded sköna sängen och bege sig ut i korridoren. Redan fem 

minuter efter utpurrningen börjar morgongymnastikcn, som 

ledes av en flaggkade tt eller med hjälp av centra1orderanlägg

ning. 

Sömnen försvinner snart ur kroppen under den kvart som 

följer med fris tående gynmastik. Tiden därefter till morgon

inspektionen kl. 0715 disponeras fö,r tvä ttning och kli:idsel samt 

bäddning av sängarna och iordningställande av rummen, var

efter veckahavande kadettofficeren, en i varje kasern, Id. 0715 

inspekterar samtliga kadetters klädsel och rwmnen, vfm in g ef

ter våning med kadetterna uppställda utanför rummen. Detta 

är klart på en kvart och därefter samlas alla till fr ul-:os t 1 

m.ässbvggnaclen. Malen slår framdukad och klar aL L Illä tla 

hungriga kadetter före lektionerna, vilka taga sin början 081°· 

Förmiddagen omfattar tre leklionsLimmar till kl. 1100. Efter

middagens övningar sätLa igång igen 1210 och pågå till 1710· 

En extra lång rast är inlagd mellan 1500 och 1520, för aLL n1ed-

' o 
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giva tid till ett extra mål, som elt uppiggningsmoment Fe 
timmar i följd skulle i annat fall bli för tröttande. Tjt

1
21 

minuter efter sista lektionens slut serveras middag, d. Y. t>O 

precis kl. 1730 samlas a lla kadetterna i matsalen, där ri Luale~· 
vid början och slu tet av målliden ledes av veckohavande kap~ 
tenen. Efler middagen rå kadetterna sig själva och kunna ägna 
sig antingen åt studier, ty kurserna äro omfångsrika och än

1
_ 

nena många, eller också åt n ågon idrott i gymnaslikhuset, där 
det inte går en kväll ulan att alla olika träningssalar äro upp
tagna antingen för undervisning eller för alt ge tillfälle till 
rörelse för att utlösa all en ungdoms länglan efter motion. 

Siwlan har under de gångna åren så gott som uteslu tande 
varit teoretisk och den praktiska tjänsten har inskränkt sig till 
gymnastik och idrott samt till viss handvapensutbildning i 

exercis- och instruJ;:tionstjänst med någon enstaka övning i 
terräng i samband med handvapensskjutningar på Kaknäs eller 
Järva. P å Niisby har utbildningen i handvapenstj änst avan
cerat kraftigt och omfattar en grundlig utbildning i alla den 
moderna infanteritjänstens olika faser av närstridsövningar med 
handgranatkastning, sprängningsövningar av bunkers, broar 
m. m., kor thållsskjutningar mot hastigt uppdykande fi gurer och 
allt annat, som ingår i den moderna infanteFistens utbildning. 
Kommer därtill gynmastik och idroltstiderna, kan envar förslå 
att det inte blir några veklingar varken på det intellektuella 
eller fysiska området, som lämnar skolan. Utbildningen är på
frestande men danar av dem, som rätt fattat skolans ide, här
dade, snabbtänkta och kunniga officerare, som sätta aDbetet och 
resultatet av sitt arbete i första hand. 

När sommarmånaderna står för dörren, avslutas kadett
skolans kurser på Näsby och kadetterna avresa till praktisk ut
bildning på sjökrigsskolavdelningen och vid kustartilleriels olil'~ 
förhand. Siwlan står en tid tom, men tages under sonm1aren 1 

anspråk av aspirantskolan, som då disponerar alla skolans re
surser. 
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{)tbildning anordnas under den kommande sommaren även 
.. . ttans värnpliktiga personal tillhörande »grupp K >> d. v. s. 

for flo 
1 

r och likställda yid deras första tjänstgöring ävensom 
tuden e 1 · · "l f" Lb'ld · L'll .. l'l t ' · f" . värnpli d1ga SJO mptcncr or u 1 nmg · 1 varnp 1 ( 1ga 

Jntrs or 
officerare. . 

Dessutom komma tvenne officerskurser ur sjövärnskåren 
• 

11
1-rincr 25 elever vardera aU förläggas till Näsby under 

prr or ' o 
. '1. aucrusti 'mtmader. JU J-c t> 
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1942 års förslag till krigsavlönings:: 

reglemente. 

Den 30 juni 1942 anmodade chefen fö,r försvarsdepartemen

tet regementskassören vid Svea Livgarde A. Alnu·oos, sla lskom

missm·ic B. E. Johnsson, dåvarande ledamolen av r iksdaaens 

första kammare, jägmästaren K. G. L . H. Tamm samt Icdan;~ten 
av 'l'iksdagcns andra kanm1arc, redaktö:ren K. S. V. W ard alt 

verkställa en allmän översyn av avlöningsbestämmelserna för 

personal vid försvarsväsendet under beredskaps- och krigs

tjänstgöring samt att till Kungl. Maj :t avgiva· ett ullålande med 

författningsförslag, som av utredningen föranleddes. 

Slalskommissarie Johnsson anmodades tillika att i egenskap 

av ordförande leda utredningens arbete. 

Resullatel av utredningens arbete framlades den 13 februari 

1943 i form av elt ullåLande med förslag till kJ'i.gsavlön ingsreg

lemente m. m. avgivet av >>1942 års krigsavlöningssakkunniga» 

-i fortsättningen för enkelhelens skull kallade >>dc sakkunniga·>. 

Herrar Almroos och Tamm avgåvo härjämte särskilda ytt
randen. 

I nedanstående referat och kommentarer konum:t enciast all 

heröras de avsnitt av utlåtandet, som är av principiell bclydelse 

eller är av allmänt intresse för marinens personal. 
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Allmän motivering. 

unkter på lönesättnin'gen för elen f as l cmställcla personalen 
syn P m. m. 

Med utgångspunkt från de avlöningsprinciper varpå gällan-

d l·r·iasavlöningsregle:rnenle bygger hava de sakkunniga före-
e \. o 

l 
~1·t att arhetslöneprincipen endast skulle komma att tillätn

s a- ' 
a~- i fråga om i fredstid ständigt tjänstgörande aktiv personal 

~am l sådan annan fast anställd personal, som i fredstid tiiHör

säkrats inkomster fr ~m den militära tj änsten, vilka kunna an

tagas hava grundläggande betydelse för personalens existens. 

övriga, som icke yrkesmässigt ägnat sig åt den Inilitära banan, 

skulle i avlöningshänseende jämställas med vpl, som inkallats 

j:imlik t vpl-lagen och komme sålunda avlöning till denna grupp 

att utmätas enligt behovslöneprincipen. 

Den jämförelse av lönerna, som de sakkunniga framlagt, 

varvid dock terminslön egendomligt nog icke medtagits fö,r 

reservanställda, synes icke kunna belraktas såsom någon över

tygande motivering v:1rken för den ena eller den andra avlö

ning~formen men under förutsättning att den av de sakkunniga 

Yerkställda kostnadsheräkningen är riktig, varav framgår alt 

en kraftig kostnadsminskning (1,350,000 kronor i månaden) för 

staten förut ses, måste elt genomförande av förslaget innebära 

en avsevärd minskning i avlöningen för reservanställd personal 

och kommer med hänsyn härtill de sakkunnigas uttalande, att 

".ärnpliktsfönnånerna i regel »torde ställa sig fö-rmånllgare än 

ltll reservanställda utgående månadslöner>>, att framstå som 

SYårförståeligt. 

Lönenivån i fred, beredskap och krig. 

q l detta avseende uttala de sakkunniga den meningen att 

e? för fredsförhållanden bestämda lönenivån bör bibehållas 

~~~nc~p oförändrad såväl vid heredskap som vid krig. Denna 

tncip var jämväl vägledande vid det nu gällande krigsavlö-
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ningsreglementels tillkomst, varvid icke syftades införa . 

allmän löneförhöjning i krigstid men icke heller nårron 11 ~go11 
ning av fredsförmånerna. b sallk, 

Risktillägg och särskilda tillägg vid besvärligw·e tjänslgötin 

D 11 . g, 
e sa ( mn111ga hava med tvekan fö1·-ordat alt även i l,," 

~id utbetala s,~ö- och flygtillägg med motivering, att dessa t~:t:s~ 
Icke enbart aro alt betrakta som risktillärr g utan ut er ö. f gt> 

• b ' b ra ast 
mera en kompensatiOn hr det ökade ansvar och det mer· 1 .. 

. a u·a-
vande arbete, som 1 allmänhet åtföljer tjänsten ombord od . 
fl t ... l VId 

yg pnst. 

Grunddragen i de sakkunnigas förslag till avlön ings

bestämmelser. 

Enligt nu gällande Juigsavlöningsreglemente utgår under 

sjötjäns tgöring terminslön, som fö.r officerare oah underoffice

rare utgör summar av sjötillägg, mässpenningar samt represen

tationspenningar, samtliga förmåner beräknade enligt fredsav

löningsreglementets bestämmelser. Därjämte utgår fri portion, 

en förmån som hittills tillkommit ifrågavarande personal utöver 

vad som utgår, då fredsavlöningsreglementet tillämpas. 

De sakkunniga anse emellertid att eftersom förpEi.gnad in 

natura åtnjutes, är det icke motiverat att mässpenningar till

handahållas med oförändrat belopp och föreslå att i stället för 

mässpenningar krigstraktamente skall utgå med i nedans lående 

tabell nånnare angivna belopp. Eftersom krigstraktamentena 

skulle kom1na att utgå med belopp, som väsentligt understiga 

mässpenningarna, innebär de sakkunnigas förslag en icke obe

tydlig löneminskning för flottans officerare och underoffcerare. 

Framför allt blir denna minskning särskilt framträdande för 

personal som bespisas i kajuta och som enligt fredsavlönings

bestämmelserna åtnjuter mässpenningar, vilka med c:a 150 ofo 

övertiger för denna personal enligt nyssnämnda tabell utgående 

krigs traktamente. 

nstegrad 

--- ········· .. ···· ····· 
·pr al 

J!lenig. 

vicekor 

korpral 

furir · 
]Jögbåt 

flagg ko 

sergean 

fanjunk 

fänrik. 

förvalt 

!öjtnan 

kapten 

major. 

ö ers te l 

····· ······· 

······ ······· ····· 

·· ··· ·· ·· ··········· 
sman ..... . ..... . 

rpral ............ 

t ···· ········· ·· 
·are ·········· ·· 

········· ··········· 
are .. . ... ......... 

t ..... ............. 

····· ···· ·· ······ · 

···· ······ ······ ···· 
öjtnant ..... .... 

överste .... ...... ..... ... 

genera lsperson ...... 

fö r armen, 
en och flyg-
t .... .... ... . ...... 

chefen 
marin 
vapne 

överhe fälhavaren 
" ' 
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Termins-
Krigs- lön en l. 

löneklass lägre ta-
riffen 

1- 2 l·-} 
3 1: 10 

4 1:20 

5 1:30 

5 1:30 

6 1:40 

7 1: 50 

8 2: -

8 2:-

9 2:50 

9 2:50 

10 H:-

11 3:50 

12 4:-

13 4:50 

14 5:50 

15 6: 50 

16 7:50 

Lönegrad 
Krigs-

traktamente 

l Ma 

jo 
1 

l 
60 för ogift 

Ma 2 1: 60 för gift 

:M: a 3 l 
M h 1 f 
M h 2 

~2: u o 1 --
uo ~ l O c 1 
uo 3 

f2 
O a 2 

50 
O a 3 

O a 4 l 
O a 5 f r 6 l O b 1 

13 
O b 2 l 

ch 
2 -

Oh 3 

Oh 4 

Oh 5 l 
Det framlagda förslaget innebär en så väsentlig nedskär

ning av fredsavlöninasförmånerna för i främsta rummet de 

flottans officerare, so~ ombord tjänstgör~ som fartygschefer 

eller högre befälhavare, alt för dem föreslagna krigslörneförmå

::r Vid tjänstgöring ombord avsevärt understiga de i fred ut
t~aende. 

. Som talande exempel kan anf6ras att denna kontanta 
111111

sk11ing av förmånerna utgör för medanstående sjökommen-
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d era d pers·onal i procent: fluo 27, löj Lnant 28, kom-kapt. 
1 

48, amiral 56. · "t·. 

Visserligen hava de sakkunniga förutsalt att r epresen 
tiansbidrag skall kunna utgå i sällsynta undantagsfall, l11en ~~
den representation som oftast förekommer, nämligen för unde~t 
lydande, kommer stalen icke alt lämna något bidrag. 

1
' 

Beträffande mässpenningar hava de sakkunniga Lydlicr 
· ··1 f · d .. d d l · l) en sp va unmt all esammas ersaltan e me uJgstrak lamente 

komme att för personalen innebära en kännbar inkomstn11insk
ning. FöljakLiigen hava de föreslagit alt samtliga kos tnader 
som äro förenade med den personalen ombord tilkommanct~ 
inkvarteringen och förplägnaden skola bestridas av staten. Så
lunda föreslås att staten i fortsättningen skulle tillhandaMl!a 
för inkvarteringen erforderlig sängservis och städningshjä lp (i 
erforderliga fall) samt för förplägnaden nödig scrvi .·, duktyg 
och dyL, under det att kostnader härför hittills helt eller delvis 
fallit på personalen. De utgifter kronan på så sätt skulle äsam
kas torde icke komma att 111.olsvara de förmåner personalen 
härigenom komme att beredas. 

' I detta sammanhang bör uppmärksammas, att någon kom
pensalian för semester, som vid krig sannolikt icke kan ~ltnjutas, 

icke förutsälles utgå. 

Special motivering. 

I specialmotiveringen föreslå de sa.tldmnniga att vikariatlön 
skall kunna utgå vid konstituering till högre tjänstegrad (tjän
steklass). Härigenom bortfalla nu gällande bestämmelser, d. v. s. 
alt till högre grad konstituerad personal skall under angivna 

förutsättningar äga åtnjuta lön i den högre graden. d 
Beträffande Ö·verstatsanställning säga de sa.tldmnniga att rne 

nuvarande bestämmelser torde allenast den taga anställning 
över stat, som därigenom ernår en bättre löneställning än vpl
förmånerna bjuda och föreslå att sådan anställning för fr~un
tiden icke bör äga rum. Härvid torde de sakkunniga bortsett 
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d Sociala sidan av saken. överstatsanställningen har 
. en · 

fran . locka t frivilliga och arbetslösa vpl, som icke tillhöra 
äi11]Jgen h 1 .. · h .. ·1· l t l L Lt b 

~1 ' ,a!lad årsklas~, oc 1angenom ar moJ 1~ 1e s w p~ s a .. ~-
JJ1j{- lo"s11ind Lill andra vpl, vars arbetskraft har vant begarhg 
· da .av , "' . .. . . 

JC ivila arbe tsml'l.rlmaden. V1dare har forb1setls, att det 1 

i d~escla fallen skulle innebära en icke skälig löneminskning 
d.e. j{ontrak tsanställt manskap, vars kontrakt utlöper under be-
fD1 · D · l ' L .. l' l h ' 11 . elskap eller kng. etta mans.wp mas e nam 1gen war a as, 
1 ~la i samma befattning det beklädde vid kontraktets utlöpande, 
~·arför överstatsanställning bör kunna tillg·ripas för att icke den 
enskilde individen i det tvångsläge han råkat, skall behö,va vid

!dinnas minskning av löneförmånerna. 
Enligt gällande freds- eller krigsavlöningsreglemente äger 

personal på reservslat icke rätt till uppflyttning i löneklass .inom 
innehavd grad. Att delta för krigstjänstgörande personal mne
bär en orättvisa torde vara uppenbart, särskilt som reservan
ställd personal kan erhålla uppflyttning i löneklass. De sak
kunni!o!a ha emellertid under hänvisning till S!ilt förslag om 
avlöning till reservanställd personal, icke funnit skäl fö,r.eligga 
att föreslå ändring av redan nu rådande förhållanden i delta 
hänseende. Ä ven om de sakkunnigas förslag om avlöning till 
reservanställd personal skulle genomföras, kan detta !icke anses 
utgöra hinder för genomförande av en rättvis förbättring av 
reservstatspersonalens villkor. En sådan uppfattning hysa ock
så två av de sakkunnigas ledamöter nämligen herrar Almroas 
oeh Tamm. Delsamma gäller i princip personal å övergångsstat. 

De sakkunniga ha bestämt storleken av den ersättning för 
förplägnad, som i vissa fall kan utgå, på sådant sätt, att denna 
tillsammans med krigstraktamentet uppgår till det i fredstid 
~l tgående oreducerade tjänstg6ringstraktamentet för dag. Detta 
~.nneMr att förplägnadsersättningen i de flesta fall blir mindre 
an den, som f. n. utgår enligt gällande krigsavlöningsreglemen
le, som fastställts så sent som l juli 1942. Samtidigt har emel
~ertid kriogstraktamentet, såsom tidigare anförts, föreslagits till 
~ flera fall avsevärt lägre belopp än nu gällande terminslön. :ga omständigheter synes dock hava inträffat, som tala för en 

'Uskning av nu utgående ersättning. 

Tidskrift i S jöväsendet. 21 
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Likaså hava bestämmelserna vad beträffar ersätLnincr f"· 
inkvartering V!id res.or forn1Ulerats så, alt den resande 1\.C\ 1~ /t 
kera att få en ersättning som endast utg6r en bråkdel av l· ts, 

'OS[, 
naden för elt hotellrum. 

Rättvisa och billighet fordrar att bestämmelserna för· et. 
sättning vid resa och tjänsteförrättning utformas s3, att ick 
resan för resenären medför ekonom.isk förlust (vilket förh ' le a-
lande icke kan tj.äna fö,rsvarets verkliga intressen) ty Olll så 
blir förhållandet kommer den ekonomiska vinsten för stats. 
verket att motvenkas av faktorer som icke ö~ve:rensslämma llled 
försvarets in bressen. 

Beträffande beklädnad föreslå de sakkunniga för personal 
på aktiv stat visst tillägg utöver i fredstid utgående ekiperings
bidrag, vilket även skulle gälla övrig personal, som är skyldig 
att hålla sig med uniformspersedlar, d. v. s. personal på över
gångsstat, avgångsstat, disponi tibil,itetsstat och reservstat samt 
reserven tillhörande, från nämnda stater och från aktiv stat 
pensionsavgången personal. övrig personal i reserven, som en
Jjgt fredsbestämmelserna är skyldig att hålla sig med egna 
un'iformspersedlar, skall vid krigstjänstgöring komma i åtnju
tande av fri beklädnad samt i den mån egna persedlar likväl 
användas, ersättning härför enl1igt för vä1:npliktiga stadgade 
grunder. 

Då den reservanställda personalen i fredstid bär egna uni
former och persedlar förefaller det vara mera ändamålsenligt 
och lämpligt att vid krigstjänstgö,ring bibehålla samma ordning 
och sålunda jämställa den ifrågavarande personalen i föreva
rande avseende med personal på aktiv stat. 

Skärskådar man det framlagda förslaget till ny tt krigsaV~ 
iöningsreglemente i sin helhet skall man finna att delsanll~ae:. 
ett fåtal fall innebär en fö,rbåttring i personalens löneförrnan t! 

·under den tid reglementet förutsättes vara tillämpligt, men!:sl 
detsamma för det stora flertalet kommer att medföra en radJ 
försämring. 
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tefen för marinen, som i sitt underdåniga yttrande i ären
C 

1
fo"rt allvarliga erinringar n]lot genomförandet av för -

t fran . . .. 
de äcrer dän som avslutnmg: >> De framlagda forslagen, som 
]adel, s n 

5 .. " . st synas syfta till en minskning av nu utgående avlö--arrna. . -n: dskostnader, skulle om de nu upptages till förverkligande 
11 ~11;11 mycket kännhart sätt ekonomiskt drabba stora personal
pa per som under rådande beredskapstillstånd burit och al.It-
dl'UP ' · . . 
:'.. t bära tunga personliga bördor. Vilket beslut statsmakterna 
JUD1 
än fatta i detaljfrågorna anser jag det med hänsyn till nödvän-
dicrheten av att alltjämt hålla försvaret uppe i högsta effektivitet 
oklokt och farligt ur psykologisk synpunkt att nu utsätta per
sonalen för de ekonomiska påfrestningar som ett genomförande 
av utredningsmännens förslag skulle innebära». 

P. O. H. 



- 328-

Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M nr 3-4/43) 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinens pressdetalj 
under ticlen :16 februari-g april 19t43. 

Innehållet i här återgivna uppgifter står helt för de som källa 
angivna prt>ssorganens räkning. 

I. Aktuella spörsmål, ö,versikter, jämförelser m. m. 

Kryssarnas utveckling, 

I Marine-Runclschau 13/43 har Ulrich Schreier skrivit en artikel 
angåe111de kry.;,:sarnas utveckling uneler de sista n5 åren. Vad den 
Bista utveckling~Sperioden beträffar framhåller förf. att elen kan ansas 
börja 192:5 som en fö]j,cl av Washington-konferenGens beslut. Was
hington-krys.saren på i10,000 ton och med 2'0,3 cm kanoner var över
allt en mis"lyckacl typ. Med som regel 8 et. 20,3 cm kanoner gick 
det inte att få in ett tillräckligt sky,dcl för fartygens vitala delar. 

Tecken på nya id&er kom mo först från J apan. Med rik krigs
erfarenhet och finan.ser, som inte voro så hårt belastade som de 
engelsk g, kunc1e J apan draga koMekvenserna av det seelan länge 
kända behovet av ett slagkraftigt .spaningsfartyg.. De j apanska kon
struktörerna beslöto sig för två .synnerligen lyckade fö rsökstyper pä 
7,100 ton, Furutaka-klas.sen 1(19.215) och Aoba-klassen (HJ,2{l), sorrn ut· 
rustades med 6 st. 20,3 cm kanoner. 

På dessa relativt .små enheter har man lyckats bringa bestyck· 
ning, storlek, sky.dcl och fart i förebildlig «amklang. På grundval av 
l . " . kl s;serna c e gJorua erfarenheterna byggdes så HJo ko- och Taka o- 3 " t 
(t927_j31), vilka på .sin tid utgjorde den hfusta lösningen av probl~~:~ 
Skyddet hade god styrka men inskränkt till utsträckningen, fa;oJl1· 
no])mal, bestyckningen med 10 .st. 20',.3 cm kanoner i dubbeltorn u 
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_ t l' raftig. Dessa fartyg har ofta pås·tåtts vara överbestyc-
t!J (1 ' 

0 rdel1 M . erfar-enheterna .synas ha varit goda och dessa kry.saare 
J,:nde. ~~~~ör anses vara de första verkligt värde-fulla av 10,000 tons
kUDDa 

typel1- dåliga erfarenheter, t::om de övriga makterna gjort med sin a 
D~ ·ao·en förde till att Italien och Frankrike .samt senare ocks-å 

w·s~<~ö;.i~~le bygga långsammare och bättre skydelade fartyg. I talien 
1JS- l 4 -t av Zara-typ med 1.50' mm pansar (1~3-Q'----31), Frankrike 
b -crO'( e " -
J""r'e {HJW~.) med t:VO mm oe:h USA New Orleans-klassen (19:33-38) 

:U~e in nun siclopamsar. USL~ var för övrigt det enda land &om ända 
JU~ Jg3i7 byggde tunga kry.s.;;are. övriga länder .slut a;cle senast 10>3·:2 
11 

t bygga Washin·gton-krys.sare och vände i stället tillbaka till de 
~;tta kryssarna. Viktig i detta sammanhang är en kort m€n sund 
särutveckling, ,som framtvingades genom hes.täm.mel.serna i flottöver
en.skommelserna. Japane rnas lyckade 7,:WO ton-typ föranledde eng
elsmännen att bygga en kry.ssare på 8,30Qi ton med ·6 st 2013 cm 
kanoner och 7·6 mm vattenlinjepansar: York och E,xeter (119218-.2:9), 
vilka ha visat goda egenskaper. Till denna typ av fartyg hör också 
den i Italien byggda argentinska kry.s.saren AJmirante Brown (19!29') 
på '6,800 ton och ö st. 19 cm kanoner, fart ·3:Z knop. 

På cleasa fartyg hade teknikens alla erfarenheter utnyttjats_ 
Centl'31 eldledning var numera en självklarhet, liksom starkt luftvärn, 
l.rssnarapparater m_ m. Farten låg mellan 32 knop för de bäst skyd
dade typerna och 37 knop för de helt oskyddade. 

Efter 11920 var det till att. börja med enelast Tyskland .som bygg. 
de lätta kry,s.sare, detta emedan V er.sailles-freden förbi ö,d byggande a v 
krvssartJ på mer än 6,000 ton och med kanoner grövre än 115· cm. Så 
tillkomma K-klassens tre kry,,.sare {1927-28) med 9 .st. 15 cm kan-oner 
i trippeltorn och två, senare .sex, 8,8 cm lvkanoner. På grund av det 
begränsade deplacementet måste fartygen byggas mycket lätt men 
kunde dock förs e.~ med ett omfattande vattenlinjepan.sar. Farten 
uppgick till -32' knop. Konstruktionen innebar flera väsentliga ny
heter. Trippeltornen vor-o de förs-ta för meclel1svårt artilleri. Central 
~l dledning för alla kalibrar med pan.sar.skycldade centraLsikten på 
~ggorna var lika.så en nyhet. En specialitet för des.sa kryssare, 

\'J]k . 
t en l<'ke bestått provet, var placeringen bordvarbs av de bå:da aktra 
~rnen . Vidare var akterskeppets, konstruktion inte elen bästa, Leip. 

~-Ig ('1929) fick en vanlig kryssarakter. .Si.s,ta bygget i denna utveci<
~~g~keclja var Niirnberg 1(19:34), som i .stort .sett liknade Leipzig. 
På da v-oro fria från de tidigare enheternas feL Vi1dare använde man 

V dem enda,st en .s-k-orsten. Nämnas bör att de ty.ska örJ.ogs:fartygen 
Oro f " b. l{ or Juclna att föra flygplan till 19S5, då samtliga utrustade-, med 

nt-katapulter och 1-.2 flygplan. 
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.~v övriga m2.kter var det Italien, som först vände til!b . 

de latta kryssarna efter misslyckandet med de tun o-a 1. aka lilt 

Alberieo da Barbiano (1-930>) på ö or7{) ton var mvcker la~tt bq·.r<~a'lla 
• • , J " Y"'gd . 

s~nnerllgen .snabb, Cirka 40 knop. Bestyckningen bestod a"'v Oeh 

1o,.2 cm kai!Qner och G .st. 10 cm lvkanQner. Pansartjockicke 8 •t. 
till 38 mm. Italienarna fortsatte på den inslagna vägen n Uppgick 

19136 kommit fram till Giuseppe Garibaldi-klasserr på 7 DUOoch hade 
10 t Y 9 ' l ' ton o h 
· "' . o,~ cm muaner och 8 st. 1·0 cm lvkanoner. Pansaret .. c 

1 t 1- o .. 
1llatte , 

myc.-ce som •00 mm. P.a dessa fartyg arrvandes Yarrows ]1 .. t. 8" 
. og lYck.s 

pannor Q ch Belluzzo-turbmer på c: a 100,000 hkr vilket för]·] . · 
höga farterna. ' ' alar de 

Nu kunde den engelska flottan• inte dröja längre utan börjad 

bygga Leander-kla.s.sen 1(1931-34), utomordentligt lycka-de och 
1 

. e 
ti(J' f ·t o -"'PO t 8 - l.!af. 

"a a1 y g p a l ,vv on, st. 10 cm kanoner och 7<6 mm , 
F t · k 1. . Pan~ar 

ar e~ uppg1c; eme ler.t~d endast t j.ll 32,5 knop (72,0GO hkr). Type~ 

utveckladas under de folJancle åren systematiskt till Jrumaica !·J 
( n . - ' a~sen 

· b40-41) pa 8,000• ton, l2 st. 1;) can kanoner QCh 8 .st. 10 cm h. 
kanoner, 127 mm pansar. 

Därmed var på sätt och vis isen bruten och slag i sl a(J' uppstod 
l"t " o 

nya a _ta, pansar.sky.ddade 1-cr.rssare, byggda enligt sunda principer. 

Franknke uppträdde på .scenen med sina 7,600' tons av Gl oire-tvp 

(193~6), be.styckade med 9 ;st. :L5 cm kanoner ·och 8 st. 9 cm il'
ka~lOne:, pan.sarskydd 913 mm. J apan skapa.de sin t ungt br.stycknde 

:Niogam1-kla.s.s .(J ·S\34--.36), som förde inte minch·e än :lii st 1>3 om ka

noner och dessutom S st. 12,7 cm lvkanoner. Tonnaget ~ppgick till 

8,500 ton och farten till 33 knop. Den lika stora Tschikuma-klassen 

(1913'7--.38) fick endast 12 st. ,1.5 cm kanoner, skyelda-de av 'N.) mm 

pansar (mot ;:)1. mm på tidigare typer), en u tveckling som fulHöljts 

på .senare nybyggen. - En liknande typ byggde Nederländrrna, men 

endast De Ruytet' (1!:i35) kom i tjänst. 

För att behandla ämnet fullställidigt är det nöclvändio-t att yisa 
o t l" b 

pa yt er Igare två utveckling.sgrenar, av vilka elen ena är en ytterlig. 

het. Det gäller de a,merikan.sl::a och brittiska lätta kryssarna på 

1•~,000 ton. Engel 'männen byggde sin Belfa;;t-klass (i1913S) med U st. 

1a cm kanoner och 127 mm vattenlinjepansar. USA besvarade de 

förutnämnda japanska nybyggena med .Philadlelphia-klassen GJ9,3().-.-,38) 

med 15 st . .1!5 om kanoner och 127 J111m pansar. E.huru dr.<sa båda 

kla.s"'cr •ll!od sina 10,.0001 ton ha de tunga kry.s.s·arna& storl ek k w mal! 

d_o ck int_e beteckna dem .som övendimensionerade, ty därtill är å ena 

Slclan s.hllnaden till el et normala deplacementet på 8 ,500 ton fö r liten, 

å andra sidan bära de nya typerna ett väsentligt bättre pan.sarakrdd. 

Innan vi betrakta elen andra utvecklino-sO'renen den lätta flo tt· 
b b ' d 

kryssaren, mås te uppkomsten av en alldeles ny kryssartyp, t orpe · 
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behandlas. Benämningen torpedkryssare uppkom på 1&'30-

pY·"'0 r·en,len nyttj ades för .s.må pan6ardäckskryssare, me1cl stark tor-
t då ( o 

t,de' kni'n o· Denna typ bestod eJ provet och dog .snabbt ut . Som 
tyc , . 

pedb~föran.cle fartyg kvarstod elen .lill a t orpedbåten, bredvid vilken 

torpe. tvecklade sig till det torpedbärande fartyg.et framför andra. 

j~gar~nf:r· r a värld.skriget övertog jagaren vi&Sa kry.s.saruppgifter, vil

tJndeJ l·ar!f' en t onnRgestegring och ökad betydelse av artilleriet. 
t o r.sa" " , . 

k,e krigets slut hade den britt~.ska jagartypen ~ått_ en såd.an. full-

\ 1d . ·.O" att den övertog.:; av al1a andra flottor 1 ollka vanahuner. 
'indnH·e · d t t l t l t" d · b t t f" 
' .. 

1
ed avstann&cte c ren con.s ru c I Va ny· aningsar e e or en 

~~r~rh el en intemationella konkurren,sen inskränkte sig till bestyck-

11. "'en. farten ·OCh sto rleken. De mest marl-eanta resultaten nådde 

;~n;iSill;ännen med .sin Tigre-kla.ss (.1923-25) på 2,130 ton, 5 s.t. LLS cm 

; : noner och 2 st. trippeituber. Donna typ följdes (HJ00-37) av V.olta

kla.sseu på 2,SD·O ton, 8 .st. 13,8 cm kano ner och 10 s.t. torpedtuber. 

Dessa stora jagare betecknas o.fta som torpedluyssare, men det är 

fe laktigt, då de ä ro full .ständigt o.skycldacle och till hela sin karaktär 

rent jagare. 
Den förs t a fl otta, som tog det närliggande steget till torped

krvs.3are genom att skyelda fnrtyg.ssk roven mot spränggranatträffar 

m~d pansarpl åt , var den japanska, ,s.om .samtidigt åstadkom ett bättre 

skydd för a·rtilleriet ·gen·om att införa tornuppställning med anslut

nin g t ill central eLdledning. De första moderna torpedkrysisarna voro 

de 1927-31 s jösatta fartygen av chinonome- och Akatsuld-klasoorna 

på .1,70·0 ton med 6 <3t. 12,7 cm kanoner i dubbeltorn och tre trippel

tuher bakom pansarsköldar. Fart: 34 knop. Fartyg.s.skroven skydela

des av c:a 1'3 mm pan.s.arplåt på ut.satta .ställen Detta pan,sar hade 

inte t att göra .med bepansringsmetoderna på slagskepp och kryssare 

utan va r· enbart ett eeclan länge nödvändigt skydd för vattenlinjen. 

Det är möj ligt att fartyg.sdäckcn ock.så för.setts med pansarplåtar över 

maskinanl äggningen till <Skydd mot eld från flygplan. Med de föl

jande Ari ako,S.chirabuj u- Qeh As.a.schio-kla.s.serna höll J apan fa.st vid 

torpedkryssar-principen, vi lken inte har något med storlek och kanon

a!!tal at t göra men väl med fartyg,skonstruktionens kvalitet och med 

g rac~en av kryl',<>arkar~.ktär hos fartygen. genom att tyngdpunkten lig

ger På ar tiller iet. 
J apa n har strängt hemli ghållit detaljerna för sina torpedkrys

sare, varigenom det kom att bli ende ägaren av denna nya fartyg,styp 

Under ett h alvt clecemniUJm. Först 1935 framträdd e den r:nska flQttan 

~ed ~in Leningrad-klase t(193ö-.37). De.s.sa fartyg på 2,900 ton hade 

~nnu va.cl beträffar kanonernas antal och uppställning helt och hållet 

Jagarkaraktär. De fem 13 cm kanonerna .stoclo i enkellavettage bak

<Jrn $köldar, ehuru de försetts med central eldledning. P'artygsskrovet, 
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som skydcla,de.:; av 2'3 mm .sidopan.o.ar och pans ardäck över llla.s]cj 
läggningen, var emellertid av krys.sartyp. Fart: 35 knop. lJndr.llan. 

elen hade Polen i Engla!!cl beställt torpedkryssare av Grom-k] ;: k 
(1!}36), som på ett deplacement av 1,9'7,5, ton förde' 7 st. 12 cm kuuo'~~ll 
Farten uppgick till 3·9 knop. Som .s;kydd för ma.skin a:1 Li"""u

1
· ner. 

...... c, no-e 
fann.~ ett .s i,dopan.sar på c:a ,38 mm över en tredjedel av Ja rty,.: 11 

längel och sannolikt ocks å pan · a rdäck. "ns 

Klara,st till uttryck kom kry151Sarkaraktären hos de enge'ska to 
peclkry&sarna av Afridi-typ {11~37), vilka på 1,1870 ton för de ii .~t 1·J r-.. ~cm 

kanoner och :1J6, luftvärnspjäser men bJ.ott 4 st. dubbeltuber. De för. 
sågo.s därjämte mecl ett 2.5 mm vattenlinjepansar, fart: 37 koop. De 

holländska torpeclkrys::arna av Tromp-typ voro tili karaktär och bvrru 

nacl regelrätt.a kry.s.sarc, som blott genom s in starka torpeclb c-t.\· ck~ ~~~ 
fåt t beteckningen torpedkry.>.s are. Deplaceme,ntet upp gick t i !L 3 35(} 

ton och bestyrl;:ningen be.storl av 6 st. lö cm kanoner och 4 ,,t. 40 ~~m 
automatkanoner jäJmte 2 trippeltuber och flygplan. EnJa<t Tromp 
blev färdigställd mec~ denna bes-tyckning, medan. van Ilee IL'-kerck i 
ställ et för 15 cm kanonerna {Bof.ors} erhöl l eugel:;ka 10/2. cm kanoner. 
Dessa kry.osare V·oro fönse.dda med öO mm .sidopa.n.sar och 2:) mm pan. 

sarcläck. Fart: 3.2,.5 knop. 

Bcträfhnde alla de.ssa fartyg är ·de t endast E.nglancl, . .;o m cffi
ciellt meddelat, att clee.sa fartyg av Afridi-typ äro hepan.s rade. övriga 
mahner h2r tigit, men :totog!·afier kunna ge fullgoda bevis. I Hol
land ha från print håll detaljer beträffan,de bepan<S rin gen oHentl ig. 
gjorts. Av övrig,, flottor tyck,s Italien i Attilo Reg.olo-klas-en (1934-

Ji) ha ,skapat en god torpeclkrys.sare på .3,400 ton, betStycknin g 8 st. 
J,3 em kano·ncr i .dubbeltorn och 2 .st. kvaclruppeltuber; n ärm are detal
je r föreligga ej . Datonn,:o. bör a tt de a:m erikanska Alwyn (11J:)J__,35), 

Bcn.son (j 9139--10) och Phelps· {193.'5---,36) trots art illeriets upwtällning 
i torn dock äro att betrakta som helt oskyddade jagare. V a1l jagarna 
av Somens-k1a.s.sen heträffar är clet obekant om de för.setts JIIP d cido
palllsar. Däremot torde cle 2,100 ton ,,tora nybyggen av F let<:her-tYP 

(1941-42) va ra lätt bepans r ade torpeclkrys.sare. 

J agamas al ltmer ökade tonnage ·och besotyckning, som p: av deJn 
lay&sr. rnas offens ivkraft, var en faktcr at t räkna med. S<1mticligl 

började torpedkryssaren växa fram. D etta föranledde det hri ttJsk: 
ami.ra~itetet att redan :1931 l åta utarbeta ritningar till en liitt floL

kry.;:.ssre på 3,200 ton, sollll med 3.2,.5 knop och öil mm vattenl injrp a~16~: 
blott förde ,() .st. 1.5 cm kanoner, 8 st. :J.0,2 cm lvkan.oner j ~i.nJte "'~~·~ 
trippeltnbcr. D.et var Aret ltusa-kla.~<Sen {19314-36), .som dock ,·a r . 

0 

l ång-.sn.m för att kunna full göra sin upp gift att bekämpa. JientlJ~:. 
torpecl,stödskrafter och därför inte vann någon efterföljd. .Aven bfl 
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uncJ.erläto att fullfölja t ypen om man inte vill anse att elen 
tern !l . . cJe senare lv·kryssarna av N aiad-klass. 
upPgått ~e t.s ständigt växande o'ltl'idskraft hUJde icke blot t haft till 

FlY" · l ··1 . l f t ·· t b .J l " . för.stärknmg o c 1 o cm ng av u .varne om orcx utan o c csa 
f~]Jcl e;t uppenbart att speci::dfartyg för luftvärn erfordrades för 
gJort .. dan1ål. Härför vaLde man till att börja med mindre e.skort-
]"ka &n · 

o 1 
r rr senar·e äldre Jagare, ,:;om ombestyckacles. Snart stod det dock 

f,1rtb, tt dessa typers fart och <Skyc1d voro otillräckliga, varför Eng-
klart a . ... . u 

, d beslöt s1g for ett expenmcnt. man utrusta.de den gamla kry.;; . 
Ja.J Curlow l(H:Jil7) till lv-kryssare med ,10 st. 1'0',.2 cm lvkanoner och 

~~r:~. akanone.r ?ill .att ?Ö1:ja n;ed ;ar man osäker på om försöket 
]yckats eller eJ, da art!Llen for mal pa havet helt .saknadc,s. Av detta 
skäl ersatte man de r ena lvkanonerna med allmål.s-kanoner på de 
följande .ombyggda krysG·arna av 0-kla.ss, varigen-om denna grupp 
utrlllStade.s .m.ed blott 8 st. 10',2 cm allmål,s-kanoner. 

Erfarenheterna från clcs.sa ombyggda fartyg avvaktrucles ej, utan 

redan 1937 köl.strädde,'ll den förs ta lvkryssaren av Naiad-typ. De2.sa 
5,'1-50 ton stora kr_ys.sare bestyckades med 1,0 st. :L3,2 cm kanoner i 
dubbeltorn ·och 8 Bt. 4(} mm akanoner jämte flygplan . Skyddet består 
av ett M mm vattenlinjepan.sar, däckspans·a r av samma tjocklek samt 
krevaddäck samt troligen -ocks.å 51 n1Jm tornpan.sar, varigenom far
l)·gen på ett betryggande sätt äro .s.kyclcl.a;de mot eld från flygplan 
och kryssare lik.som -o ckså .mot bomber på upp till WO kg. 

Denna lvkrysare fan n cn.cl atS·t efterföljd i U;SA, där man byggde 
Atlanta-kla&s·en på 6,0()() to:1 ,(19141---413) med 16 ,st. 12,7 cm allmåls·
kanoner. Siclopans aret mätte S9 mm och cläclc.spansaret 5[1_ mm. 
Farten uppgavs till .4_:3 (!) knop. Denna kry&sartyp torde ha fram
tiden för sig som ledsagare åt slagskeppsförbanden för ökning av 
luftvärcet och framskjutning av luftför,svaret, liks om i egenskap av 
stridskraftiga lwnvojfartyg. 

:Medan elen lätta kry.s.sa ren gen.omgick en livlig utveckling var 
~et euda,s.t i det amerikanska nybyggnaclspr.ogmmmet, som den tunga 
:·''.SSaren levd e kvar. N e w Orleans-klassen var icke blott en för

:~n de!selec] till en ny utveckling.>epok utan var till s in konstruktion 
genomarbeta;cl, at t elen täckte såväl begreppet tung kryssare som 

Pan.s?.rkry.s.sa re-. DesiSa fartyg voro tunga <Spaning,;;fa rtyg i ordets 
gllil11l a m · D " 1 · l f t emu g. etta hade man uppnatt genom de te Cl1 l .S• .;:a Tam-
~ ~g, .6 0 111 gjoTt.s uneler ett årtionde, be,s.t:'tende av .s.tora viktb e.sparin

k~ r' 1 <&krov -och ma.skinanhiggning. Amerikanarna avsluta;cle sin 
?,,."3~arracl med ett en,a,mt fa rtyg, Wichita (1937), wm förde 9 st_ 
-' c . 
tc~r ·:n l trippeltorn. F a rtyget skyeldad es av ett kort 1~52 mm vat-
fö r :nJepa·n,s3r och ett utsträckt 127 mm pans ardäck En .specialitet 

c,e t Vackra fartyget var den i akterskeppet inbyggd•a flyghangaren. 
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Vid denna tid fick byggandet av tunga kry.ssare ett u Pp-, . 
~enom Tyskland. och ~y.ssland . Den tyska flottan .satte 193~ 'In~ 
Igång med Adnural H1pper-klassen. Dessa 10,00() ton.:! farty o- ~~ 
8 st. 20,3 cm kanoner i dubbeltorn, 12 st . .10,.') cm lvkanouer"' ;uro 
trippcltubcr, katapult med 4 st. flygplan. Tj.änstefart: 32 kno' ~t. 
pansaret h ar inget meddelats; dock . framgår av bilder att cf~t Oru 
stor utsträckning. Röda fl.o tta n, .som led av kännbar kn"'a .1 

1
:ar 

• .. • o '""'"' l ll'lBt avstod till att bol'Ja med fran så starka enheter och föredroO' 11 · ' . . "' Hn.dre tunga frutyg med stark bestyckmng. Kuov-kla.s.sen. 1(19,3&--~0) f". . ord., 
Il st. 18 em kanoner i tnppeltorn, 4-•6 st. :1'0,2 cm lvkanone r 9 v 

· 1 , ' - st tnppe t uber, katapult och tva flygpan. Fart: 3:3 knop. Bcpan;;ri · 
motsvarande de lätta kry.s.sarnas med 7o mm i vatt enlin jen och ~~ 
mm däck. 

0 

En jämförel.se mellan Wichita, Hipper och Kir.ov, som äro lik
artade, visar att de båda förstnrumnda äro pansarkryssare, 111ecl an deu 
senar(' · hör till den lätare special typ, .som bl. a. också byggts av 
Italien. Därmed hade utvecklingen ingah;nda av.slutats. D<>t andra 
värld.~kriget lun visserligen fö rt till ett avstannande r.v ör:ogsfar
tygsbyggeEa i icke-krigförande länder, ber.oende på brist pfl. råmate
riel och omöj ligheten att importera vis.sa instrrnme.nt, som t'nchst de 
,stora sjömakterna kunna framställa. Ett undantag härYkllag är 
Sverige, .som på detta område är nä.;bn helt s jälvförsörjande, och 
som f n. bygger lät ta kry,o.sare av Göta Lejon-typ .samt också i viBS 
utsträckning Spanien . De krigförande makterna forcera n::tlurligtvi.> 
krysc:arbyggsna, men föga är bekant här.om. J apan och US.\. bygga 
p an.sark ry&~are från 17,.500 ton {Ka.schino-klassen) till 23,000 ton 
(Alaska-klaiS.:>en) med •G-B st. ·30,5, cm kanoner, ;vilka på gr uucl av 
sina egenskaper ä ro att anse .som pansarkryssa re för hamlelskrig. 
Vidare är i England etl tung kryssare med 2,0,3 cm kanoner ]lii 10,000 
ton under färdigställande {na!l11n obekant, sjösatt 1941). Slutligeu 
har USA. övergivit W a.shington-deplaccmentet med de 8 kr.\"<"·~are al' 
A lbany-kla.s.scn på 14,000' ton, 9 st. 2'0,3 cm k::moner och starkt pan
Ea rskydd. 

Därme,d avteckna .sig konturerna för kryasa raas vida re utveck· 
li::tg k lart . E n storleksökning fralll1tvingP.S inte e11cla.st på grund a'-' 
konkurrens mell an olika flottor utan är en nödvändighet för att ge 
plats åt ett tidsenligt pansar och andrrt .skyd'diSanorclnin gar. Dä~· J 
geno m växer elen tunga kry.s,~aren till :L4-t5,00QI ton, elen lätta ttll 
9- 10,001} ton, medan torp eclkry.s.~aren torde stabilisera .sig kring S,OOO 
ton. LvkryLS.;;arellB utseonde komaner nog att .sist fi nna .sin form, dft 
cle.s.s defen.sivegen.s!mper mot flygplan ännu äro så oprövade, me~ elt 
stå r beträffande alla k ry.saartyper fast: de måste för framt iden 
oundgängligen ingå i pansarfar tygens krets. 

(:M:arin e-Rundschau, mars 19-13. ) 
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Engelska luftvärnsfartyg. 

nanuen H enri Le :M:a.sson har i en artikel behandlat frå-
Fransl T.'.. f o l ·L ·t l' l t · l l ·f luftvärn.sfartygen . .I'or. papecar att cen 1 a wn.s.ca rc.scn-

"nu otn. ta :Maritt.inw redan 19G'4 framhållit nytt an av såcl'ana far-
:ReVJS ' . . t ~n Den första flo.tta, ,som ~kaf:acle ,srg l.vf~rtyg, var emelle;·tld den 

t)~· i>]ca. Detta h ande 193:\ da tv a bnttlska k:·y.ssare fra n 1916, 
bntt t., oc:h Curlew, på 4,290 ton, cm.byggcle.;; trll l v fartyg. Om-
Co"en l) l b l" b tt l' · den •Ya V g·oda re.sult a t oc 1 man. e.s ot att om ygga y er rgare 
bYO'"na " · D· , t • 4 s-o t "" r·e av samma typ Jämte· 4 ,gt, av ~omeae- yp p<c , ;y' on. .Q ]cl'\TIS.Sa . .. o 

• .. . 
111

o"J'lid att cle.ss a senar·e ombyggnader mte verk.stallts pa 
Det ar . " ' 
O'rund av knget. 
" Emellertid var C-kryssarnas aktionsradie liksom farten poå 25-
96 knop inte tillräckliga för det avsedela ändamålet. England beslöt 
~lärför kort före kriget att kölsträcka en heH ny typ av lv-kryssare 
_ Diclo-typen. Dessa kryssare på 5,450 ton med en fa rt av 3.2--33 
knop {G2,00D' hkr) ha en mycke t krafti gare be.styckning än lvkrys.sar
na av C-klassen .('1{) .st. W,2 cm lvk an 1 pompo rn , 1,G ksp). De förfo ga 
näimligcn öv.er 10 st. :1!3,.3 cm lvkanoner i fem dttbbeltorn, 16 st. 40 mm 
]Jompom och 8 st. 1:2,7 mm lvkul.spruto r. Denna 1.3,3 cm kanon, s•om 
ockeå finns på de nya dagskeppeil, är en ny konstr uktion. Den 
liknar elen franska .13 cm lvka:wnen, som finns på Dunkerque och 
h~r projektiler på ungefär 3:2 kg, me:d en utgångshastighet av mer 
än 850 m/sek, medan elen gamla brittiska 1•0,2. om lvkanonens proj ek
tiler vägde bl.ott 14 kg. Erfarenheterna av kr~r.s.sarn a av Dielo-typ 
lära vara gynn .s·amma, val'för det är troligt, att amiralitetet låtit 
bygga ett hetydP"nde antal "'ed an 194JO. Tre kryssare av denna typ, 
Ron~.ve.nture, Naiad och IIermione, ha rapporte rats sänkta·; na;mnen 
på 1-1 enheter i tjänst ä ro k än•da. 

I.v-kry.s.sarens probl em är dock ännu ej helt l ö t; likaså äro de 
nya fartygen mycket dyra 1(mer än 1,5 milj. pund per styck) . Aven 
QlU de engeLs.ka varven h a stor kapacitet, .s,å kunn a de ej bygga ett 
tillräl'k ligt aD.i:al lvkr;r.s.sare på kortaste tid s amtidigt med övriga 
nödväneliga örlog&- och handelsfartyg. 

.. Detta i.nsåg.s av engel.sm ännen redan före kriget, och man lät, 
forutom kry-ssarna av C- och D-typ, även ·om·bygga några av jagarna 
från Hll4--118 till lvfartyg. S om fönsöt;;:sfartyg tjänade d·en seder;era sänkta jagaren vYhitley. Den ursprungliga bestyckningen på 

st. 1Z cm k anoner och ·6 st. ,53 cm torpedtuber ensattes mecli 4 st. 
10•2 crn lvkan·oner i clubbellavettage, En ångpanna togs bort, vari
;~nom fart en s jönk från 34 till 28 knop och antalet hästkrafter f r ån 
b7 till 1.8,000; .samti,cligt kunde emellert~d nya brännoljetankar in-

Yggas, vilket kom aktionsradien till gocl·o. Ursprungligen var det 
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meningen att låta ombygga 80> jagare av de gamla W- och V+ 
serna på detta .sätt, men också här torde kriget ha komanit ltiu dr~la_,_ 
emellan. Ud{> 

Vid sidan av de&oa lvfartyg ha engelsmännen utvecklat e 
• . . n~l· av eskortfartyg pa 9().1 ton, av v1lkcn ett stort antal S·JÖ!Sa tts cle . ' 

• · . ' Slst 
tre åren. Dem a fartyg av Hurrt-typ upptagas 1 de engeLka ha a 
böckerna som jagare trot,s att de inte äro utrustade mecl to rll cjlld. 

e. er 
Bestyckningen består av 4 st. W ,2 cm lvkanoner i duhbellaYet~ a · 
1 st. fyrpipig 40 mm pomp01n och 8 st. 12,7 mm lvkulsprutor. ig~· 
dubbellavottage. Farten uppgår till 217,5 knop (19,000' hkr). I bö rja 
av 1943 voro 6{)> enheter av denna typ i tj äns•t; 215-30' bygg81.; år] 1· ()'e n 

" u Beteckningen eskortfartyg {Escort Vess.el) användes n1unera en: 
clast för de fartyg, som tid igare kallades sloops. I september 19,3\l för. 
fogade elen engel.s.ka flottan över ungefär 40• st. sådan a fartyg på 
1,0U0-1,2ö0 ton mod Hi-J:S knop,.; fart. Därtill har kommit någr,t 
nya typer, vilkas data dock äro okända. ,(}0 fartyg av de-sa tner 
beställde,g i oktober Hlt41 på amerikanska varv. 

Av de brith<s·ka es-kortfartygen ha ,Egret-typen den kraft igaste 
bestyckningen, nämligen 8 st. :1:0,2 cm lvkanoner i 4 dubbellavettage, 
8 st. 40 mm pompom och 4 st. lvlml.sprutor; därmed närm ar .'ig des~ 
bestyckning krymmna.s av C-typ. ;W39· boolöt amiralitetet at t för
stärka det svaga artilleriet på kanonbåtarna av Bridgew ato r- och 
Grimsby-typ genom att utrusta da.qga fartyg med 16 st. 10,:2 cm lv
kan~ner i tre dubbellavettag·e. 

För att s·kydcl a en k.onvoj effektivt mot flygan fall behöv.s det 
ett stort antal väl be.styclmcle fartyg. Ett stort antal beYakning~

fartyg är av utslag,<s givande betydelse, clå därigenom på varje eskort
fartyg endas t .kommer få handelsfartyg. :Måhända kommer J'l ygeta 
nya taktik att anfpJla med .störtbomb- och torpedplan fr ån Jag höjt! 
föranleda att man utbyter lvkanonerna mot automatkanoner. Det 
ökade hotet frå n luften har redan f öranlett engelsmännen att på 
fl era av s ina jagare utbyta en grupp torpedtuber mot autom atkanoner. 
Detsamma har .s.kett på andra fartyg, t. ex. kryS\Sarna av IIawkinG
typ, ,som fått en del av det medelsvåra artill'eriet ersatt med luft
värn.svapen. 

(hlarine-Runcl,schau, mars 19-±-3.) 

Luftvämsfartyg i USA :s flotta. 

Den amer1kan.ska flottan förf-ogar inte över så många lu Etvärn's
ftutyg som den britti'lka. OUicielt finns det överhuvUJcl taget enelast 
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kryssBre däremot har man varken byggt luftvärnsjagare 
ärns , ' 

]uftV k ·tfartyo- av den engelska »Hunt»-klas.sen.s typ. Emellertid 
e" -o I " 

eJle r • a jagarna mes tadels utru.stacle med 12,7 cm kanoner, avsedda 
iiJ'O d~_nYluftmål, och deSisutom med 28 mm automatkanoner. 
ii ven D:r :unerikanska _luf_tvärnskrymarna '?•an J u an, .San. D~ego, J un-

l 1!. tlanta äro 1 VllfS mån efterapmngar av de bnttlska kry.s
.ct:U oc 

1 
,--Dido-1klasGoen. Deplacementet uppgår till 6,0.0(1 ton, längd 

efl ~~1 a g~redd 1'5,185· m och beräknat djupgående 4,•3 m. Med turbiner 
!ÖJ "~G00' hkr skola de prestera en fart av 33 knop. Vattenlinjepall-
på 10

' - A 'll . b t" t t är 89 mm, däckspansa ret o-1 mm. rh enet os ar av sex .on 
6 ar; m ·J.g l'al lv-kanoner i åtta dubbeltorn minst tolv ,2,8 man auto-J2, l 0 .:>· ' • • • ' • • .• 

tka n-oner i tre fyrp1p1ga lavettage och talnka 12,7 mm mmskm
ma-

gevärUppställningen av 12,7 c·m-tornen liknar vad förskeppet beträf
fa r uppställningen av 13,3 cm-tornen på de brittiska kryss•arna av 
Did~o-kla..<.sen, akterut har man däremot ställt upp fem torn, därav två 
borelvarts något akt er om den aktra skorstenen. Utom de nyssnämn
da 1'()42 färdigställda fyra kry.o.sarna, ha ytterligare fyra fartyg av 
de~na typ kölsträckts, »Oakland» ·och »Reno» i juli och augusti 19·41 
och ))Tuseon» och Spokane)) fem månader senare. 

12,7 cm kanonerna, som bäras inte blott av dessa kryss,are utan 
.även av de nya amerikanska jagarna, ha en längd av 38 kaliber och 
li ro alltså kortare än fartygskanoner i allmänhet men mycket längre 
lin de gamla am erikanska 12,7 cm-kanonerna för mål på havet, .som 
blott v-oro 25· kaliber långa. Genom förlängningen av eldröret har 
{[en 2.2,6 kg tunga projektilens utgångshastighet ökats• från 610 till 
7{)1) m/s('k. 

De amerikamska jagarna äro t. o. m. i de senaste typerna före
trädare för gamla byggnadsprinciper. Såväl de ·5.8 nya jagarna av 
)>Bristoh-klassen om 1,7{}0 ton som de 125 jagarna: av »Ftetcher>)-typ 
<Xm 2,10'0 ton äro alltigenom väl utrustade mot mål såväl till sjöss 
som i luften med en mycket stark t orpedbestyckning srumt med ett 
stort antal 1(4 till 8) 12,7 cm-kanoner. Båda klasserna förfoga vidare 
över talrika 28 mm automatkanoner. Atskilliga amerikanska kritiker 
finna de,s.<;a jagartyper otidsenliga. Somliga vill ha bort de förliga 
1.2,7 Cm-kanonerna till förmån för flera flerpipiga aut•omatkanoner, 
1lnd•ra vill mins,ka torpedtubernas antal för att ge plats åt flera 
1lutomatvapen mo·t störtbombplan. Om 2,:1>00 tons-jagarna byggdes 
{)m På detta s1ätt skulle man komma: fram till en typ, för vilken 
~nge]&'ffiäLtJ1en, redan för ett tiotal år .sedan föreslog benäirnningen 
;~anonjagare·». Dessa fartygs uppgifter skulle ·omfatta anfall mot 
.. 
1
entl1ga jagare, ubåtsjakt och luftvärn, me·dan torpedanfallen skulle 

{)Vert . 
agas av speCla~konstruerade fartyg, 
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Annu är det för tidigt att av erfa renheterna från det På <>ä 
kriget dra_ga nå~ra ~l 1efin~tiva .slutsatser. Det ~ycks emcll~rt~l e~de 
om man fore .knget mte agnat krytSSarnas och Jagarnas lurtvii. ~0lll 
.stycJming tillräcklig uppmärksamhet .och i all synnerhet intin_,be. 
fullo insett störtbombplanens mödligheter. De tyska srtörtbombp~ bil 
ha i varje fall kunn_at h_astigt göra ~lu t på luftv~rnskr'yiSSarna Cu~·~,n 
och Calcutta, luftvarnSJagarna Wh1tley, Valentme och Vi nde ·· v ca Och 
eskortfartygen Airedale och Grove. I framtiden kommer man f· 
modEgen därför att utmS!ta dylika .fartyg med ett .större an1 al 40 11~
pompoms och lvkul:sprutor delvis på bekostnad av det medel.svå 

1 

artilleriet. ra 
(.Marine-Rundschau, mars Hl-!3 .) 

II. Byg.g,nadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m~ 

Förenta staterna. 

Ro-osevelt har av kongt·essen begärt ett anslag på 2LJ)531 milj. 
doll. ' för marinens räkning under budgetåret 1944. Beloppet är det 
största som någonsin äskats på ett år för den amerikanska flottans 
räkning. 

1(Reuter; 8 apri l 1!H3.) 

Senaten antog elen 25 msrs ett lagförsl ag om tilläggsanslag på 
4,300 miljm1er dollar åt flottan, varav 450 miljoner är-o avsed ela för 
fartygsbyggen i skilda delar i världen och olika offentliga arbeten. 

i(l~euter, 25 mars 19,43.) 

Marinminister Knox meddelade på prelsskonf.erens den 5 nutrs, 
att antalet uneler februari byggda stridsfartyg uppgick till 150. Un
der samma tid byggdes 1,400 för marinen av.sedd·a flygplan samt flen

1 

hundra land.sättningsbåtar. Marinministern tillkännagav vidare att 
en ny fartyg"J<>typ för kampen mot ubåtarna håller på att konstrueras~ 
Februaris produktionssiffror utgöra ett r-eko rd i Förenta statern~ 
marinhist-oria, men de komma att överträffas i mars. Flera tj ugut!l 
nya e.sko·rtfartyg ha sjösatts·, ehuru alla icke trätt i tjän:st. De före-
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f .. ·slagen !!å ut på att bygga över 200 jagara och an.dra de Ol • .• o 

]igg"90 . ·t r CJ" fö r konvojtjänsten. 
eskortfal ,) ~a esko rtfartyget är en liten j aga re på omkring 1,300' ton. 

Det 1~' ,10 uer s-om betecknas som "tillräckligt tunga för att göra 
t har ,a. · ' l · ·a De ... 1. {)" t för fartyget att utklas.sa flE'nclen om det ra ear 1 .stn 

d t Jl)O] 
1
"' ' l " J j l f .. ... l") l )"b e '·t 

1
• i ytlä(J"e». , 1c are 1ar det u tvarn:spJa.ser av o 1 ca m 1 -

d ubR a "' 1118 • ]·bomber och torpedtuber. 
CjUn' rar, ~ (Reuter, 6 mars 1943.} 

Marinminis ter K nox förklarade i ett radiotal den 9 april att 
.. ·t ctaternas· flotta trots de lid·na förlustern-a var större i slutet Foren a ~ . , 
v 1942 än före det Japamka anfaJl.et mot Pearl Harbor. I a~ skola 

;tterJi.gare krigsfartyg träda i tjän&t så att antalet fartyg bhr mer 
.. fördubblat på ett enda år och Hottans storlek växer med 66 proc. 
an d , . b b Antalet marinjaktplan skall femdubbl.as, ocJ1 pro 'UKbonen av om -
plan för marinens räkning blir fyra gånger större än ·11942. 

(Reuter, 10 april 1943.} 

Marinministe-r Knox meddelade den 2.3 mars att Förenta Stater
na har flera tiotal hjälphangarfartyg i tjänst. Deras ha.9tighet .och 
besättning äro mindre än de vanliga hangarfartygens, men t illsam
mans med den snabbt växande eskortflottan utgöra de ett vär.defullt 
bidrag till skycl'clet av livsmedels- och materielkonvojema. 

!(Reuter, 27 mars :1J94i3.} 

Marinminister Knox förklarade vid pressk·onfereThS·en den 23 feb
ruari, att elen amerikanska flottans mäktigaste fartyg, slag<Jkeppet 
Iowa- deplacement 45 000: ton - trätt i tjänst sju månader tidigare 
än beräknat. ' 

(Reuter, 23 februari 1943.) 

lJ De två hangarfartyg, som sjösattes elen 17 resp. 21 januari (se 
FM: 1--2/43), voro Yorktown på 2:3,000 ton sa,rnt OowpeniS. 

(The Navy, mars 1943.} 
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Hangarfartyget Cabot s jösattes i Camden, N e w J er.sey 
den i 

(Reuter, 4 april 1&-v3.) 

Den amerikanska krywai·en Biloxi om 10,000 ton sj fuatt"'" l 
f b · D .. d l l - "" c en ~-e ruan. en a r utrus ta- mec to v 1•o cm kanoner och gö r ö. '" 
knop. \·er 33 

1(Reuter, 2•3 februari 19-k3.) 

Kryssaren 1\..storia s jösattes i P,hiladelphia den 6 mam. 
(Reuter, 6 mar.:; 19.JJ3.) 

Anm. BHoxi och A&toria (ex. Wilkes-Barre) äro båda av 0 le. 
ve land-typ. 

Mrs Roosevelt döpte den 5 april .skeppsbyggare Kaisera n.ra han. 
garfartyg. Kaiser förklarade hangarfartyget vara det fönsta i en 

stor fl otta av flyt·ande flyg•fält . 
De nya hangarfartygen, eom ha ett deplacement på 30,000 ton, 

komma förmodligfln att användas till offens ivoperationer i Stilla ha
vet. Tidigare trodd.e man .dem vara a:w;edda uteslutande för konvoj· 
tjänst. Kaiser ho·ppas, att tre a sex hangarfartyg av ·denn a typ skola 
kunna sjösättas varje månad, om tillräcklig arbetskraft och materiel 

bli tillgängliga. 
Ytterligare en ny typ hangarfartyg •bygges för den amerikanska 

flot tan f. n. Det första av dao:sa, U. S. S. Breto·n, förkl arades den 6 
april med utmärkt r esultat ha slutfört alla prov och är nu klart att 
införlivas med flottan . Bretontypens deplacement och flygföran de 
kapacitet ä ro hemligstrumplade detaljer, men det är känt, att cl'en har 

1,000 man ombord. 

(!Göteborgs Handels- och Sjöfart6tklning, 8 ap ril 19-13.) 

Två amerikanska jagare sjösattes den 7 april i Charleston, Syd; 
Carolina. De h a byggts på 72 dagar, viLket är nytt reko rd fö r varve 

ifråga. 
(Dagens Nyheter, 8 april j9J.3.) 
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, J·ocrare och två eskortjagare sjö~atte.s i New J ensey den 28 
fV :L ~"' • 

Jl
18 J'I5f; kortj agarna äro speciellt avsedda för hckämpancl e av ubåbr . 

.. s tynn: re men kortare än en vanlig liten jagare samt utrustatJo 
J)e ar~ansk~ grova kr,no l:!er, vilka är.o ubåtskanonerna överlägsna. 
!11<0. "' inister K nox med·delade nyligen att »flera tjog» .såd·ana fartyg 
!tfgrJUDl 

· färdi ,.byggt.s. 
redan "' (Reuter, 28 mars 1943.) 

'l 

Konte: amin: l Ben Moreell, som är chef för USA :s varvs- och 

dockbyrå, meddelar att tre f lyido ekor av ny t yp, som kunna medfölja 
den am erikanska fl.otlan över haven och ryunma så stora fartyg som 

sl agskepp, äno under byggnad. 

Moreell lovord ade dem mycket och tal3Jde om att de bestå av tio 

sektioner, som var ·och en kan klara ti.oti.JBen ton. ,F em mindre cloc
kcr, som är·cr avsedda för k ry.;,sare, äro o ckså under byggn3Jd, och fem 
andra för jagare ·och u-b åt a r stå i beredlSkap och ytterligare trettio 
sådana äro _ un.cler byggnad. Mo reell omtalade vidare, att man utar
betat nya metoder för byggandet av torr·dockor. Den nya torrdockan 
i Pearl Ha rbör byggde.;, på 20 månade·r, under det att den gamla, som 
endast var hälften .så stor, tog åtta år i ansp.r.åk. Slutligfln meddeladB 
han, att nu t ill gängliga amerikanska torrdock-or ha Bn kapacitet, som 
är större än all värl.dens t orrd·o·ckor 1937. 

IGSvenska Dagbladet, 7 april 1J943.} 

Storbritannien. 

f Den 13 april medclela;de;; att .den nya brittiska kryasaren New
k~U~dl and P.å 8,000 ton av Fiji-kla.._<:JSen är . i tjänst. Fartygen av denna 

8il.s medfora tre flygplan och ha luftvärmskanoner av 11.'5,2 och :t>n,2 
cm kaliber. 

(Reuter, 14 april :L943.)1 

apr'l Sydafrikas Jarnvägs- och hamnminister Sturro ck l3Jde elen 10 
ato; grundstenen till en ny jättedocka, som kommer att bli den 

lSta På det iSÖdra halvklotet. .Do·ckan blir ungefär '3160 meter lång 



och 4.5 meter bred och kommer utan svårighet att kunna rrm,ma d 
störsrta fartyg eoan finns. et 

(Reuter, 10 april 19-13.) 

I Amerika ·och Kanada byggs för närvarande nya han"'arf 
med mycket ringa deplacement för elen brittiska flottan. Ett av adrtyg 

e&sa nya fartyg har nyss avslutat en Iyckllid pr'ovtur. 
(Aftontidningen, 24 mar.3 19,1,3). 

Tyskland. 

I Marine Runclschau har publicerats ett fo·tografi av ett mtt 
e-kortfartyg. Inga data meclcleJ.rus, men ·det tycks röra .sig om ~tt 
fart~rg med c:a ·60 m längd och av im typ, liknande ·d·e som förekomma 
i andra mariner. Andra f·otografier av fartyget .giva vid han den, att 
bestyckningen består av 4 st. 10,.5 cm kano-ner. 

Vid olika tillfällen har det i tyska krigskommunikeerna talat.> 
om träffningar, i vilka »motorkano·nbåtan> tagit d.el. Utan tvivel är 
det, då denna nya typ av eskortfartyg, som det varit fråga om. 

(Le Yacht, mar.:~ j\l43.) 

Enligt obekräftade uppgifter ekola s,Jagd:eppen Snarnho r.st och 
Gn.ei.senau grundligt ombygg ts efter genombrytningen av ka:1alea i 
februari 1942. De lära bl a. ha fått sina .28 cm kanuuer er.~a tta med 
3.5 cm. 

(Nya Dagligt Allehanda, 17 mars 19J,3.) 

Tyskarna ha i sin nu inleCLda vår- och sommaroffensiv om At· 
hmten börj r.t använda nya ubåtar ·och delvis en ny taktik. Enligt 
»Daily Mails'» flottkorrespondent använd·a de nu specialbyggda u-båtar 
med en fart av 21 kn·op för att .skugga de allierade konvojerna och 
dirigera u-båtsflockarna i deras väg. 

Deoosa ubåtar angripa S'jälva enda.st om det finns mycket srnå 
ch anser att dirigera någon »u-båteHock» mot konvojen. 

. . (Aftontidningen, 7 april 1943.) · 
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Holland. 

ubåt, Dolfij n, har nyligen trätt i tjänst. 
f,n nY (The N a vy, mars 1943.) 

Polen. 

] ~l- a flottans darr firades den 1,0 januari i England, varvid Den po ""' "' ~ . . 
J l , att flottan f. n. består av 1 kry.'i6are (Dragon), l Jagar e, 

medde ac~ . 
3 ubåtar, 3 klilstJ agare. 

(The N a vy, mars 1943.) 

Grekland. 

Korvett en P oony har överförts från den engels,ka till den gre
kiska flottan och bär nu namnet Sachtouris. 

(The N a vy, mars 194\'~ . ) 
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