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Utdrag ur årsberättelse i navigation
och sjöfart för år 1942.
Avgiven av ledamoten Gahn.

{Forts. från häft. 5, sid. 300.)

Fartygsbefälsutbildningens reformering.

Vid Nautiska Föreningens i Göteborg sammanträde i slutet
av februari 1942 höll far tygsbefälsfören ingens direktör, sjökapten Gunnar Osvald ett mycket uppmärksamm at och intresseväckande föredrag om fartygsbefälets utbildning. Efter
en livlig och långvarig diskussion avslutades debatten av kommendörkapten vVeUer, som konstaterade att det under diskussionen visat sig, att alla i stort selt torde vara ense om önskvärdheten av att en modernisering av befälsutbildnin gen enligt
de av kapten Osvald uppdragna linjerna kommer till stånd, och
att en sådan reform är av ulomordentlio·
.
"' t stor vikt för S].öfat"lsnäringen.
Sveri ges Allm änna Sjöfartsförenin g hade på sitt årsmöte
den 21 maj upptagit befälsutbildnin gen för den svenska
h~ndelsflottan såsom överläggnin gsämne. Inledare voro före~alllnde sjökaplen Osvald och direktören för maskinbefälsfö rUlldet Anders Söre. Sjöfartsförenin gen uppdrog åt styrelsen
att l11ed ledning av vad som framkommit under överläggning~l"na angående befälsutbildnin gen vid handelsflottan nä1:mare
ereda frågan och Yidlaga erforderliga å tg ärder. Styrelsen har
T·
~dslcrift i S jävfisende t.

~:J

se dermera vid sina överläggningar i denna frå ga besluta t in .•
1
till Kungl. i\Iaj:l med hemställan om utredning, vilken ·u,}'
' t>Q I"cl
...
.
. .
. .. '
•
mom SJOlarlskrelsar och bland handelsllollans belal motta iL
med den slörsta tillfredsställelse och glädje. På grun d a v är~n~
de ls stora betydelse synes del lämpligt alt i denn a ~trshe rii LL e)s
in cr e
lämna en redogörelse för dess hittillsvarande h andläggn
b•
' '
Sjöfarl~5Jörcningens skrivelse till Kungl. :\Ia j:l är i nagot
fö rkor lad fonn av följand e lydelse.
Del råder icke n ågot tvivel om al l den svensbt ha ndelsflo llans befäl i fråga om yrkesskicklighel står m,vcke l hög t och
i sådant hänseende väl uthärdar jämförelse med vilke n som
helst annan nations molsvarande y rkesgrupper. Della Ollldömc
gäll er i stort såväl fartygsbefälet som maskinbefälet och innebär
i och för sig elt goll vitsord för den utbildning, som he dr iws
Emellertid är det g i ve l, all unclerY id våra navigalionsskolor.
andra läroanstalter Lid eflcr annan
v1d
som
dessa
visningen v id
måste underkaslas reformer med avseende å lärostoffet oc h metodema för alt icke sacka efte r i utvecklingen. Gäll er de l som
i dolla fall alt bibehålla en plats i täten, är del så m ycke t nödvändigare a ll med vaksamhet följa ulvecklingslendense ma s{t
a ll edorderliga förhällringar och kompletteringar i tid hmna
vidtagas.
I skrivelsen redogöres därefler för den uppmärks am h d, som
sjöfartsföreningen under årens lopp ägnat frågan om hdälsulbi ldningen. Därefter övergår styrelsen till en redogörelse för
fartygsbefälels utbildning och dc aktuella önskemålen rö rande
dennas reform ering.
Liksom dc tidigare sakkunnig bered n ingama u tgingo 1930
å rs navigalionsskolesak lumniga i princip från segclfarl.\'gs tjänslen såsom en grundläggande faktor i utbildningen ti ll fa rl~'gs 
befä l. De sakkunniga höllo i själva verl<et så styvt pa den na
utbi ldningsfonn som förskola för befälet, a lt de även m ed öppen
blick för det relativt mindre värdet av dylik LJ"änst å småfarl~~g
p
i inskränktare fart föreslogo sänknin g av slorleksgränseJ: .. ~l
segelfartyg ända ned till 30 ton beträffande vilka dylik tpH·
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ooci Lagas. Och icke nog dänned ulan ä\"en Lj~insl på mo-

J['arl\" " ned till ang ivn a gräns godlogo dc sak kunni ga.
~undc
·coC ' . t>
0

~or:, ..~1 cip medgå vo de sald.-mmi ga icke an nal unelanlag Jrån
J. J>l·~l på fullgörande av viss Lids segcll'arlygstjänsll ör inträde
31
·cralionsslzola än all med elylik tjänst kunde likställas
1"
1
1· nal' t>
öring un der dubbelt sa lan g Lid sasom betalselev enl1gl
...
15 16
LJ~' s \. apprenlice-sysleme l. E11Icllcrlid räknade de sakkund~"a ;ucd all segcJJartygsljänslen så som regel skulle komma a ll
': 'J!oöras å fraktseglande skolskepp, eller å vissa andra segel0
· s tor lelz oc l1 d en l·a rt yau· d c
..
tu
L1'11 sm
.. 1,-g vilka m ect' 1UU1S\'n
"
tai . '
nvtlj ades, vme särskilt ~ig nad e all bereda go da ulbildningsmöjli."hcler. Na vigalionsskol esakkunn iga J'ramhöllo ultryckl igen
a~ om del - mol förm odan - skulle komma all visa sig, alt
vissa av de sakkunniga föreslagna å tgärd erna till garanterande
av möjli ghe ter till dylik mera Yärdefull segelfartygsutbildn ing
jc];e vore lillfyllesl, frågan om anordnande av statlig skolskeppsl'erksamh et, på sä tt n~·ligen i Danmark hade föreslagits, borde
göras till för em[tl för Jömyat övervägande.
Som bekant har utvecklingen medfört, all kravel på segelfa rtygs tj änst så som led i utbildningen icke kunnat bibehållas.
l\'um era h äves så lund a iclze någon föregående dylik tjänst varken för inträde i naYigalionsskola eller för behörighetsbre\' S
fön·ärvande, lå t vara all den som fullgjort dylik tjänst under
vissa förhållan den får till godoräkna sig delta enl igt förmånligare grun der i.in som gälla i fråga om annan sjötjänst. Samtidigt har apprenlice-sysleme t icke vu n n i l allmännare utbredning inom handelsflottan. Man k an all tslt säga all fordran på
en mera kvalificerad praktisk uthiidning för närvarande icke
a.lls upprä tthå ll es. För denna utveckling har man måst böja
Sig På grund av de faktiska förh åll andena.
Det skulle m ed fäst avseende å den stora betydelse som
tidigare h ela tiden till erkänts segeUm· tygsu tbildnin gen såsom
~~l led i fartyg sbefälets utbildning vara mycket ägnat att för\ana, 0111 slopande av kravet därå skulle lmnnat ske ulan all
·
.. d nng
·
.. d a 1.Kretsar
(Il'eua t' av fragan b eror
1· upp r· a Ll me df..or t an
'ngen om bel' ä lels kompelens och kvalifikationer.
o

o

o

•

•

o
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•
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Slarka röster h a också på olika håll höjts för en rcrorn
1
heHi.lels h ela utbildningsfråga just ur den synpunklen aLt a,.
bildningen sådan den för n ärvarande bedriv es vid n ayigatio llt.
skolorna i vissa hänscenden anses utgöra en relikt Ira n se:ls.
far lygen s tid och nödtvunget kräva en anpassning lill Vår ~~l
förh ållanden. Dess utom anses det icke ulan vidare klart ds
kombinationen 3% års sjö tjänst och 2 läsår vid nariga Li~t~t~
skola numera är den lämpligaste inom ramen av 5 % ~tr Iör hela
utbildnin gen fram t ill sjökaptensexam en.
Enligt s lyrelsens sätt alt se är logiken i delta r esonnemana
ganska obestridlig. Dock m åste här framhållas, att uneler an:
förhållanden den primära och väsentliga uppgiften hos en befälhavare i län gr e eller kortare fart alllid är sjömansskapen och
navigeringsfärdigh c lcn. Särskilt sjömansskap en lär icke kunna
på annan väg förvärvas än genom praktik till sjöss. :'-htgon allt
för stor inknappning av denna tjänst till förm ån för en eventuellt erforderlig utökning av den teore tiska undervisningen vid
navigationsskolorn a torde alllså icke kunna ifrågakomma.
• Styrelscn ansluter sig till tanken på en f ullständig översyn
av befälsutbildningsfr ågan, vilken i första h and hiir omfatta
överväganden grundade på de faktiska uppgifter och i:tliggandcn, som i dag åvila fartygsbefälet i olika grader. Skul lc dessa
överv äganden giva vid handen, att i den nuvarande n avigationsskoleundcrYi sningen ingår lärostoff, som icke direk t mo tiveras
av de n ämnda uppgifterna och åliggandena, bör del givetvis
mönstras ut ur kursplanerna. A andra sidan måste dessa helt
naturligt kompletteras i an dra hänseenden, som betingats av
utvecklingen.
Härvid måste främs t bcal.:.Las de revolutionerande frams teg,
som ägt rum under senare tid i fråga om alla sorters teknisJ;a
hj älpmedel, som stå till huds för n avigeringen samt vid hand!~
h avande av fartyg och last. Även om dessa, eller i varje f~
de viktigaste av dem, visst icke lämna ts obeaktade i undervisningen vid skolorna, torde likYäl vara erforderligt aU giYa dfe~l
r oJ
större utrymme i kursplanerna än som för närvarande sJ;:c '

-

3G l -

tcn ·isningcn skall bliYa till nylla för det bliYanclc far. Il un e
,l ·osbcfä]ct.
l'"
• styre1sen l1åller icke för uteslutet, a ll viss u lvidg·ning~ av
rvi sningen även i Jysik med elektricitetslära samt i mcund~· rnå komma a tt visa sig crJorderli g för a lt fullt ut till ];a~~;c del nyssnämnda önskemålet. Även kan ifrågasättas au
befälet en någo t ökad kännedom i ämnet
go _. o·a det blivande
.
]JJbiii1 o
]·eppsbyggen.
5
' I detta sammanhang vill styrelsen framhålla angelägen]Jeten av att apprenticc-systemc t om möjligt g i ves vidgad till lämpnin g inom vår h andelsflott a. I samma mån som detta
sYstem vinner större utbredning ökas möjli ghe lerna att redan
1~1 dcr ticlen för den praktiska utbildningen göra befälsaspiran ··
terna i någon m ån förtro gna m ed de nyssnämnda hjälpmedlen
samt deras funkti oner och verkningssätt. Det rå der icke h eller
trivcl om alt apprentice-systcmc t - såsom komplement till
segelfartygsutbildnin gen på skolskepp i mån som möj ligheter
till sådan ännu stå till buds - utgör en mycket värdefull anordning för fostran av befäl med förmåga av god befälsföring
med allt vad därtill hör av uppgifter såsom arbetsledare och de
funktioner som tillkomm a en sådan till sjöss likaväl som i land
i en ekonomiskt och socialt ayanccra d tid som vår.
En något vidgad och fördjupad undervisnin g i Jagstiftningen på sjöfartens område bör om möjl ig t även genomföras.
Det är h ärvid n ärmast fraktav talslags liftningen s bestämmelser
om konossement och certepar tier, som kräva ökat beaktande
och i samband därmed även bestämmelse r och regler rörande
P.rotesters avgivande, sjöförklarin g och sjöförhör, skcppsklarenng 111. m. allt fö r att dc blivande befälhavarna skola kunna
P.å bästa sätt tillvarataga r ederi ernas intressen i hamnarna. Så
ar Vidare fall et med förcskriftrna, som reglera anställnings- och
~r~etsförhåll anclcn. I anslutnin g h ärtill bör erforderlig upp1k1a~'ksamhet ägnas åt dc avtal, som komplettera dessa föres l'Jfter.
k Ytterligare ämnen som kunna tänkas böra till komm a på
Ursplanerna äro grunderna för bol.Jörina och handelskorrer·1.
o
d om 1. 11an d el sgeogra
"
spondens samt nagon 1<anne
o
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Kraftigt bör framhålla s angelägen heten a v aH en fö rhiitt 1.
· n stan d Y J· d nayi ..,ad
1 1
1
· ·
1· svens ~a spra ~el ~ommer l!
u n d erv1snmg
lionsskolo rna, eventuellt all iulrädesfo dri n garn a h ö j as v act
tdta
ämne belrälJar. DeL är även behövligt aLL en förbäll rinat"' lu
ne
'
.
het
dig
J'iir
åstadkom mas i avseende på del bli vande befälels
1
enge lska språket, varutinna n för närvarand e på all L fii r lll itno
eda
h å ll å lskil l igt brister. J ä m väl Lord e Lagas under öw n·äoa
ve 11 e
sningen.
undervi
i
ingå
borde
tyska
om inle lämpligen även
Slyrelsen vill framhålla viklen av alt undervisni ngen så
mycket som möjligt anknyter t ill praktiska övningar. Det är i
anslutning härtill synnerlig en angeläget, all skolo rn a he redas
medel all anskaffa hä rför erforderli g apparatur .
Del l å ler sig icke göra, all på förhand beräkn a, i vad mån
cll tillgodose ende av v issa av dc ovan upptagna önskemålen
m ed nödvändig het förutsälle r en förlängnin g av hisli den vid
navigalion sskolorna . Denna fråga sammanh änger inl iml med
det i del föregåend e b erörda spörsmåle t om ulm ö n ~lr a ndc ur
undervisn ingen av vissa del ar som num era kunna anses sakna
a k Lu al i Le l, varigenom skulle kunna heredas öka l utrymme för
de ' specialile ler eller ämnen, som enligt styrelsens uppfalln ing
böra skänkas ökal be a k l ande i undervisn ingen. En ÖY ers)· n al'
hela l'omplexc l fr ågor som beröra utbildning en bör emell ertid
giva S\ar härpå . Till vad ovan nämnts rörande den to tala utbi Id ni ngsli den må fram hållas, aLL del bör vara b åde pr i ncipielll
och praktiskt möjligt a ll i viss utsträckni ng samordua utbildningen till farlygsbef äl för hanclelsl:loLLan med den utbildning
Lill vä rnplikti ga officerare ell er värnplikti ga underoff ice rare,
som i etl nu föreliggan de förslag är ifrågasa lt på del Jll ilitära
området. Kan en sådan anordning komrna till stån d. s l ~1r säkerligen m:·ckeL al.L vinna i Lidshespa rande syfte.
Det Jramgår av sammanh anget, att de ovan gJ·orda över-l
väganden a i främsta rummel tag it sikte på utbildningen tran
till sjökapten sexamen ell er sålunda till den högsta ex amen inO~~
den nautiska linj en , som våra navigation sskolor för n iirvaran
Li onså
erbJuda, hor lscll grvclvts 1 dclla sammanh an g f ra n n::l\ tga
P
trågan
öppen
lärarexam cn. Styrelsen har däremot lämnat
o

o

cl;a-
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•

•

•

•

'

L
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•

o

•

.

ell er SJ.ökapten s dium aY utbildning en - slHmans"
.
··1IJ,cl Sta
' sen _ respek l! ve delar av den begärda komplette ringen böra
1 13
'. ~ in. Det säger sig självt att frågan h ärom bör ägnas stor
..
sa lJll1ärksam l1el Vl' d d en oversyn,
som styrelsen vågar hoppas
d
·11 ·f"·
up!
.
sJ, a Il komma 11 ~t or an :· .
En a v u lrednmge ns vd<t1gasle uppg1fler bör enligt s tyrelsens uppfa ttni ng vara all avväga, i vad mån en differentie ring bör ske i fråga om utbildning en av befäl för den större
och sLörs ta sj öfarten, i regel alltså occansjöf arlen, och å andra
sidan utbildning en av befäl för den sjöfart som hedrives på
närm are farvatten. Det ä r ulan vidare klar t, alt vissa av de
framhålln a önskemå len avse bå da dessa kategorier befäl, under
del all andra av dem laga sikte i främsta rummet på befälet i
Jångfart. De t ligger slor vikt uppå alt en sådan differen tiering
kommer till s tånd, utöver den som redan för närvarand e gäller,
därest del sku lle visa sig alt en reformera d undervisn ing enligt
styrelsens förslag icke skulle kunna genomför as ulan att under' 'isnings ti den fram Lill sjökapten sexamen därigenom mera avsevärt fö rlänges.
I fråga om maskinbe iä lsulbildni ngcn framhålle s i Sjöfartsföreningen s skrivelse att i vissa hänscende n m olsvarand e S\'npunkter som anförts i fråga om fartygsbef älets utbildnin g göra
sig gällande. Sålund a sy nes en reformeri ng av kursplane rna
erforderli g med hänsyn Lill elen mycket hastiga utveckling som
på mask in teknikens område pågåll, icke minst efter tidpunkte n
for navigation sskolesak kunnigas betänkand e. Icke blott själva
framdri vni n gsmaskin eriet har fått en för sådant maskineri tidigare oanad storlek och verknings grad ulan även hjäpmask illern a å var je större Jar lyg av modern typ utgöra tillsamma ns
en. Inycke t omfaLLandc maskinan läggning med maskiner av vitt
skllda slag och för de mest olika ändamål, däribland även fö r
.
kY] 11111
g av lasten. Utvecklin gen sådan den sålunda förlupit
·
s~nes med nödvändig het påkalla en reformeri ng av undervislHngen som går ut på alt bibringa eleverna i övermask inislklas~~~ - eller even tuellt i en påbyggna d av denna - ett högre
att av teori i maskinl ä ra och vissa för maskinlär an grundlä t:>cr -
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gandc ämnen, däribland matematik, samtidigt som ckn
1
. l ..
vanel c cl cl en av mas l-:1n
aran s l opas i lmrsplanen för 11 ;i)Cshi ..
.
. ""l
.
< ll111d,
kl ass. D et sager
s1g SJa vt alt elen tcorcllsk a underyisni
"
1
i maskinlära i övermaskinistklass en i största möjli ga uts t ~gen
ni ng hör anknyta till laboratoricövninga r av eleverna. Dt act,
· l-:c s lzepps b yggen· bör utbrytas
l det,
so··1-:as b··or om IC
ur ämnet Inas)··
111
lära och såsom särskilt ämne i lämplig omfattnin a Ul)p·t,., ' ~
b
«gas 1
kursplanen.
Vid .. en sålunda förordad rcformcrina av unden-is 11 1·
..
b
.
ncren
Lm·de hora beaktas aven behovet av förhä ltrade kunskapc:· .
1
språk, framför allt i svenska men också i engelska språket.
Liksom i fråga om fartygsbefälets utbildning synes en övetsyn erforderlig i fråga om maskinbefälsu tbildningen i dess helhet. Känt är nämligen, hurusom en mycket stor brist på maskinbefäl alltjämt är rådande. Navigationssakkun ni gas Iörslacr
till utjämnande av bristen delvis genom att bereda väg till ma~
skinbefälsbanan även för dc tekniska läroverkens elever har icke
medfört avsett resullat, då endast cU fåtal elever b egagnat sig
av denna väg för anställning till sjöss. En översyn av maskinbefälsutbildningen hör sålunda också avse spörsmålet om lämpliga åtgärder för att motverka denna brist. AH elt tillmö tesgående av maskinbefälskårens gamla krav på annan och mera
ingenjörshetonad titel för innehavare av maskinchefstjänsten
på större fartyg än bcleclmingen övermaskinist som nu förekommer, kan tillmätas en viss betydelse bland sådana åtgärder,
håller styrelsen icke för osannolikt.
Vad ovan sagts ifråga om utbildningstiden samt rörande en
differentiering av undervisningen med hänsyn till b ehovet för
olika trader och fartyg beträffande fartygsbefälet, äger sin molsvarande tillämpning i fråga om maskinbefälet.
I fartygs- och maskinbefälsutbild ningen ingår i vissa fall
även praktisk tjänst efter avlagd examen vid navigationssl-:oJa.
Det ligger i sakens natur, att även den fortsatta utbildningen
som sålunda krävts för behörighetsbevis förvärvande, måste i
viss mån omläggas i anslutning till en reform av den grundläggande utbildningen fram till examen. Därvid måste give tvis
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Ll 1-:ompclenskravcn fö r b efäl aY olil;a grader å fartyg
5
5
till ~ ' atrader och av olika slag och storlek lämpas efter vad
]·Jlda
•
i 5 ' al,ti sl'a förhållandena pa1~alla:
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.
de f d . åberopande av vad saluncla anforls far styrelsen
l]n er <
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h eter det trll srst 1 sknvelsen, all Kungl. l\faJ.t vrlle
11 a,
Jllsta
.
?
l1c
. ]ta om en utreclnmg med beaktande av ovanslctcn dc
..
ransla
· och masl un
· h ef"'a l e Ls
f0 '
]·ter av frågorna om fartygsbefälets
,,npun ,
.
.
sJ .
thildning samt vidtaera dc åtgärder, vm·t1ll u lre dnmgen
Jäinhga u
b
. föranleda.
ma S "öfartsföreningens ovanberörda fram ställning om uti:cd. . J befälsu tbildningen har tillstyrkts av komm erskollegwm
n1ng av
. ett avg ive t yttrande.
.
1
Kommersk ollegium framhåller i si tt yllrandc, au de r framställningen och vid Sjöfartsföreningens årsmöte omha~1dlade
förhållanden a fortlöpande ha uppmärksammals av kollcgtel och
vissa mindre omfattande förberedande undersökningar i ämnet
ha ticti aare verkställts av kollegium. Den allljämt for tgående
utvecklingen inom sjöfarten samt fartygsenheternas ökade storlek och rikligare tekniska utrustning föranleda nämligen, att
andra l<rav än de, som utgjorde gru nden för 1931 års omorganisation av n avigationsskolorna samt för 1936 års b efälsförordninert, numer a m åste ställas på den teoretiska och praktiska utbildningen av handelsflottans befäl.
Koll egium anser att en sakkunnigutrednin g hör verkställas
för aU kl arlägga hur utbildningen i sin helhet hör vara anordnad för alt fylla nutida krav. Härvid hör beaktas vad Sjöfartsförenin gen framhållit om elen totala utbildningstidens längd,
varjämte särskilt hör uppmärksammas, vilka åtgärder som från
statens sida kunna vidtagas för att nedbringa bristen på vissa
befälsgrupper.
Det syn es önskvärt alt utredningen igångsättes nu, så att
den kan vara slutförd och en effektivare utbildning av handelsflottans befäl påbörjad eller genomförd vid krigets upph örande
eller så snart som möjligt därefter. Kraven på befälet torde
nämligen bli högst avsevärda i den då väntade skarpa konkurtensen inom sjöfarten.
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tionsskol ur 11 , ..
Frågan om his lidens län gd vid n a ,·icra
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cs 1 det S\'Ctlsl··
1nlradel och huru dessa skola tilhwdos
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sys lcm el. Då navigati onsskolc undervis ningen i
nin g hör giYas en praktisk läggning , ä r det mycket hct ~-d~~ck,
J ull l, all skolorna förfoga över Lidsenlig und crvi sni ngs 1n.a tersc,
teJ.
Denna fråga bör ägnas särskild uppm ärksamh et.
nde
eme
h
Den Lotala utbildnin gslidens längd är starkt
~v
den praktisk a utbildnin gen och hur denna anordn a~ tr··.
at\'J d
kan_ Jlr~gakomma ulblldmn g,, före, under och cfler lästiden Vid
d
navtgaL ionsskolo rna.. lllrednm gen hör dä rför ur)plaa,
" 1 essa
.
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.
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uthilcl
den
även
ol1ka ll10Jll ghele r ltll granskni ng, varTid
rloo;~
ö
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g
som bringas handelsf lottans befä l u11der tj-äns tgörin
t>
flottan, bör värdesäl las och beaktas.
På grund a v det in Lima samband , som råder m e!la n u lhi ldningen och behörigb et att föra heJäl bör fråg an om c'·· nwdifikalionc r i befälsfö rordning en som en följd av utredni ngsresullalet närmare undersök as. Redan nu föreligg er l'l l antal
framstäl lningar om ändringa r i denn a ell er därm ed n ars taende
frågor. Koll egium anser alt dessa fr a mstä llninga r ]Jöra örerlämnas Lill utrednin gsmänne n för a lt överväga s i sam ilan d med
de Jörslag Lill ändringa r ay befälsför ordningc n, som torde hli en
följd av deras arbe te.
U trednin gen bör även omfatta sättet för navi gali ons lära rn;:ts utbildnin g. Vid nu pågåe nd e n av igationsl ä ra rku rs ha r uppmärksam mats, a ll de n nu tillm ä lta Liden är alltför kn app i för ..
hå llande till deL kunsk apss toff, som numera måste inhä mtas.
Vid u tred nin gcn bör därför överväga s å tgärder för all })crecla
dessa lärare möjilghe ler till teo re tisk och praktisk via arl'u lbil clning.
Frågan om utbildnin g av s. k. s tyrm a nstelegra fister har
sedan m er än 10 år stått på dagordn ingen. Den provisoriska
anordnin g, som f. n. existera r, bes lår dä ruti alt Sveriges Redareanord nar kuronsskola n i Götehorab årlicrcu
förening vid navie-ali
b
u
ser för sådana teleg raf isler vid s idan av dc av telegrafs ty•
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.. kta fortsalln m gsl,ut se1.
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Skolske ppet "Albatr oss".
I föregåen de å rsb c r~i llclse omnämn des, a ll skolskep pssys temet åter väckts tillliv genom det initiativ, som Bos lrömskon cernen tag i t i a ll på L i ndholmc ns v a rT beställ a ell slör re molor scgclfa rl~' g, avsett för Jraktfarl och utbildnin g av såväl däckssom maskinb efäls eleYcr. På grund av de berömvä rda initia liv
till befälsu tbildning ens fromma, som h ä rigenom tagits, synes
lämpligt a lt lämn a n ågra ytterliga re uppgifte r.
Fartyget , som erhåll i L n amnet "Albatro ss", är nämli gen
levererat från varve t efter i början av december 19-!2 verksläll q
prov tur.
Huvud dimensio n erna äro : längd öve r allt exkl. bogsprö t
7 J ,;c~. m , längd m ellan perpendi klarn a 63,o + m , mallad bredd
på spant 11,-±o m, mall a t djup till huvuddä ck 5 m. l\Iedcldju p gående med last aY 1,'120 ton 4, <O m. Framdri vningsm askineri et
är en 450 hkrs dieselmo lor m ed propelle r och s tällbara bl ad.
På last räkn as motorn ge JarL~·get en fart av 9 knop. Segclarean (h idevinds area) ä r 920 kvm , vartill konune r en hredfocl
och två vingsege l m ed en area av 200 kvm. Farl~·gcl är ri ggat
såsom fy rmaslsko nare och h a r seglen skurna såsom m arconisegel och stagsege l i stället Jör de sedvanli ga gaffelseg len. Tr
as ' vilka h clJ. än as av f.vra vinschar . De f 'vr a 5lasl!uckor finn
.
l
ons las tbommar n a kunn a resas utefler mas tern a m ed mycket
e~lkla anordnin gar och belamra dä rför Yarkcn däck ell er ri gg
' 'td

seglin g.
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Fartyge l är aYSc ll för utbildnin g av lG farlycrs0
·
· · l och ulbilclnin o·en fördelas l} ~t l .. lllasl·
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antagas for a lt fylla dc ledigbliv n a platserna
Cnclcr tjänstgö ringen fördelas clevcma i tre grupper .1 .
Pc sat]"änsten I)å däck ' 5 i 111 cas!·'
danl sä ll, att 8 elever sköta
• ' lll och 3
•
•
•
ordemellan
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m om .mlenclcnl~ravclelmngen. Ombyte gruppern
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l
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rsen
aclersl·u
elever under sex-mån
nas sa alt samtlJga
uns gJort
~
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g.
nngcim l1l,a lang llcl mom respekliv e avclclnm
DäckseleYe1:r1a skola_ utgöra fartygets cläcksbesällning och
f å sålunda utiara alla mom denna avdelnin g förckmn mand
göromål_ sås~m ti ll sjöss vakttjän st och segelman ön 1 samt ~
··· lc
O"a1· Jam
sanorclnin o<
av lastning s- och lossnincr
hamn ng1.mmg
o·
v
•
u nclerhall sarhelen. På samma sätt få de elever, som avdelats
till maskin, sin praktisk a utbildnin g genom deltagan de i där
för~komm ancle arbeten, såsom vakUj~i.nst, underhå lls- och repara tiOnsarbe ten. Intenden turavdel ningen tilldelad e elever skola
bi~_råda i kök och proviant förråd samt sköta uppassningen i
massar och hytter.
Jämside s med elen praktisk a tj änstgörin gen, vilken anes alt
utgöra den huvudsa kli ga utbildnin gen ombord, kommer även
en Yiss skolundervisning att meddela s. Eleverna inom samma
kurs deltaga härvid gemensa mt i lektione rna, oberoend e av inom
vi lken särskild yrkesgre n dc för tillfället tjänstgör a. Teoretisk
u nelervisn ing avses sålunda alt lämnas i navigatio n , sjömanskap, fal"lygskänneclom, maskinlä ra, elektrote knik, yerJ.::s tadsa rhete och provianlv årcl. Denna skolunde rvisning uppgives endast avse all unelerlät ta eleverna s framtida val av yrkesgren
ombord och möjliggö ra för dem att med större intress~ och förståelse tillgodog öra sig elen praktislm utbildnin gen.
På grund av rådande förhållan den måste utbildnin gen närmast inskränk as till anordna nde av en förbered ande sjömansskola ombord m ed fartyget stillaligg ande i Göteborg eller annan
lämplig plats i dess närhet. Sjömans skolan avses bed rivas på
o

säll, alt elen ordinari e rutinen inom skeppsbo rd skapa
s•' d~ at 0111 stäncli ghe lema m edgiya och i önigt unelervis ning
"l ·1· ·
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del l
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Förslag rörande tillägg till ombord läggnin gsförord ninge·n.

Redarefö reningen och fartygsb efälsföre ningen haya ti ll
Kungl. l\Iaj :t ingivit förslag om vissa tillägg till ombordl äggningsförorclningen . Förenin garna hävda att behov framträt t av
särskil d signal för far tyg, som i trång farled önskar passera ett
annat och likalecles att särskild dagsigna l erfordra s som utmär ker ett tillankar sliggand e fartyg.
F öreninga rna säga sig ha erfarit, att uneler sommar en 19-12
då sjöfar len m åst framgå inom syenskl territoria lvalten hå
sjöolyckor och elt anlal allvarlig a olyckstil llmcl inträffat , i fråga
om vilka det synes ostridigt alt om särskild signal varit föreskriven för fartyg, som i trång farl ed önskar passera annat,
ävensom om bestämm else att svarssig nal skall inväntas före
passerand et funnes, faran för att olyckor av clella slag skulle
inträffa i avsevärd grad kunde minskas .
F ören ingarna anse, att behovet aY s[1dana signaler icke allenas t hänför sig till nu rådande förhållan den. På grund aY elen
trafiken med st örre fartyo·
, b i inomav krige t förors akade livli"are
o
framsia·naler
elYlika
ay
o
skärsfarv atten har emellert id behovet
.
lrätt tydligare än eljest.
Samtidig t påtalas i skrivelse n elen brist i förfallni ngshänm ' alt Art • 11 i ombordl äo·O"r därioeno
som förelicrae
00
sccnde,
O
Ob
.
särskild da 0o·si 0er n al för farer
limehåll
llJn gsfö ror dningen icke
tyg till ankars.
l· Då det är av synnerli gen stort värde, att äYen uneler dager
'unna avgöra huruvid a ett fartyg är till ankars eller enligt för?rdningens terminol ogi »på Yäg », har elen sedYänja n ulnckla ts
1110
111 stora delar av hanclelsf lollan, att »till ankars >> - signal, be-
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slående a\' en svart Yävkul a eller liknande lörem:ci.l , för t•·' 1· .l·l' •t..
delen av J'arlygel. För föreningarna hamslår deL sas 0 111 'sLllt·t
ne riigen önskvärl, alt denna sed,·änja vunne ökat hntk,
11
näpp eligen torde kunna ske ulan cll införande av stn cloa ':
'"' Llcte
.
l nmgen.
...
.
J dl..aggnmgslororc
.
..
1 om Jor
cl arom

,·d n-

i en h emst '·1]],,qn on
Föreningamas
. framställning ulnwnnar
.
de ls ~LL. s1gnaler 1ör passerand e, va rom häl_' är ~råga, J'as tstäl ia~
och Ltll1ka med stadgande om deras anvandnmg mJ'iiras förslagsvis i Ad. 39 av gällande ombordlägg ni ngsförordni ncrt> 0 Cl1
d els alt Arl. 3R a) erhåller ett tilHigg, vari stadgas, alL ~l Ia r[\·o
till ankars dagsignal i fonn av en svart vävkula elln a nt;a~
l iknande J'ör emål av m inst 60 cm. d iameter skall för as i f riitnre
de len av J'arlygct.

Lag en om krigsr iskersättnin g prolongerad.
1939 års lag om utbe talning av krigsriskersättni n g Iii ! sjömän har av riksdagen prolongera ts t ill u tgången av jun i 1943.
•Från sjöfolksförbundet hade skrivelse ing ivils til l Kungl.
i\Iaj:t med hems täll an alt lagen icke skulle göras till ämplig på
sjömän, som tjä ns tgjorde utan för spä rren. Fartygshdillsföreningcn, maskinbefälslörbundct, segelfartygsföreni ngen och
ste\\·arlslöreningen anslölo s ig Li ll sjöfolksförbundets J'nn ustä ll ning medan bestämda avsl~Tkanden därav lörclågo J'ran ];ommerskoJ! egium, redareföreningen och sjömansvårdss l.\Telsen.
Departementschefen anförde i propos itionen om ]3 gens prolonger ing, all de påpekade svår ighe terna vid lagens Li lliimpning
iclze torde tillmätas alltför slor betydelse och all dc ick e utgjorde
tillräcklig anledning att Jrån Jagens ti llämpning undall laga sjöfolket ulanför spärren.
En del siffror i postsparbankens u llå lande belyser frekvensen av insälln in g och u tbetaln ing hos banken a; kri gsriskersä ll ningar. Under år 1940 insa ttes ett belopp av 19,5:3~.680 ]<l'·
och under år 1941 21,428,894 kr. Under samma tid up pg ingo
ulbe lalningama till 11,470,412 Ju·. resp. 19,017,801 kr. On)da l

. dCll av uttagn ingarna under 19-!1 kYarslud vid årets slut
~tcgnn" clre än 10,882,557 kr., däri inröknal eLL helopp av 297,931
J11 1Il
.
Jl upna räntor . Av clc uttagna beloppen har under 19-!0
JI1 1e.
1
J;r. uGPllr och uneler å r 19-11 929,762 kr. remillerals till utlandet.
;JS:l.-H ' ·

Ändr ing av kr igsförsäkringslagen.

\ led anl edning a v att rikslörsäkringsanslallcn besJulat all
'eke. til lerkänna dc eflerlevande till dc m ed ånga ren Göteborg
1
Jllkomn a er sä ltning ingav redareföreningen och de anställdas
~r"nn i sa Li oner en Jramslällning till Kung l. ?IIaj :t, alt Lagen den
"juni (SF 3'18) om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänst11
"örande per soner skulle ändras så all elen skulle bliva tillämpfig även i de fall, då det icke kunde avgöras, huruvida inträffa t
olycksfall h ade sin gwnd i krigså tgärd eller ej.
Sedan de hö rda myndigheterna icke hart någon erinran
emo t den för eslagna änd ringen framlade Kungl. l\ I aj: t proposition i ärendet. Den sålunda föreslagna lagänd ringen heslöts av
riksdagen och återfinnes i SF 216/ 42.
Andri ngen har :följande lydelse:
§ l.

- - bestänunclser gälla.
»Där inom - Vad i - - - - - ulländskt fartyg.
Har inom om rå de och under tid, som i första styd;et avses,
person som an gives i förs ta och andra slyeket blivit borta samt
all un derrä ttelse om honom 11pphört, skall han anses hava omk~1nin it gen om olycksfall till fö ljd av krigså lgärd, där ej med
hansyn ti ll antaglig tid och p lats för försvinnandet eller andra
oms tändigh eter finnes sannolikt, a lt annan orsak till försvinnandet förelegaL I fall, varom nu är fråga , skall begravnings~
h' " ] .
Ja P 1cke u tgå. »
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Navigation.
Silva magnetkompass.

För flygplan och mindre fartyg har konstmera ls en
l ·1 j er si o l1lag.
1·1gt s.u
··
·
, ..
avseenel en vasent
ne llwmpass, som 1· Yissa
1tan
"
1..
Ef
.
. l~ompasstypen.
d en van l1ga
· ter upp mnaren benämnes d
en na
Kollsman-kompassen och saluföres i Sverige under 11 .., 1
" nnet
Silva-kompass.
I elt tvådelat hus av aluminium finnes i nedre delen en
kraftig huvudmagnet, framställd av en legering av koholt, aluminium och nickel, infästact i en floLLör av mässing. F lottören
vilar med ett stålstift på en lagers ten av safir, som uppbäres av
fjädrande hållare fäslad till husels botten. Flottörens rörelser
kring vertikalaxeln dämpas av fyra grupper dämpningsvingar
och dess rörelser i förhållande till horisontalplanet av en horisontal mässingsring. Denna ring ökar även det flytande sys temets tröghetsmoment kring vertikalaxeln. Husets n edre del är
fyllt med trikloretylen som utgör kompasstävlan. Flottörens
tyngd och vätskans specifika vikt äro så avpassade, aLL s tiftet~
try'ck på stenen endast uppgår till några få gram. I huse ls övre
del finnes expansionshehållare (tryckutjämningskammare) för
vätsl,an.
Rakt ovanför stiftet och stenen finnes i husets övre del en
vertikal axel, lagrad i lagerstenar, vilken upphär två små fö ljemagneter. Då dessa sålunda aro fritt rörliga i sidled, ins tälla
de sig alllid i huvudmagnetens fällriktning och följa därför
dennas rörelser i förhållande till fartyget.
För avläsningen kunna olika anordn ingar vara yiclLagna.
l) Typ K 101. På följemagneternas axel påträdes ett horison La !t, koniskt kugghjul, som ingriper i ett vertik alt sådant,
fästat på en horisontal axel. I andra ändan av denna axel på·
ältes en visare, benämnd kursvisare, smn rör sig ö,;er en vertikal skiva, försedd med en från 0° till 360° delad gradering,
kallad kursras. Då fartyget girar, rör sig yisaren öycr gradeI-ingen å t samma håll som giren lika stor vinkel, som fa rlyget

h utvisar då fartygels kompasskurs på graderingen. En
kursinställare, utmärkt med två parallella streck, insiirsld 111 ed en ratt så att den på graderingen utvisar den kurs,
. J]es
sta skall styras. Kursen styres genom att kursvisaren hålles
501 1
~ ]]ell med kursinställarens båda streck. styrstreck i lång· l{C.
f'nmes sa· 1un d a rc
para
.skeppsriktningen

girat.·~~

2) Typ K 1.03. På föl~emagnet~rna~ axe~ påträdes ett ho_riontalt, cyli ndnskt kugghJul, som mgnper 1 ett annat dylikt,
.s åträtt på en vertikal axel. I övre ändan av denna axel ?åfrädes kursvi saren, som här rör sig över en horisontal skiva,
försedd med en från oo till 360° delad gradering. Då fartyget
airar rör sig visaren åt samma håll som giren med dubbelt så
~tor vinkel, som fartyget girat. Emedan fartyget under giren
Yriclit den horisontala skivan (i förhållande till nordriktningen)
lika stor vinkel, som fartyget girat, kommer då kursvisaren att
på graderingen ulvisa siffertalet av den kurs fartyget styr. Även
i detta fall kan kursinställare användas på samma sätt som vid
föregående typ. Styrstreck saknas. För att erhålla kännedom
om nordriktningen, vilket är av värde för en allmän orientering, kan denna typ förses med en rörlig orienteringsring lagd
·ovanpå och utanför den fasta graderingen. Denna ring vrides
vid fartygets gir i motsatt riktning mot giren och lika stor vinkel som denna. Dess nordpunkt står därför alltid mitt över
kompassmagnetens längdriktning. Ringen utvisar sålunda Y anliga kompassbäringar.
Komp ensering. För kompensering av den semicirkulära
-deviationen finnes i husets övre del fyra små kompenseringshlagneter. De äro inlagda två och två över varandra med po~erna åt motsalta håll och samverka parvis. Magneterna sitta
1
cylindriska, vridbara hållare så anordnade att vid vridning
a~: s. k. kompensatorskruvar på framsidan röra sig två oliknainniga poler mot varandra och de två andra polerna från
'·arandra. Då magneterna i ett par stå lodrätt, upphäva ae
\'arandras verkan. Då skruven vrides och de två undre magnet.Polerna avlägsnas från varandra ökar parets magnetiska moTidslcrift i S jöväsenclet.

23

-

364-

- 365 -

ment och ell kompenserande fält uppslår. De två u nclrc 1.
.. l'eppsp Janet, använd
' 0111 '
pensenngsmagneterna,
som vn. d as 1. t vars
för kompensering av koefficienten C på nord- och sy dknrs, d: s
till dem hörande kompenseringsskruven är dädör m ii rk t

s

1l

D
e
hå övre kompen ser ~f~~g~m agneBten;a v ridas ilålJllgskeppsplanet
och kompensera we lCl enlen
pa os l- oc11 vas 'urs. Den till

1 1

1"
l\.

dem hörande skruven är därför märl'l ~ ·
Genom den starka dämpningen och det ringa tn·cket På
s tiftet utmärker sig denna kompass för stort lugn och obetydliga svängningar. Ehuru huvudmagneten är korl, h ar den gen om stark magnetisering kunnat bibringas tillräck lig t stort
magnetiskt moment för atl inställningsförmågan skall bl iva tillräddig för navigering på de flygplan och mindre f:~rlyg, för
vilka kompassen är avsedd. Kompassen har visa l sig \ äl mots tå skakningar från kraftiga motorer.

Anskaffning för svenska torpedbåtar. Silva K 101 anskaffades för torpedbåtar redan hösten 1941 för upps tällning i styrhytten. Enär Silva K 101 icke medgiver orienteri ng, vilket
maste anses vara en förutsättning för en kompass, som lämpligen borde uppställas på bryggan, inleddes förhand lingar med
Bröderna Kjellström, tillverkare av Silva-komasserna. I..:n SilYa
K 103 ställdes hösten 1942 av firman till marinförvallningens
Jörfogande och med denna kompass utfördes därefter prov å
torpedbåtar.
Kompassen visade sig synnerligen lämplig som bryggkompass och med anledning härav hava sedermera kom passer av
denna typ beställts för samtliga svenskbyggda och engels](a
torpedbå tar. För belysn ing av Iwmpasskivan anviin des en
argonlampa. Utrymmet på torpedbåtsbryggan visade sig emellert id vara för trångt för att medgiva plats för mjuk järnskoJnp ensalorer. Dylika äro dock erforderl iga, då vid proven fra l11:
gick, att räll stark kvadrantell deviation gör sig gäll ande pa
.. moJ
.. 'l'1gt at,t se d an lwmpassen UJ)pställlS.
]wmpassp l atsen. D et ar
till skroyet direkt fastsalla mjukjärnskompensatorer J.amna anordnas.

Manöverskiva M j Ox.

SJ;.ivan bes lår av_ en_ slom_mc, vridha~· målsbua Iasll1~~llen av
men fäs tad faslnnr; , l1kaledes vndhar parallellsl-ava och

<l s toJll

.

.

·-rnelin]al.
ro ' Föstrin gen är försedd m ed en bäriHgssl-.:ala i grader från
oo till 360o m edurs.
Jll ålsl>ivan har längs kanlen en riklningsskala i grader från
ootill 180° åt vardera si dan.
A skivan finn es dels riktningslinjer uppritade för var tionde
arad, dels avståndscirklar. A 0°- 180° linjen finnes en farlförhållandcsl,ala i tiondelar. A 90°- 90°linjen finnes en avståndsskal a m ed två olika graderingar 0-10 och 0-20 km.
(min).
Riktnin gsskalans noll -punkt är u tmärkt med elt index.
Parallellski va n är försedd med parallellinjer delande skivan
i olikfärgade fält, två imlex å par allellinjen genom centrum inclexlinjen, en serie avbrutna räta linjer h jälplinjer, vinkelräta
mot parallelli nj erna, sam t skala från 0- 20 å indexlinjen.
Rälm elinjalen är försedd med en f art förhållandeska la i
tiondelar och en skala där enheterna utgöra någon av storheterna egen fart i knop, dis lans i hm eller tid i minuter. Slommen har vid räknelinjalen en skala där enheterna utgöras av
målfart eller skenbar fart i knop. Räknelinjalen är försedd med
2 löpare avsedda att inställas å fart.
flnuäncln ingen baserar sig på konstruktion av farllriangeln,
Yarvid egen fart (den s törre) u tgör enheten för fart. Målfart
sarnt skenhar fart ullryckas i denna enhet.
Parallellskivans inställning underlätlas i högsta grad om
~!gångs- och slutläge för manövern avsällas å m ålskivan. Endast Ylterst svaga punkler erfordras. Avsättningarna böra omeelbart efter uträkningen utstrykas.
.k Målet anses alltid befinna sig i skivans centrum med slävtt ·tn·
. .
ll1g utefter 0° -180°lll1jel1.
lid Målets fartvektor sammanfaller till sin riktning således allI1Jed 0°- 180°linjen och är riklad mot O-punkten. Dess stor-
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lek heslämmes såsom målfarlförhållande och ullryckes i el .
malhråk. l\Iålfartförhållande t erhålles genom alt å räk 11,1· ect" lllj
len uppsöka siffran för egen fart och ställa denna ens SifftaJör målfa rt sam t läsa av på farlförhåll andeskalan. Det la! all
erhåller uppsökes på 0°-180° linj en. Den där fun na pun~::all
är spetsen av målels fartvektor och avsältes lämpligen å 111a.ell_
1
skivan.
Egen farlvektor, vars storlek alllid är lika m ed malski,·ans
radie, tänkes således p lacerad med spelsen på periferien och
andra ändan i centrum.
Den skenbara fartens vektor överensstämmer till sin riktning alltid med den skenbara förily llningens riktning. Enär
den måste förbinda målfarlverklorns spets m ed egen far tvektors
spets, kommer den aU med spetsen ligga på periferien och andra
ändan på spetsen till målets farlveklor.
För utförande av konstruktionen gäller det således alt först
taga reda på den skenbara förflyltningsriktnin gen, och parallellförflytta denna riktning till spetsen av målets farlv ek tor. Detta
sk~r genom aU parallellskivan inställes och att därpå med utgående fr ån spetsen au målets fartuel,:lor följa parallell injerna
åt förflyttning ens sida fram till periferien. Den sålunda å periferien erhållna punkten utgör spelsen av egen fartvektor, varför
konstruktionen härmed är fullbordad.
Följande allmänna exempel ligger till grund för manöverskivans användning och övriga användningar äro i större eller
mindre grad tillämpningar härav. De nedan angivna allmänna
metoderna återkomma således även i andra fall.
Föru tsättningar. Det allmänna problemet är att yerks tälla
en förflyttning från en given utgångspunkt till en given slutpunkt, varvid målets Kurs eller målvinkel och far t samt egen
fart äro kända och egen kurs och tiden för förflyttningen sökas.
U t g å n g s l ä g e t kan beslämmas antingen . genom )Järin~
och avstånd till målet eller genom riktning (målvinkel) och a\
stånd. ·. I förra fallet avsättes med hjälp av bäringsskala ~c;
avståndscirklar, varvid dock målkursen måste vara ins tall '
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·c fallet avsättes det oberoende av målkursen med hjälp
· l l ar.
senar-']·tnino"SS l·;:a l a oc l1 avs tan dsen·.;:
"'
nY J l '
' 5 1u t l ä g e t bestämmes och avsättes p å samma sätt som
··o

Jldångsläget.
iii å l e t s k u r s inställes genom målskivans vridning. Måln kan ersättas av m ålvinkel, i vilket fall målkursens in. . .
Jan·se
ställnin g är likgiltig. I senare falle t erhålles resultatet i form
av viss pejlingsvinkel i fö rh åll ande till målet.
L "

Förfaringssätt.
I n s t ä l l m å l k u r s e n genom att vrida målskivan.
2, V e r k s t ä l l a v s ä t t n i n g. Utgångs- och slutläge å
målskivan. Avsällningen sker enelast genom yllcrst svaga punkter, vilka äro lätta att borttaga.
3. P a r a l l e l l i n s t ä l l. Parallellskivan vrides så att de
parallella linjerna komma parallellt med sammanbindningsl injen mellan utgångs- och slutläge. Pilen å sk i van skall riktas i
förflyttningsriktningen.
4. B e r ä k n a m å l f a r t f ö r h å l l a n d e t. Löparen å
linjalen inställes å siffra för egen fart, varpå linj alen förskjutes
så att löparens index kommer mitt för målfarlen å fas ta skalan.
Avläsning verkställes å fa rtförhå llandeskalan.
1.

5. P a r a l l e l l a v l ä s.

Siffra som anger målfartförhål-

la~det uppsökes å m ålskivan och avsätles svagt å densamma.
Fran denna punkt följes de parallella linjerna ut till skivans
k~nt, varvid iakttages att man går åt sarmua h åll som förflyttumgen skall ske. Avläsning sker där den genom fartförhållandesiffran gående parallella linjen träffar kanten.
Sker avläsningen på bäringsskalan (kursmetod) erhålles
egen kurs.

h' J Sker avläsningen på riktningsskalan (pejlvinkelmetod) er.
. f'" l 011
l .
'" 'lcnmg
1 or 1a ande till malets. Genom att
o n st avn
lilJa les ecre
sa elen erhållna vinkeln (riktningsvinkeln) lägga målvinkeln
lllt draga summan från 180°, erhålles den pejlingsvinkel,
o

-
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i vilkenma le t skall tagas, varvid n ega tivt värde angiH·r ::t lln
lan
skall s tyra akter om m ålel.

6. Bestämning av tid för förflytt nino,-,
tl'- 1\
Härför måste dels skenbara Jarlen, dels skenbara Iö rn~:llningsdislansen bestämmas.
S k c n b a r a f a r t f ö r h å l l a n d e t är avsU.\ ndc L h '
måUarlförhållandesiffran u lmed dc parallella linj erna l ill l· ~ an
'"\1tcn och kan mätas genom all följ a hjälplinjerna n ed till skalan
å indcxlinjen. Det erhållna värdet inställes mot fa rl förhållandeindcx och skenbara farten kan avläsas mot egen fart d. v. s.
mol löparen å linjalen. Då skenbara fartens storlek icke behöver vara känd, behöver n ågon avläsning icke ske ulan löpar en å fasta skalan inställes mitt för löparen å linj alen.
S k e n b a r a f ö r fl y tt n i n g s d i st a n s e n är m·s tåndel
å m ålskivan från u tgångs- till slullägc och avsläses med hjälplinj erna och skalan på parallellskivans indexlinj c.
T i d s u t r ä k n i n g e n sker genom alt inställa si [fra n för
den sålunda erhållna skenbara dislansen i hm avläst ft linjalen
mol den å skenbar fart inställda löparen å fasta skalan. varpå
tiden kan avläsas mot index.

NaulisL J.rsbok 191J.3.
i\Ied den under år 1942 ullwmna Ljuguållondc årgangcn av
1\'aulisk Arsbok har det under nuvarande förhållan den trängande behovet av en svensk natutikalalmanacka blivi t ti llfrcdss lä llande fyllt. Utgivaren, rektor Axel S. Blomgrcn, lwr nämli gen för å r 1943' omredigerat årsbokens innehåll, så al l vissn
i tidigare årgångar förekommande delar med lagbesUimmel.ser
mm. uteslut iLs, varigenom nut ika lalmanacksdelen . u lan ökn!l1g
av bokens totala sidantal kunnat få en omfattning, jiiJll förbar
m ed de utländska almanackorna. Samtidigt hava vi dlagiLs en
del ändringar av inneh ållets disposition.
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I nau Likalalmanackan finnas tab eller Ö\'Cr solens deklina ];.van titelerna E och R samt m å n ens deklination och rektton~1sion för var 4. timme. Förändring per tidsenhet av dessa
t~ce ericler h ar även angivits. Yidare finnas uppgifter om tid
.
. .
ctel11
. r J1lånens mendtanp assage samt dess parallax och halvdtafo ·ter för varje dag. Arsbokens sedvanliga t abeller över tids.
.
rue
J;:yationen och medelsolens rcktascenswn, planeters och frx: t'ärnors deklination och rektascension mm. hava bibehållits i
h:n,udsak oförändrade. Efemerider för solen, m ånen och planeterna erhållas genom att till den i almanackan befintliga uppajflen foga fö rändringen under intervallet från tabellens till
b
den önskade tidpunkten. Denna förändring beräknas med hjäl p
av uppgifterna om förändring per tidsenh et. Den nödvändiga
multiplikationen utföres lämpligen med en räkn ~sticka.
.

Läroböcker i navigation.
Genom Kungl. brev den 6 mars 1942 har Kungl. Maj:t bemyndigat chefen för marinen och kommerskollegium att låta
ularbeta lärobof..: i navigation, gemensam för flottans undervisningsanstalter och navigationsskolorna. Arbetet ledes av nav igalionsskoleinspcktören och beräknas vara avslutat under år
1944.
Under år 1942 h ar det Kongelige Danske Sokort-Arkiv utgivit »L&rebog i Naviga tion », vilken utarbe tats av kaptajnlojtnant K. H. Scchusen.
I förordet angives, att läroboken utarbetats med hänsyn ti ll
undervisnin gen vid S jöofficcrsskolan, varför en förutsättning
för bokens användning är, att eleverna tidigare inlärt det penSutn, som svarar mot studentexamen. H ärigenom har det varit
tnöjligt att u tesluta uppgifter av rent elementär natur i vad avs:r Ulatemat ik och fy sik. Eftersom >>elektrisk materiel» utgör ett
sarskilt äm ne i sjöofficersskolan har i lä roboken icke medtagits
b
· g över gyrokompassen och andra elektriska naYigareskriVntn
tonsllledel.

-
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Sjökriget mars-a pril.
Ishavet och Norra Atlanten.

Under förra världskrige t användes Ishavet endast undantagsvis som krigsskådep lats. Orsaken härtill var bristen på
stödjepunkt er, varifrån de tyska ubåtarna med fram gång skulle
kunna operera i dessa från Tyskland så avlägsna farvatten.
Vägen till Murmansk och Arkangelsk är för de allierade den
snabbaste tran sportvägen till den ryska vapenbrode rn. Der två
elld tre gånger kortare vägsträckan samt de bättre transportmöjligheter na ha kommit de allierade, speciPilt England, att
föredraga denna route framför vägen runt Goda Hoppsudden
genom Indiska Oceanen samt över Iran. Med hänsyn till den
utmed och i närheten av norska kusten förefintliga risken för
tyska sjö- och flygstridskr after har konvojroute n dragits så
långt från denna tyska farozon som möjligt. Från Island styra
konvojerna ungefärlige n mot Björnön, sedan österut utefter isbältet nästan parallellt m ed kusten för att först m ycket senare
styr a ned mot de ryska ishavshamn arna. Vägen fö rl änges visserligen h ärigenom m ed 500- 1,000 km m en blir å andra sidan
mindre riskabel.
Det h årda klimatet under vintermåna derna i dessa trakter,
de ihållande stormarna och dimmorna ha denna årstid minsl<al
samt tidvis helt omöjliggjor t det tyska flygets insatser mot ~e
alliera de konvojerna. De operativa uppgifterna h a därfor
nästan h elt fått vila å sjöstridskra fterna. De i nord -Norgc ]Jllse-
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rade tyn gre enhelem a ha dock ej fått tillfälle alt in urir>·•
t>
' ' · ])
har helt förunnats de tyska ubå tarna, som emellertid i etta
f~rv~Uen ej kunnat inreg istrera några större framgån gar. ;~~sa
lmtlrghclen av en större tysk operaliv enhet i dc nord
e.
.
.
nors)·
farvattnen Lvmgar emellcr ltd de allierade alt förutom [:;l ta< 0\'
.. 'a
vattensfartyg som närskydd för konvojerna i dess a operati erområden hålla både slagskepp och hangarfarlvcr vill·., a ons..
..
,
v
v
• t> •
'" c nnar
val skulle behovas pa andra håll.
s
Dc allierades operationer förutom skyddandet av ·sina tr·ansporler
ha utgjorts av s törningsanfall med ubåtar och flvcrs·
tr··d
.
• b
l Skralter mol axeltransporterna utmed den norska k usten . Resullalen ha varit påfallande ringa med hänsyn till insa tta förband. Yiss sabotageverksamhet såväl i kustavsniUcn som länare
in i det norska landet har förekommit.
"
Den allt mer aktuella andra fronten med dänned fö rknip pade invasionsföretag mot de av axeln försvarade kustavsnitten har medfört alt rigorösa spärråtgärder förelagils hin gs den
nordnorska kusten. I slutet av april utsträcktes denna spärr
även till Sörlandet. Spärrförordningarna innebära bl and annal
a ll fa rtyg äro strängt förbjudna alt anlöpa vissa områden undet:
Liden mellan en timme före solnedgången och en ti mme efter
soluppgången. Fartyg, som bege sig in i fm:ozonen, lwskjutas.
Alt tyskarna betrakta ell allierat invasionsförelag mot Norge
som sannolikt framgår av alt i slutet av april en >>anlii nvasionskonferens >> hölls i Narvik hos rikskommissarie Terbovens ställföreträdare i Narvik, friherre von Slachelberg. Li kn iedes utbyggas Trondheim, Narvik och Kirkenes - vilka viintas bli
hårt utsalla vid en allierad invasion - till ointagliga [iislningar.
<l

Östersjön, Nordsjön och Kanalen.

Sjökrigsopcrationema i Östersjön ha nästan ulcslulan de ]Jeslått av engelska flygmineringar i Öresund, Bälten samt utined
den tysk a östcrsjökuslen. Avsikten har varit att slöra sjötrafiken från och till T~·skland samt att försvåra de tyska ubå-

. ö,·nin gat . I sluld ay april ins a ll es ell omfattande fly gDYlika företag ulloYade
JiJlc flll o
..
.
.. mer
. efi' e~
l L'tns
. era.
11
annen all f 0 1 Lsallnmgen
an
5111
cngeDJ n ·s];:a sjöstridskrafterna ha ej företagitnågra stone opcc .
. r på orund aY issYåiigheterna i Finska Yikcn ulan legat
,auone
b
1<1 111a~. "sfö1 etag mol dessa områ den.

ii~frusna i den rysl;: a örlogshasen Kronstadt samt i dess omgiv'Hngar. Mot dessa fas la mål ha sedan finska och l vska flvgf.1an samt tyska ballerier inriktat en slor del av sin v.erksam.het
or att i möjligaste mån söka decimera de ryska sjöstridskrafterna innan islossnin gen. Huruvida dc lyckats med denna sin
Uppgift, är svårt att bedöma. Enligt t yska uppgifter skulle dc

-
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slönc ryska enheterna, som Oktjabrskaja Revohth ia
kryssarna Kirov och :\Iaxim Gorki, vara så svårt skadad~a 111 1
någon operativ Yerksamhet delta å r för dem ej skulle Yara 1~ .att
lig. Huru mycket som är sanning i detta påslående ä/OJ,
omöjligt alt precisera. Med tanke på svårigheterna a lt lok, ~tu
sera och effektivt skada väl spridda, maskerade och försvat·adtae
fartyg torde man emellertid komma sanningen n ärmare
1
man utgår ifrån, att elen ryska östersjöflottan för opcratio~~
i Östersjön fortfarande äger en operaliv enhet av bltdc snab]~
och relativt slagkraftig karaktär.
Att emellertid ryska ubåtar fortfarande äro intak ta samt
lyckals alt bryta sig ut ur vårisens grepp, visade m osk\·aradions
utsändningar på es tn iska i milten av april månad. Då tillkännagavs, att ryska ulJåtar torpederat och sänkt transpor tfartyg utanför elen estniska kusten och att strider utkämpa ts med
tyska örlogsfartyg, baserade på Tallinn och BaltischporL
I Nordsjön och Kanalen utgjordes sjökrigsoperationcma av
en intensifierad allierad verksamhet mo t axelkonvoj erna utmed
den belgisk-holländska kusten. De engelska anfall en u tfördes
m ed större eller mindre förband motortorpedbåtar och motorkanonbåtar, vilka opererade i mörker eller under försämrade
iklförhållanden. Sänkningssiffrorna äro relativt stora och uppväga väl de genom tysk motverkan åstadkomna en gelslw förlusterna. Tyskarna ha ej blivit svaret skyldigt. Dc anföllo
nattetid de engelska konvojerna utmed engelska sydkusten samt
företogo raider ut i Nordsjön, där vissa mindre sammanstötningar med engelska lätta sjöstridskrafter ägde rum.
De tyska befästningsanläggningarna på Kanalkusten utökades än mer. Civilbefolkningen i kustområdet mellan Dicppe och
Cherhourg erhöll elen 16 april evakueringsorder. Evakueri ngen
kulle vara slutförd elen 3 maj.

Atlanten.
Inom detta operationsområdes gränser koncentreras ~e
fles ta av de allierades sjöfartsvägar varför naturligt nog ax~.
ubåtarna här ha sina bästa jaklområden samt sina störs ta for·

d samlade. .i\Iars månad blev ur handelstonnagesynpunkt
allierade en mörk månad. Sänkt transporllonnage, räkfor ~ebruttoregislerlon, up?gick till 926,000 BRT.. ~~ril mån~d
pat, däremot ett hakslag for den tyska hanclelskngfonngen enar
]J]e\ d st sänktes 423,000 BRT. För handelstonnagekriget redorubrik varför det ej närmare här kommer att
då en ander e()'en
0
döres u
o
beröras.
Invasionsholctmot >> Feslung Europas >> gränser har gjort aU
.. a utarbetat fullständiga planer för evakuering av samt,
. .
tysl,ar 11
i a städer mvrcl Engelska kanalen och Atlanten.
1 06
De allierades ihärdiga bombardemang av de tyska ubåt baserna Lorient samt S:t Nazaire ha ej direkt kunnat skada
själva betongdockorna men i så hög grad förstört själ ya : ~ä
derna (S:t Nazaire evakuerades elen 10 mars) med dessas iorbindelsclinj er att dessa ubåtsbasers värde starkt har neclgå tt.
Att dessa allierade flyganfall haft stor verkan framgår även av
alt tyskarna i snabbt tempo bygga nya ubå tsbaser utmed elen
franska kusten. Sålunda förses bland andra städer Le Havre
och Bordeaux med ett flertal bombsäkra betongdockor för axeln
ubålar.
Enli gt amerikanska källor opererar sedan april månad en
hj älpkryssare ulanför Brasiliens kust. Denna gör nalleti d
snabba raider in mot olika kustavsnitt. Sålunda anfölls hamnen i F ar talega natten mellan elen 18 och 19 april. Brasilianska
och ameri kanska sjö- och flygstridskrafter söka infånga farlyget Uppgifterna från elen 26 mars om en konvojstrid i farYattnen kring Trinielad kunna eventuellt ha visst sammanhang
In~d den ovan omtalade hjälpkryssaren.
Den franska besillningen 1\iartinique har låtit mycket tala
0111 si g genom dess guvernörs amiral Robert - ovilja till
eftergifter för de amerikanska kraven på fullständig anslutning
till de allierade. Den 30 april upphävde emeller tid elen am er ikanske utrikesministern Hull alla tidigare avtal med elen fr anske guvernören samt hemkallade Förenta Slaternas generalkonsuL Orsaken var att enär amiral Robert fortfarande erl uppkänd e \ T·1C11yregeringen och denna nu - en1·1gt amen·1\.ans'!Ji!!l

1
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fa ttning -. är en intergrerandc
del av de t nazi s Li sl··
.
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' c1 ~'Y
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tiansorl för a xclubå tarna. Genom all insätta hano'arfar .eJ,rca
.
.
,
D
.
olika slag 1 della omrade sam t genom a lt utrus ta v1ssa
av
l)o delsfarlyg med aulagiros söka dc allierade aH även här finna
)lal1 nfall a axe lns u lJa' Lar. D el· ar
.. 1. samlJan d l1anned
..
som den
och a
.
.
tyska uppgiften 01~1 . alt del m~1enkanska h angarfartygel
er» den 29 apnl lorpcdcraclcs 1 >>Allanlgropen>> måste ses.
0
16
»!,ai,
.
. .
.
Amerilwnska manmmmstencl dementerade sänkningen.
1

,(j

Den tyn gdpunktsförskjutning ål söder i sjökriget på Atlanten, som uppkommit genom elen allierade Afrikaoperationen,
]Iar än m er blivit en bestående faktor genom den basulvidgning, som de allierade fortsälta all genomföra. De allierade
stridskraftern a h a nu, utom Gibraltar, till sitt förfogande örlogsoch fl ygb aser i franska Marocko och Västafrika. De förnämsta
örlogsbaserna h a nu blivit Casablanca och Dakar. Dakar torde
nu som bas kunn a räknas till samma klass som Gibraltar. AV
särskild betydelse är att denna örlogsbas kompletteras med ett
relativt stor t och effektivt bassystem i närheten av de viktiga
tillfartsvägarna över Atlanten till Gibraltarsund - Medelhavets
ena lunga.
På en god förståelse av sjömaktens betydelse samt en stark
vilja att stä lla makt bakom förklaringarna om neutralitet tyder
den spanska r egeringens beslut den 16 mars att bevilja y tterligare 350 m ill ioner pesetas till flottbyggnadsprogrammet

fortsalt livsmedelsspärr eller genom en direkt ockupation torde
det dock ej dröja länge förrän den amerikanska fl ottan ];:an
utnyt tja :\Iartinique som örlogsbas.
»600 milsluckan i Atlanten>> , det område där lanclhascrat
a lli erat flyg en längre tid ej kan uppehålla sig har blivit en god

.. Den23 mars avgick chefen för Home Fleet, sir John Tovey,
for att tillträda posten som chef för marindistriktet Norc. Sir
John h ar för t befälet över Home Fleet i dryga två år. Han
efterträddes av den fyra år yngre artilleriexper len, sir Bruce A.
~raser. Den ne var tidigare tredje sjölord samt tj änstgjorde p å
Sista ticlen som s tällföreträdande chef för Home Fleet. Vad
~etta befälsbyte innebär är svårt att yttra sig om. Möjligen
'unna u ppg1.ft erna om att. tyskarna 1. norska farvatten samla
en snabb sl agkraftig operativ enhet sä ltas i samband med ett
engelskt försök att än m er effektivisera Home F leet.
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Medelhavet.

och m ed axelstyrkornas

Aven i Medelhavet ha sjökrigshändelserna huvnclsaklia
haft formen av ett »Kleinkrieg » där ubåtar, lät_La övervaue~ :~
fartyg och flygstridskrafter opererat mot de kngförandes sjö.
transporter. I huvudsak utgående från Malta h a de allierade
anfallen av naturliga skäl koncentrerats mot axelns förbi ndelse.
linjer i Sicilienkanalen. Bland dessa operationer kunna nä 111 _
nas ett i början av mars månad utfört italienskt torpedflyg.
anfall mot en allierad konvoj , varvid - enligt italiensk källa
- en brittisk jagare av J- typ samt två större transpor tfartyg
sänktes.
Den 15 mars uppgav samma källa att tyska m otor torpedb åtar utanför Algiers kust sänkt två samt ytterligare skadat två
brittiska jagare. De allierade rapporterade för denna period
ansenliga förluster för axclkonvojerna.
Genom den brittiska S:e armens framträngande åt väster ha
samtliga nordafrikanska hanmar - utom Bizerte och Tunis öppnals för allierades sjöstridskrafter samtidigt m ed att ett flertaL i kustområdet belägna flygfält ge baseringsmöjligheter till
starka med sjöstridskrafterna samopererande flygstridskrafter.
Genom att ett dylikt flygstöd kunnat skapas h a de allierade
Medelhavsflottornas rörelsefrihet ånyo ökats samtidigt med att
risken för konvojverksamheten utefter den n ordafrikanska
kusten minskats. Detta visade sig i praktiken när i slutet av
april en stor allierad konvoj , stödd av erforderliga sjö- och
flygstridskrafter, från Gibraltar anlöpte destinationshamnarna
Malta och Tripolis utan några som helst förluste r.
...
Genom att Malta nu kontinuerligt kan underhållas med f?~
Tåd och materiel av olika slag har ön erhållit ett än stö;-re n~:,~~
tärt värde. Den kan nu tjäna som ett effektivt sprangbr~ d
· ·· ·
· ll t u b a t s f··
·] n d i\fe
för såväl flyg- som SJOStndskrafter,
specre
OI Ja ..·. and
·d är baserat jaldflvo· kan i förening med motsvarande fo rb
5
på den nordafrika;1~ka kusten elt erforderligt jaktskydd ska~U._
för i Sicilienkanalen eventuellt opererande allierade tyngre s]O
.stridskrafter.

1

o

und ~ntr ängande

till områdena

1
. . Bizerte och Tunis samt möjligheten för axelmakterna
'
d rogs d en 1't aevakuera resterna av Afrr'l~a-armeerna
:t·enska flottan fran1i rampljuset.. A_tt tyska~~:a _önsk.ade _ett
11
·a offensivt upptradande av de rtalrenska SJOStndskraftell1a
n~eld sig på m ånga sätt; att den italienska flottledningen
. .
fl
. b . .
l 'lsa e
.. ade bevara den riahenska flottan som en " eet m eemg »
d . l'
k
...
-ons 1{
. de deras operationer. Detta problem om e rta rens a SJOnsa'd I·r·afternas användande var sa"l<.er 1·rgen l1uvu d temat r· d en
stn s~
_
..
rskonferens, som den 1~-17 mars holls mellan de tyska
tre daga
. .
.
och italienska marinledningarna under presrdmm av storamu·al
. .
.Dönitz och amiral Riccardi.
När Tunisien faller och axelstyrkorna helt utdnvrts ur
.Afrika komma de ilalienska öarna Sicilien, Sardinien, Dodekanesiska ögruppen, Kreta samt h ela Syrlitalien i ett än m er
utsatt läge. Det är med tanke härpå som man får se de febrila
hefästningsåtgärder, som Italien vidtagit och under dessa m ån ader än ytterligare utvidgat. Sålunda utbygges Siciliens kustförsvar med järnvägsartilleri vid sidan av de redan befintliga
fasta stödjepunkterna. Likaledes befästes ytterligare ön Parrtellaria i Sicilienkanalen som motvikt mot av britterna den 28
april företagen ockupation av ön Tennekah utanför Sfax.
ögruppern a i Egeiska havet - speciellt ön Lenmos - ha bland
annat på grund av den engelska uppladdningen på Cypern fått
förstärkningar och förbättrat befästningssystem.
Den i Gibraltar vid början av m ars befintliga stora kon·yojen på 75 stora handelsfartyg m ed tillhörande skyddande sjöstridskrafter förorsakade ett ohämmat ryktessmideri. Korsika,
Sardinien och Sici lien drogos fram som troliga invasionsmåL
Likaledes diskutera des en landstigning i ryggen på den vid
Mareth kämpande RommeJska armen. Intet hände emellertid.
E:onvojen kvarlåg ända till den 26 mars, då den uppdelades i
en del smärre grupper, som avgingo till okända destinationsorter, sannolikt hamnar p å nordafrikanska kusten.
. En annan större konvoj tilldrog sig i slutet av april ett
Jtknande intresse. Den 16 april rapporterades en större brittisk
0 mknng
. o·as
tt tVII1o
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. Ja i Gibralta r, bes lående av 1\clson, R:-Jdncy, l\Ialaya,
sjös t~I' F onniclablc jämte c lt tiota lmindre enhe ter. Handels' 1o"n'
. slarko
.
Jlt l ·d sarnl invaswn
slcr koncentrerades i a llt större om0
fnrt'
·
· aswnsl
·
·ar' · . g· Den
:J O npn'l avg m go se d an c1·.r lza 15O uw
. l[Jll (1 •
ta ter från Gibraltar, esk orterade av e ll h an garfartyg saml e ll
1'0.5 dre antal jagare. Dagen elLer avg ick en större konvoj , be]!JI D
.
.
. de av tru pp- och .lanidartyg
sam t under skydd av en bnlstaen
. k sjös tyrka, beslående av Rodney, ~I al aya, Rcnown , llluslrious,
tiS
..
.
..
Furi ous, .Argus, 4 lzryssarc saml e tt s lorrc
anla l Jagare.
Aven
]!är bar - n ä r de lta skrives i börj an av m a j - des tinationsorten ej blivit allm änt k ä nd . 1\Iöjligen kan den a lli erade uppladdnin gen i ös tra :-Ieclclhave t sä llas i samband med denna
opera tion.
I övrigt h ar sj ökrigsope rationerna i :-Ieclclhavet karak ter iserals av all ierade bombanfall mot ilalienska hanmar och örlogsbaser. Svårast ulsatla voro Calania, Palermo, 1\Icssina, Neapel och Spezia. Dessa alli er a de fl ygföre lag föranledd e den ilaliensl\a marinledningen a lt ombaser a dc tyngre dela rna av elen
italienska fiolla n Lill Spez ia medan de lä ttare enhe terna gåvos
en spridd basering i farva ttnen vid Sardinien och Sicilien. Yicl
clt av dessa a lli erade flyganfall sänkles den tunga ilalienska
kryss aren Tri este.
Vissa omplaceringar av dc högre befälspos terna inom dc
brittiska, tyska och ilali enska marinledninga rna ha ägt rum.
Förre ch efen för dc tyska flolloper a lionerna, amiral Fricke,
efterträdde amiral Schu s ler. I den ila liensk a marinen blev i
början av april amiral Berganini chef för slagflo ttan och amiral
Somlgili chef för sjöstridskrafte rna, avdelade till sk y dd för sjöfarten. De en gelska befälsby ten a bes lod o i a ll viceamiral H ar '"00d den 28 april av h älsosk äl avg ick som ch ef för l\[eclelhavsflottan och efterträdeles av vicean;iral Lea lh am.

Svarta Havet.
en ~c r yska sjös lridskraf' Lcrn a spela i detta op er a li onsområde
Vt Lal roll. De lla sp ec iellt med tanke på Kaul,asu sslagc l och

-
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kampen om Tarnanhalvön. Genom alt Kertjsundet cndust fr.
ser till 4- 5 gånger under hundra år och detta ej var fullet
11
tern 19-±2- 43 måste axelns brohuvud på Tamanhalvön fö rsör '
luft- och sjöledes. För dessa transporler över Kerlj su n de t, lo~~~
e
invasionsiarkoster av olika slag komma till användnincro·

\"t

sjökrigsoperationerna ha till större delen endast haft for .
men av ubåts- och motortorpedbåtsanfall mot försörjningslin.
jerna samt ryska försök med landstigningar i ryggen på axet.
trupperna. Kampen står hård om den f. d. ryska örlogsbasen
Novorossisjk, i vilkens förstäder ryssarna nu befinna sig. En
landstigningsoperation sydväst om staden lyckades ryssarna
genomföra, varför den nu anfalles och bomharderas Ir~m tnnne
sidor.

Sti Ila Havet.

Dc sparsamma uppgifterna från operationerna i F järran
östern giva vid handen att japanerna ånyo aktivis eral sin krigföring. En japansk uppladdning i områdena runt Australien har
ägt och äger fortfarande rum. Den australiske ann em inistern
1\Ielbourne framhöll den l maj att japanerna koncentrera t över
200,000 man i norr och att de byggt ett tillräckligt antal flyg fält från Timor till Rabaul, för att där kunna basera 1,300 flygplan. Enligt senaste flygspaningsrapporterna skulle även arbetena på flygplatserna på'>kyndats. Likaledes utökade japanerna
sina ubåtsoperationer vid Australien i avsikt att söka ayskära
förbindelserna med England och Amerika.
sjökrigsoperationerna ha främst varit konvojslag. Sltl unda
sänktes i början av mars i Bismarckhavet utanför l'\ya Gu in~a
större delen av en japansk konvoj med eskortstyrka. Amenkanska landbaserade flygplan lyckades redan först a anfallsdagen sänka 4 transportfartyg samt förinta de över den japanrs
ska sjöstyrkan opererande japanska flygplanen. Den -1 ma
kunde amerikanarna rapportera att praktiskt taget h ela konvojen, bestående av tolv transportfartyg samt 10 kri gsfartyg _..

re och jagare - på elt sammanlagt tonnage av 90,000 ton
J,n·ssa Icke mindre än 15,000 man beräknades ha omkommit.
siinJdsl.·orterandc örlogsfartygen utgjordes av 3 lätta kryssare
pe es '
t 7 jagare.
salU Samtidigt med denna konvojstrid insatte amerikanska flottter även ett anfall mot New Georgia och Bougainville. Vid
·r
.
.
cnhe
ta sänktes en 11gt amen 1{ans1{a uppg1 ter tva stora Japans 1{a
.
f..
f .. l
del
. oare utan nagra or uster · or angnparna.
Jao Upptaklen till ännu en konvojstrid utspelades i slutet av
.5 närmare bestämt den 20 mars, då amerikanska lätta sjö~:~~~~krafler väst Allu fingo känning med en japansk konvoj om
två transportfartyg. Eskortstyrkan bestod av två tunga och 2
lätta kryssare samt 4 jagare. Artilleristrid upptogs på långt
avstånd under vilken japanerna girade till kontrakurs. Känningen fö rlorades dock snart. Enligt amerikansk källa skulle
tYå japanska hyssare samt en jagare ha erhållit skador.
Japanska angrepp på amerikanska konvojer resulterade i
sjöslaget vid Milneviken på östra Nya Guinea den 14 april.
Japansk flygsp aning hade lokaliserat en amerikansk konvoj,
bes lående av ett femtontal större transportfartyg, som närmade
sig Milneviken. Ett större japanskt marinflygförhand, innefattande jakt- och bombflygplan, starlade snarast. Bombflygplanen avdelades till att anfall li.onvoj en medan jaktflygplanen
fingo till uppgift att anfalla den amerikanska flyghasen Rabi,
som ligger norr om l\1ilneviken som skydd för densamma.
Enligt japanska uppgifter förlorade amerikanarna 11 transportfartyg på sammanlagt 70,000 bruttoregisterton samt ett
mindre antal eskorterande jagare.
I slutet av april företogo japanska sjöstridskrafter ett överraskande svep ner i farvattnen öster om Australien. Enligt
anlerikanska rapporter sänktes härunder elt mindre antal transportfartyg, vilket föranledde amerikanarna att utöka sitt eskortskydd även i dessa farvatten.
De amerikanska ubåtarna ha fortsatt sina operationer mot
;le japanska förbindelselinjerna. De japanska förlusterna i
landelston nage ha varit allvarliga även om marinminister Knox
o

o

•
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uppgilt, all 1,857,000 lon (en tredj edel av det japansk a ha nd
tonnaget) sedan kri ge ls början skulle gå tt förlorade, sa ~~S
ä r en propaga ndi s tisk överdrift. Alt tra nsporlläget dock är tl,t
an,
·· J·a pat~erna I r~mg a r genom mc del cl an d en Olll djonk.
··
·f or
slrangl
byggen m. fl. mmdrc traJarkosler samt nedhugg anue t av trä.

11110

o

heslånde l i de heliga lundarna, allt för alt ge varven nödvänv
digt byggn adsmaterieL
Ihärdi ga am erikanska II.Yganfall h a företag ils m ot den a .
l]ndet
. J
..
l
l
.
·Jfl
ppanerna J ogruppen A eulerna oc mpcradc on K1 s w.
en längre Lidsperiod av tjocka och dåligt väder hade jn panett
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. ls a lt överföra betyd ande förstärkningar både vad beträffar
l~·cJ,aiel som trupp er. För alt i m es ta möjliga mån omintet.
.
.
111atet
tbv6gnadcrn a av denna ppanska utpost mot det amen.. .
11 " o
.
oota
]·a fastlandet 1gangsa ttes det amenkanska flygvapnet sa
o
· bomh d et m c d gav en ln·afttg
·
. l1ctcrna
·· d 1g
·1<somslan
'
kans
. väderle
ol1a '
o

. .

•

•

o

offensiv mot Kiska. Sålunda anfölls ön under den l - 2G mars
sammanlagt 142 gånger. Bomboffensiven fortsätter.
fl En särskild uppmärksamhet ha uppgifterna väckt a lt ett
~rtal med amerikansk materiel fullastade konvoj er framkom1
lltt Lill Wladivoslok. Partygen vo ro yisscrligen ryska m en trots

-
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detta måste dessa hinderfria passager genom japanska fat ,
anses som märkliga. Den japanska respekten för elen \~:tett
grannen samt fruktan för att amerikanska flygslyrkor ~ ska
k_unna erl:.~lla ulon:ordentliga utgångspunkter för en Jlyg~r~::le
lSIV mot Sjalva det Japanska moderlandet äro de grundher
c t>gancte
•
•
.
•
orsakerna llll detta tysta Japanska medgivande. Elt uneler 1
l me l l an Ryss land och Jap an hcfällars
·
mana d f··ornyat f'1s lcenavta
ster
.
f
.
..
an y tter11gare tron pa ett ortsatt fredligt förhållan de dc h1
elda
länderna emellan.

1

o

o

I Indiska Oceanen ha dc brittiska stödjepunkterna än l11cr
utbyggts. Ceylon, som förr var elt fridens näste, har nu utbyggts till en utomordentligt stark örlogs- och flygb as. Dc brittiska sjöstridskrafterna ökas så fort sig göra låter. Dc senaste
sex åren har den indiska flottan - för alt tala m ed am iralens
sir Herbert Pitzherbert ord - ökat sitt fartygsbestånd med ej
m indre än 1,800 °/o samt sina manskapsstyrkor med över 1,700
0/o.
Siffrorna verka höga, men håller man i minnet alt den
indiska flottan före dessa sex år var liten samt den Indiska
Oceanens ökade betydelse som operationsområde i nuvarande
krig bli siffrorna mera normala.
Att vissa slitningar förekomma i det japanska kabinettet
visa de på senare tiden tämligen ofta förekommand e hylena av
vissa poster. Sålunda utnämndes den 20 inars förutvarande
j apanske ambassadören i Kina, l\Iamoru Shigcmilsu, till utrikesminister.

Ubåtskriget.

Slaget om Atlanten - centrum för de allierades förbindelsevägar - rasar alltjämt med oförminskad häftighet. Förlustern a i handelstonnage ha varit stora. Amerika och England söl;a
att genom ett forcerat fartygsbygge av såväl handels- som tanl;tonnage överflygla sänkningssiffrorna. Genom en utökad flygoffensiv mot den tyska krigsindustrien samt de tyska ubåtsha. crna förknippad med en omfattande konvojeringsverlcsaJ11·
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: ]les de tyska ulJåtarnas anfallsverksamhel hitintills inom
]!e l ~ ~åtna gränserna. Stcgct till dessa är emellertid icke långt
(Je td ·ell11akternas ubåtsoffensiv måste anses som det allvarh ax
1 otet mot de allierade.
oc
.
ste 1
rc:~a
10
februari sänktes sammanlagt 576,800 allierat handelston1
c:~e rälmat i bruttoregisterton (BRT). Mars månad utvisade
na,e~ärt högre sänlmingssiffra. Under månadens första dagar
avs orterade tyskarna 97,100 BH.T som första resultat av axelD en 11 mars rapporteral
raPP
båtarnas intensr·r··ICra d e ver l<sam1et.
~es att av en amerikansk konvoj på väg till England ej mindre
.. ~ 3 000 BRT sänkts. De tre följande dagarnas ubåtsverksaman 1 '
het gav ytterligare ett resultat av ända upp till 282,000 BRT.
Italienarna meddelade omedelbart därpå a ll det stora engelska
trupptransportfartyget »Empress of Canada» sänkts. Den hitintills största framgången för de tyska ubåtarna rapporterades
dock i slutet på månaden. I en stor Atlantkonvoj sänktes under
fortlöpande anfall 32 fartyg på sammanlagt 204,000 BRT. Engelsmännen medgåva även att de lidit allvarliga förluster. slutresultatet för mars månad blev - enligt tyska källor - 926,000
BRT, uppdelat på 149 fartyg. Till denna siffra bidrogo ubåtarna ensamma med 851,600 BRT (138 fartyg). April månad
blev, jämförd med mars, ett bakslag för axelubåtarna. Dc lyckades nu endast uppnå ett resultat av 423,000 BRT. Att detta
skulle bero av en minskad allierad konvojeringsverksamhet eller
att konvojvägarna skulle omlagts torde vara osannolikt. ))ärför är underhållsbehovet allt för trängande för de allierade samt
den ljusa årstiden för lämpad för axelns flyg- och fartygsspaning. Orsakerna torde ligga inom andra nu ej överblickbara
områden. Kanske har Forluna haft sitt finger med, kanske
opererade ett minskat antaol axelubåtar till sjöss, kanske - - .
_ De allierade motåtgärderna ha naturligt nog skärpts. Det
fornt omnämnda >>600 milsluckan i Atlanten >> har avspanats
s~ll1tidigt med att man sökt att med en intensifierad flygoffen~1" mot ubåtsindustri och ubåtsbaser angripa det onda vid roten.
toravarvscentra som S:t Nazaire m. fl. ha till stor del lagts i
tniner.
1
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Krigsrisl;premierna, som utgöra den känsligaste h,u 0 111
· · l.;:-amen·1wns l.;.a upps l.;:a t lmngen
·
pa cl en b nllts
av u b alsllO Lctetel'lt
visa även Allanlen som ett ovädercentrum av först a ordnit~alll,
I början av mars genomfördes en kraftig sänkning ay de ~~:ll.
tiska krigsriskpremierna för transoceana linjer m en v ilken ll~
gällde sjöJarlen på Storbritannien med undantag Jö r resor ~1
och från Turbet AU de allierade se allvarligt på läget ulvisad l
ä ven den ].;.onferens, som i mars månad hölls under presidiun~
av den amerikanske amiralen King. I förhandlin garna delloa
.
"o
viceamiral Henry I\Ioore och konteramiral Brodeur som Englands respekti ye Canadas representanter samt ett an la l flygspecialister.
o

o

1

Stockholm den 8 maj 1943.
A. Rc ini us.

Fartygsförluster under tiden l april-31 maj
1943.
(En das t aY de krigförande erkända förluster. )

S Lorb r itanni cn.

Jagarna Beverley, Harvesler och Pakenham.
Ubåtarna Rcgenl, Sahib, Splendid, Thunderbolt, Tigris och
Turbul ent.
Depåfarlyget l\Iedw a:· (sänkt förra året, erkänd nu).
F örenta Slalerna.

J agaren Am·on \Vm·d.
Ytterli gare en jagare.
Ett eskortfartyg.
ll alicn.

Tun ga kr yssaren Trieste.
3 kustj agare.

Nededänd cma.
CorveUen l\Ioa.

~~J~ •

~ ~ (J

Norge.
Jagaren Eskdale.
Corvetten :\Ionthrelon.

\

