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Neutrala konvojer i krigstid. 
Av fil. cl:r och jm·. kand. frih. Lage Stai!l von Holstein. 

I. »När järn'kr•u•lwrna dansa, gå lei,krukorna i stycke», 
heter det i dt gammalt ordspJ·åk och vänder man om det på 
förhållandet mellnn krigför-ande och neutrala, är d:et alltjämt 
lika ·sannt. Und'er det s·enast.e världskri.gret kunde väl en och 
annan under de första åren inbilla sig, att den brrutal•a l·el{Jen 
skulle bh. en dans på Toso.r för de neutrala, m en så snart 
spänzonerna och. det :oinskränkt•a u~båtskriget satt in, visade 
det •s'ig, att de förmenta vinsterna blevo 11·•erua chimärer och -
frarrnför allt - att den folkrätt, som utgjorde unde.rlaget för 
de rutO'll1stå•endes fö.rhoppning att föPbH oberörda av den ma
kabra förödelsen, så småningom smulades sönd•er därihän, att 
vid krigets slu t .egentligen ingenting återstod utom ett tras
läcke. 

Några egentliga försö•k att lappa ihop detta täcke genom 
nya int-ernationella kodifiering·ar ha ·egentligen icke gjorts, 
viLket väs•entJi.gen berott på ·att NF -diplomatien inte ville taga 
ordet kri g i s1in mun och under den italienska .san:khonsstriden 
fann, att man var föT sent ute för 1att ens kunna faststäU·a 
några unis•ona r•egler för •ett soEda riskt uppträdande. 

Om de offkiella init iativen s.:xlmas, har l ikvä.l icke dok
~rin.en Vilat på ihanen, utan m an finner inte !bara inom de 
lnstitutioner, som särskilt ägna sig åt kodifieringsproblem, 
utan även 'bland de folkrättsliga författarna en påtaglig lust 
att Vridla klookan tiMbaka och s•ålundia ·ånyo k.onstl'u•era rupp 

'l'idslcri ft i Sjöväsendet. 31 
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en 111,0 tsvario:hel ti.ll vad de raseTade Haa.g-konvcnt ioner11 
b a o h 

särskilt 1909 års London-förklaring på sin tid el"bjödo. be 

makt, :som •enLigt sina tradihoner bj.uder det st~_rsla l_n o tslållde~ 
mot dessa försök att fastslå stabiLa ;regler for kng fö rin "c 

är @ivctvis Engl•and, m en man märker lilnnäl 'inom de ss H~rc~· 
och diplomatisim kretsar ~en vi,ss räds.la för alt övnliilllna en~ 
.dasl åt slumpen vad s~om ~borde vara kringgärdat a v ge11 0111_ 

tänkta och väl ba,lanserade met<odle'l· .. 
Man [mde med skäl kunnat förvänta, att dess:1 liberala 

t·endenser skulle ha väCild en lyh:ö,rd neutral värld ti ll intres

serad eftertanke, m•en gö-r man vid dagens förnyade krigsut

brott .ett öveTSl:ag av den neutrala aktivileben fö r m iigabri ng. 
andet av en förnyacL :kodi,fierling, måste mm1 ·skam t ill sägandes 

fastslå, att j u st ingentin g ~}Osit ivt kommjt ti11 •stånd. Ifråga 
om den neutrala st.a1:Jcns. ordningsföreskrifter m ed avseende 

på krigfö1~an:des uppträdande in om dess områ.cJ.e 'h~u man 

Mäl under ett sista nådens år :enat,s o:m en revid·erad uppl<aga 

av tid!igm··e för·eskriifter o.ch det ä:r •enbart glädj ande, a tt det 

sv·enska initiativ.et härvidlag kommit att föranl eda in te bara 
nordisk sarrnl'ing ·utan också ·en enig uppslutnin g kring elt 

aMclle1.es likartat .pro·gram från Hollands ooh Belgiens samt de 

baltiska ·staternas •sida. Man kan i själva ver.k et med fullt 

fog tala om en aktiv politik på det neutralitetsrä ttsliga om· 

rådet ·och ju större de block äro, som besjälas av smmna 
framåtanda eller åtminstone själv-bevar elsedrift, ju stö rre ar<J 

. .. l f o d l ' . r·· d '" CJ'da h UJ' också utsikterna for •respe <.t Tan · 'e ·<.ng s or an ~ ·' ,, '' .. a 

utn1Janande .deras metoder än från början vari t. Så ia~10e 
t l·t t b ·t d . 1S tä JI J11Ug, U. S. A. ännu domineras av ·en neu r.a 'J ·C s. e ·on:a' 1 1 ' .. r 

är det sj1äl1VfaUet dubbelt viktligt, att ingenting u n dcrlåt·es fo 
.. . l e·utralaS 

att vinna T'C'sonans för välgrundade fors lag hU c e n · 

skydd. ~ rJr und· 
Konvojkapitlet förtjänar att ses mot denna }Ja .. {" f{ltt 

De bestämmelser, S·Om erbjödo sig 1,9,14, ~a. S~J år]ost LOW 

SJ.unlw i :havet så tillviJda, som ingen ny kodithen n!.\ a-v ot d .. ·eJ1l 
don-r~eglerna kommit Ull synes. Inom litteratur en a\ande 
ha r man gärna vägt skälen för och emot reglernas u pplyf 
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. sollju set och det har utlmi1staUiserat sig en J]wntinental 
J . 
do1drin, sm .satt sma spår bl. a. i de pTiSr·eglem•enten, ISOl11 

fra•nkri ke ochh Italien utfäTdat. I vad mån England kom

Jil'er att l åta sig impon·era av denna s·amstämmighet, är väl 
ännu svårt att hedöma, men man må hålla sig till de ibedy

ranJden , s·om dock gjorts av Albi,on, att förfara skonsamt mot 

de neutralas privilegier. Tyskland å sin sida ställde sig redan 

på London-förklaringens tid dess be·stämmelser tiH efterrät
tels·e ,och man har ingen anleidn'ing antaga, att det id .. e förut

sättnings löst skulle överväga, vad dc n eutrala hacl.e att an
dra,ga i ämnet. 

För Sv.eri·ges del må då till en !början framh:Hlas, att kon
rojinstitu tet •hos os·s har är•orika anor, så tiJ.lvida 'S·om det da
f{)rar sig från det edikt, som den store kanslern Axel Oxen

stierna }6,53 utgav till dä;mpande av d'e då krigförandes lyst
nad. P å elen tiden utgick man visserligen fr ån, att kriget var 
en angelägenhet de kämpande m il itära kraJt.erna emellan och 

att d e C'ivlila bef,oBmings'elcmenten borde hehandJ.as med stör
sta möjliga skonsmnhet, en ·situation, som sålunda var di:a;.. 

metralt m otsatt den , som präglas avuvhungrings- och förintel
setaktiken mot även de vapenlösa - och neutrala! På salig 

drottning Kristinas tid hade man helJeT icke dagens· bekym

mer •om vad som vore att m•cna med kontraband, utan detta 

begrepp avsåg kort ·och gott endast omedelba1'a 'krigsförnö
denheter. Om innehåHet i en Iwntrabandslista kun'Cle n eu
t~ala ocih kri ,gfömnde därför J.'dativt lätt ena sig. Gemensam 

for alla t ide'l·s krigföring är å andra sidan misst·änksamheten 

lllot de neutra.la och den mer elleir mindre inb~'llad'e faran, att 

d.~ genom alls·köns sl·uga påfundeT skola krin(j'gå de kri crs-
ratt 1. . b b 

s Iga satserna ·och gåra dem i:Husoriska. 

\'" Den ·s .. k. r ena konvojläran, som bestod under h•ela den 

/Pnald e n eutralitetens tid, baserade ·sig 'P'å den huvuclprin
kl~en, att en ko'll'vojbefälh:acvares m,d :utan vidaTe b:orde a<v dc 
rt,gf.örar d· d t d " d t · te < l · ,e go• agas, a · 'C JU engagerade den n eutra.Ja sta-

r j ns egen h ed er. ViHe den ·krigförande betviv h den för1dla
ng, s ~om b efä,lhavarcn avlämnat rörande konvojfartygens last 
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och destination, stod det honom visserligen fritt att fr arnfö 

sin tvivelsmål, men det ankom uteslutande 1)å den n entra~a 
kotwojchefen ·själv att vidtaga de granskningsåtgärder ~ 

Oc\1 
giva de upplysningrur, som de förebragta tvivelsmålen kunde 

föranleda . 
Gå vi till det kon.Yo}regl.emente, som rutfärdad es 181? r· 

-, Hl-

n er man principen rätt omständigt utvecklad i ett de talj erat 

r eglemente, i vars p aT. 2 det heter: »Personalen äger Jned god 

V!ilja, fermt ·och på sjåmansvis rutfÖl'a -allt vad chefen för be

främjande av konvojens säkerhet <Och svensl<la fl aggan s hede~r 

kan finna nödigt i :olika fall •Och ·efte-r 'beskaffenheten av far

vattnen anbefalla .» 

I mer än hundr·a år motst•od detta reglemente tidens tand, 

och det utgör en'kannerhgen under.Jaget för de b estiimmelser 

om den neutrala sjöfart·en, som återgå i kungörcls rn av den 

30 aprH 19•04. Det heter i dennas par. 12: »Går swnsk t far

tyg und1er 'konv:oj av krigsfartyg, stäHe 'befälhavaren sig till 

efterr·ättelse, vad för ·sådant fall är föreskrivet. » Om man 

betänker, att samma kungör.else i sin par. 4 enligt Pm-is

deldara·tionen av 185,6 som .blockerad hamn endast fö,rstår 

den, som är spärrad genom en styrka tillräcklig för ·1 tt 1\ner~<

samt ·klunna förh'indra liNträdet hll lhamnen, och alt less par. 

5 som l"rigskontraband endast erkänner den absolu ta katego

rien, är det ju uppenbar t, att kungörelsen icke utan men för 

vår rättsliga ståndpunkt alltj-ämt anföres i gä·lland e sjölag. 

Med så mycket större skäl hade den uttTyckligen J~or t up!P

hävas, som vi 1915 fingo ett nytt kon'V'ojreglemente 

II. Tidpunkten fö.r detta r•eglementes utf,ärdancle v.ai· rä tt 

egenal"tad. Den .engels,ka reget~ingen hade den 3· novmnUJer 

19·14 f.öl'klarat heloa N ords j ön m ed undantag av v·issa angivna 

router för aktiv ·krigss·kådeplats •och frammanade däTmed den 
... . 111 te 

tyska repressalien i februa1i 1915, att samma vatt ('n JU 
E ·elsl{il 

kustvattnen kring Storbrittanien och Irland - h ela ng ,JJt 

kanalen inberäknad - v,ore att betrakta som ett riskuppf)l 
f
.. al e

områdle, är n eutrala 'hanclelsfa:rtyg kunde rutsätta s or 
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IJai1da fa[·or genom att av misstag förväxlas m ed engeska far

tyg, mot virlka elen tysika sjökrigsledningen t·~llärnade de ytteJ.'

Jjgaste åtgärd er. Faran fö r 'den n eutrala sjöfaTten ökades yt

terligaTe, genom att brittiska amiralit,etet för engelska ha:n

delsfarty,g anvisade utvägen a tt hissa neutral makts f!a,gga. 

Dåvarande chefen för m.arinsta'ben, viceamiral Sidner, 

yttrade d ärom i s.krivelse till coh efen för sjöfartsdep art'ementet 

den 15 februari 1915: » V1d sådant fönhålla nde är det av be

tydelse för den över Nordsjön utgående svenska trafil"en, att 

fartygen på e tt eller anna t sätt med sä'kerth et och lätt•h et 

kunna identifieras såsom svensk egendom, sedan nmnera 

flaggan a~.lenast .. icl~e ·kan skydda dem. Såsom d en lämpli

gaste utvagen harvtdlag framstår anorduandet av 'konV'ojer 

under ledning av sv•enska örlogsfartyg, \'ilka genom sin näT

varo och hefinllighet bestyrka de konvoj erade fartygens S'V·en

ska na tional-itet. Konvojfartygen måste då även ansvara för 

frånvar on av krigskontraband å de konv'oj eT ad e handelsfar

tygen. » Förslag tiH erforderliga .kun görels·er och generalorder 

\'Oro bifogad.e skri v els en.. 

FTågan 'Upp togs till lbehand~ing vid ett n ordiskt m inister

~öte i Köp enham n men förföll då på grund av ·br ittiska rege

rrngens vägran att i engelskt farvatten erkänna den bevis~ 

presumtion, som s'kulle ligga i neutral k onvoj. Under hösten 

1915 gj 'orcle emellertid Yi ssa recleri.bolag h emställan om an

ordnande gen om flottans försorg av 'konvojer inom Östersjön, 

och m ed anledning dänw ulfärdacles den 29 oktober ifråga

varand e konvojreglemente. Med stöd av cJ:en utfärdade för-
fa ttnin cre- l d . b o 

"' l l sam a es 1 novem er s. a. vid Landsort en konvoj 

~ll111 malmlas tacle svenska ånga re med en sammanlagd dräk

Ighet ::J. \' 29,410 bruttoreg'isterion, vilka konvojerades dels 
u tom o l d l . . . 
r c 1 e s m om svenskt t erntonalvaUen från Landsort 

dill Sand!hammaren å skåns1ka kusten. Konvoj.en siktade un-

t~~ fät·clen ett flertal främmande örlocrsfartya n1en inaenti11 cr 
s or . .. . o "'' o "' 

1et ande mtrafl acle enligt r eclogöröelsen för flottans neutrali-
, SVa'k t R a[ t t r·.. J l o I 
ge .. • e, cmen e or J ev sa unda mera en manq1aftig 

st an 'exponenten för ett fullfö ljt system. Förhandlingarna 
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mellan Sverige och England TÖrande import- och transito t. 

fiken 'hade stTandat strax dessförinnan på grund av den sv:~~ 
ska regm- ingens motstånd mot den kontToll, so~n ansags li-ka 

oföTenlig med neutralitetens s~om med en oberoende handeJ.s. 

fr.ihets l:!l'>ttndsatser. Konvoj politiken viHe liksom understry'1 ~ ta 
denna svenska reaktion mot varje försök till iUegilimt för-

myndarskap från någm1 av de krigförandes sida. F rtimman.ctc 

u nder<vattens{båtarrs uppträdande i östersj ön satte yller!igare 

färg på situationen och maktpolitiskt sett var ögonhlieket 

gynnsamt för en aktion, så tillwda smn president W il son sam

tidigt 'hävdade krav.et •på den pena London-deklaration Pns U})p

rä tthå l.lande. Så snart förihål lanclet mellan Tyskland och 

Amerika .genom u-båts.]-:rig,ets forcer ing överr.gått ti ll a tt bh 

synnerligen spänt, förändrades .däremot denna gynnsamma 

s'itm.ation ooh från dansk ida framställdes varnin gar emot 

kon voj systemet und eT åbeTo1pande av Danmarks sorgliga er

farenheter av den brutala brittiska inställningen en kanner

Iigen genom Köpenhamn s bo-mbardemang 18:01. 1\Ian Yågade 

ej längre ensam å svensk sida söam tiHbvinga sig en icke er

känd rätt, då .ett sådant äventyr kunde <komma att kosta mer 

än det smakade. 
Reglementet angiver som sin uppgift att bereda sYensl\a 

handelsfartyg S<kydd mot undersökning och uppibri n,.;ning av 

främmande makts örJog.sskepp.. Konvo-j anordnas, då Ko

nungen eller sjömilitär myndighet finner omständigheterna 

sådant .påtkalla efter framställning av vederbörande int'l·essen

ter. Handelsfartyg, sann för 'krigsikontra'band eHcr ~käligen 
kan antagas vara a;vsett att l~ämna neutralitetsvidrigt under

stöd åt k,rigförande makt, må icke i nå,g.ot fall upptag~1s ~ kon
vojen. THl .kontroll härav må J"ontrollåtgärder vidtagas och 

o f t f " 'Il t l · •r.irV' be-det ål icrger befäU1avaren a aT yg, or vr ,:.e WilV•OJ l: " 
<::> • b f' ll aYareil 

viljats, de,ls att före .konvojens avgång till konvo} ·e a · 1 · ·d-

i original överlämna skeppshandlingar, dels ock att på a~:~0\. 
ran av konvo}befälhaYaren till honont avgiva skriftlig fo rsa b 

dl , .. f Il t " lj o· a oC 
r an •o In att de överlärnnade han 1Ingarna a ro 'll! ' s a n' "' , _ 

överensstämmande med de verkliga förhållandena. T ulln
1
)Il 
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diglbet är pliktig att biträda vid v•isitation, som företages av 

K011vojb~fälhm:arer~ för undersökning av lasten. Protokoll 

över rdyhk rbes1ktnmg skall tiUställas rkonvojchefen. Till be

fii Jhava·re å handelsfartyg, som erhåller tills~tånd att ingå i 

K011voj, skall av ~konvojbefälhavaren utfärdas rbevis därom och 

skall d'eUa bevis tillhandahållas handelsf•artygets befälhavare, 

ven senare är skyldig att för sig och s~n besättning stäUa si,g 

till efterrättelse de order colh anvisningar, som meddelas ho

nom vid äventyr att faTtyget el.jest utesl•utes från konvojen. 

Reg~1ementet är ju 1rätt så magert avfattat och därföT i 

blihOV av åtskilliga komplement. .Man må exempelvis kunna 

anmärka mot, att ej de konvoj-erade fartygen förbjudas att 

under färd en aviägna sig eller utan tiUsMnd träda i förbin

delse med ut·omstående fartyg. Med rätta utgår å andra sidan 

reglementet från, att det icke kan bli tal om någon <konvo-je

ring ·styckevis utan endast f-rån avgångshamnen till upiPgirven 

destinations·ort. Det kan dock ifråg.as.ättas, om ej Ia:strummen 

eft e:r rbes.iktningen rborde piomheras oclh att sigil1len ej finge 

brytas utan •lwnvojchefens medgivande, förrän uppgiven hamill 

angjorts . - Konvojehefen har i fråga om kara,ktären av kon

vojfartygens last som kontranand eller ej .givetvis endast att 

håna sig tiill honom meddelade order och ·har sålunda ej aU 

taga lhänsyn till visiterande örlogsfartygs eventuellt avvikande 

~ening. Man ~är emellertid ihärmed inne på kontrabandska

piLlet i des~s helhet och utan att ge a!ld på dess strJtrktur unrder 

f~!"handevarande slitnation lär det svårEgen vara möjligt att 

f~nna en framkomlig väg för konvojer enligt 19,15 års eljest 
forCibild.Jriga plan. 

!:II. S om 01van nämnts, äro London-förklaringens stad~ 

g.anden ·om konvoj grundläggande för makternas inställning 
h]] in t't· · ~ ~ I utet. Enl,rgt d ess art. 61 äro neutrala fartyg under 

b onv'OJ av sitt lands krigsfartyg befriade från visitation. På 

kegäran av befälhavare å örlogs1fartyg må befäl!havaTe för 

d~:Varj slkriftligen lämna alla de upplysningar om fartyget och 
8 last, som annars hade stått att e1•hålla genom visHation. 
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Arti'keln uts,äg.er sMunda ingenting om neutrala hanctci 

fartyg, som .gå uneler k onvoj av annan n eutral makts Öl'lo"s

skepp . I kommentaren :heter det i övrigt, att den mellanfo~]:~ 
liga höv1igheten fordrar, att konvojbefälhavarens ord a" ger 
vitsord, då han ju är s·in regerings ställföreträdare . T ill före, 

kommande av va·rje 1111isslbruk äger å andra sidan den ne utra] , a 
reg,eringen att föranstailta preliminär besiktning och ge veder. 

börande a•l•la nödiga instruktioner i enlighet med sj iik rigsrät

tcns l<crav, och konvojen måste under 'hela sin färd stä lla sia 
" givna order till efterrättelse. Skmlle begärda upplys ning:n 

vägras, l"an .därav följa antingen diplomatiska för estiil lningar 

eller tvång från de krigiförandes s·ida. Att man därmed sku,lJ e 

mena, att de krigförande vid flykt eller molstånd skul le äga 

att upplbringa, ja, sänka konvojen måste cmel.Jertid bes tridas 

även av rent historiska skäl. Man erinrar sig sålunda från 

tiden för det 7-åriga 'kriget, då Englands övermod ti ll sjöss 

tog sig lika krassa former som. nu, hur ett 30-tal f artyg un·der 

konvoj av den ~venska fregatten Ulla Persen blevo bor tsnap

pade. 1801 •vägrade London-kalbinettet å andr.a sidan a ll vid

gå någon orätt i att danska fregatten Freja övermanna ts un

der försvaret av sin konvoJ. Dessa episoder ha ä Y en långt 

efter de väpnade neutralitetsförbundens tid starkt ld·mdrats. 

I art. ,52 iheter det, att om befälhavare å krigför:mde ör

logsskepp har a111ledning antaga, att 1befäl·havare för konvoj 

blivit vilseledd, må han meddela honom sina l·vivel härom. 

Enelast beJ;älhavaren för konvoj en är i så fal'l behörig att för

anstalta mn undersökning. Han skall sammanfatt l under

~ökn:ingens res u l ta t i ett protokoll, varav en avskri ft l1llställes 

örlogsskeppets ofTicer. Om på så vis fastställes sakffirh å!lan

dcn, som enligt l<Onvoj,befälhavarens åsikt berätliga till beslag 
. 1S 

av ett eller flera fnrtyg, höra des.sa undandragas konYoJei 

beskydd. 
I re ("fel företer såJ.unda 1wnvoj befä.l1havaren ensam erfor· 

o ~ 

dcrlil! undersöknin!:!. Såväl av mellanfolklig hövlighel 5 
. " ~ r eJ 

för att senare 'Undvika reklamationer kan lik•väl någ<,n ol 1c 

å det prejade skeppet Linbjudas att närvara. Urppslär en me-
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ingss.ld,lj ak ti.ghet, t-orde omständigq1eterna snarast tala för att 

~verJämna den na kontrover s åt senare dip.lomatisk utredning. 

~Jll det d äremot framgår, att någo t fartyg faktiskt brutit mot 

oä!lanel e fö r eskrifter och exempelvis för 'konlra•band, må kon

~oj dhefen för neka det sitt sky.dd. Sådant fartyg har nämligen 

i så fall förfbrutit sig mot s,in egen regering, i det att det be

dragit den vid den :besiktning, s·om preliminärt utövats i den

nas namn. Fartyget förfaller i så fall till samma hchand,ling, 

50111 ·om d et utan konvoj transporterat kon trabanel .. 

I stort sett ha dessa !bestämningar bestålt provet inför den 

fo llo·ätts·liga lu~itiken och sCJ;m 'Vi skola se, har el·oktrinen en

das·t ohetydligt rubhat på s1ystemets 1princi1per. 

IV. Vad som föranlett de äldre folokrättsliga förfaltarna 

att taga slä1llning till korwojtema t är i försla I'Ummet Eng

lands oresonliga \'eto alltifi"Iån de första nordis·ka pioniärer

na•s uppträdande. En amiralitetsdom av 1799 anförde, att 

\'arj e ·krigförande n ation har rättighet att på öppna havet 

uneler söka främmande fartyg, och de agenter för en neutral 

stat, som med vapenmakt blandar sig i utövningen av denna 

rätt, ,göra sig skyldiga till Yäpnat motstånd och må bemötas 

därefter. strax cfler ihände sig, att ovannämnda dans,ka fre

gatten Freja som konvojerade sex fartyg och som vägrat 

någon vi sitering av dessa, anfölls av en stark brittisk eskader 

och blev sänkt. På Danmarks protester sYarade London med 

att ~Ski cka 16 krigsfartyg för a lt 1bombardera 1\.öpenhamn och 

sålunda tvinga fram en uppgörcls,e, som uteslöt framtida kon

l'ojrätt. Den andra väpnade neutralitelen 1blev ej långvanig, 

~en 1801 års fördrag mellan Ryssland ·och England utgic'k 

Icke desto mindre från att kol1!vojer skulle respekteras, för 

så vitt ej missbr.uk av nculral flagga f.örekom. 

All tifrån Ortolan och Gcffcken har doktrinen vidhållit 

den .kontinentala ståndpml'kten efter nordisk modell och man 

finner sMunda Dc Boec'k, Kaltenborn, \Vehberg o~h s.enas t 

::an!smannen Genct klandra den brittiska intransigensen och 

orord.a ett upprätthållande av det 0Xcensticrnska systemet. 
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lustHu t de droit international har med sin eminenta aukto . 
t et vidhållit, senast genom sritt Oxfordreglementc, a tt l· l'\. 

d f. . l .. d l t d . 't . \Q)) . 
voj era e m· tyg 1c (C aro un• er w s a. e VISl •enng, om konvo· 

chefen på anmo.dan av krigförande överlämnar en lista ilå c~~ 
konvojerade jämte en försäkran om deras lasts egensikap<ll' 

och destination. »Fartyg, ·s.om konvojeras aJV ett neutralt 

krigs,fartyg, äro icke underkastad e undersökning i annan Ol'd. 

ning •än den, som framgår .av konvojreglementena. » 

Egendomligt nog 'ingår In s t i tutet icke på frågan, om llled 

neutralt krigsfaTtyg i detta: sammanhang må jämnställas ncu. 

trala .armerade handelsfar tyg, men av dess rallmänna stånd

punkt i fråga om ·de serrare vill det synas, som eti j~~rnlstäl 

lande vore avsett, vilket ock så är logiskt rikLigt och ay prark. 

tiskt värde. 
Från engelsk sida 'har man sökt fr-amhäva , alt lmnrvo.j

systemet i och för sig vore värt misstanke, ty varför skul l·e 

väl de neutrala mwända denna metod, om det ej vo re för att 

föra de ~uigförande bakom ljuset? Genet tillbakavisar med 

rätta denna insinualion och vidhåller, att det häJ.· handiar sig 

om en r'ätt för ·de neutrala att bli trodda på sitt ord, ocih att 

de Ju·igförandc ick·e rgodtyckligt kunna förneka den. De fm n

ska instruktionerna för marimen av 1934 giva ocks[t belägg 

för att den libe.rala ståndpunkten ·vunnit gehör. Det heter i 

art. 11 O: »Om ni rrnöter neutrala fartyg <tmder örlogsko nYoj 

med ·deras egen f.Ia.gg, 'har ni endas t att genom signa lering an

moda ;]wnvojohefen om ett skrifUigt intyg angående de kon

vojera.de fartygens karaktär •och last eller om vad som oljes~ 
stått att vinna genom en 'lmcle.rsöikning. Art 111: »Om n1 

emellertid har ·anledning antaga, att konvo}chefen 1Jlivit illa 

und errättad, skall ni meddela !honom edra misstanr]w~· h är()[lll· 

Konvojchefen har i rså fall att ensam verkställa en undersoJ(· 

ning och ni har att anmoda honom om en ko~)ia av protol<co'l let 
~ x • "k• 

häröver. Om enHgt konrvojchefens mening denna underso" 

ning; :berättigar till verkställande av uppbr•ingning eller ]Jeslao• 

skall ni skrida till dess fu1lgÖ'rande. » t t 
Motsvarande Legge di guerra i Italien av 1937 lha JiJkar a 
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, ' Jl Det tyska l)risreglementet av 1909 innehöll också 
·orr e!lla .. 
1 stälnmelser i enlighet med Lond'onförklaringen och det lmr 

b~ttills 1ick e fram:kommit något, smn jävar antagandet, att 

bl ]' a am'ira'litetet alltjämt urprpi!:ätthåller den li'berala stånd
ti'S' 
'unkten. 
p Det ä r därför med fog, som »Handbok i internationell 

rätt föl' nwrinen» sammanfattar den kontinentala uppfattning

en ctä1•hän, att neutrala handelsfartyg, som färdas under skydd 

V sin hemstats örlogsfartyg, äro fria från visitation. Sagda 
n 
ståndpunkt innebär princilpiellt, att den neutralra stat, ·s•om 

anordnar kon·vojen, ·övertar arrsiVaret f·ör att :handels·tartygen 

icke tran s:portera kontraband eller eljest göra sig skyldiga till 

sådant förfarande, ~som ·enligt folkrätten ger elen krigförande 

rätt att wpplbring.a den. .Konvojrbefälhavann måste därför .ut

öva noggrann kontroll Ull förek·omanande av att från de kon

vojerade h andelsfartygens sida här,emot brytes·.» Det hän

l'isas vid ar e till 1915 ·års konvojreglemente som för Sveriges 

del ·gällande. Och det tillägges: » HurUlvida neutral stat ager 

genom k orrvoj bereda skydd åt andm neutrala 'lnakters fartyg 

är en omstrid fråga. Under inga omständigheter må neutral 

konvoj innesluta fartyg, tillhörande :krigförande makt.» 

Det senare må vam :s,jä'lvklart, men tveksamheten i fråga 

om ne11tralt samgående under konvoj skydel belhö:ver ej så 

starkt framhållas. Det står givetvis neutrala fritt att sjus

emellan tr•äffa överensrkommelser om konvoj era de handelsfar

ty,gs lydnadSQ)likt gent emot den eller de ansvariga konvo,j

drueferna, och föreligga så:dana avta:l, vilka ~ vederbörlig ord

ning delgivits de krågförande, äga de senare inga \berättigade 

invändningar mot systemet. Denna uppfattning bekräftias 

OCkså för fransk del av ·Genet. Den är så mycket vi1ktigare, 

som konvojkapitlet i dag återvinner sin fulla aktualitet, först 

om ett neutralt •block som Osiostaternas går in för ett gemen

san1t upptr.ädande under inrbördes solidariskt ansvar. 

h" Att det återstår att ·Övervinna åtskilliga invändningar het 'er man eljest inte betvivla, om nu utsändande t av neutrala 

onvo}er åter bleve ett trängande intresse. R>edan 1900 kunde 
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den danska folkrättsexp erten Matzen betona, atl h nwo ·r 
. J l' ft, 

gan i nutiden vor e ·utan vidare pra.ktlsl~ betydel s ~, enär till 

följd av handelns och sjöfar tens utvecklmg konvoJ ej längl'e 

vore möjlig. Minnena från det förra sekelslöftet tt lgöra etl 

alldeles til'lräcld'ig grund för en dylilk bestående mi s~t ii. n1,sanl

het gentemot Englands erkännande. Eljest är det viii snarast 

s.å, att tekniken fört fram standardiserade fartygstyper llled 

ungefär samma fart och dräktighet, som. långt lläUare iin forna 

tiders t)~per kunna inordna sig under ett gemensamt kon1, 

mando oc<h följa det. Vår egen framstående exper t, minis ter 

Kleen har ur mera teoretiska ·synpunkter försv arat konvoj

systemets legitima kara'ktär och 11ärvid fått en eflerföljarc i 

f. s~atsministern Hammarskjöld. Då den senare f iirdc fra111 

1915 •års reglemente gj-orde likväl Göteborgs Ha n dels tidning 

föl}ande intressanta invändningarr: »Senare åtgörande n i sjö

kriget har mins·kat konvojväsendets möjlighet och lbc lydelse; 

sålunda utsträdmingen av kontrabandsbestämm elsl'rna till 

varor, som förr voro fria. Vad oss vidkommer, kii nna ju 

tyskarna väl till, att t.. ex. trävarutrafiken numera g<l.r . ÖYer 

västk•usten, sedan den stop'P'ats i Östersjön genom Tys klands 

senaste kontrabandsförklaringar. Man kan visserli~Pn t änka 

sig möjligheten alt lägga huvudvikten vid vår l',.;en im-
'] · t f"' l d t ' för att port, såsom varande den VI d1gas ·C or an e , m en . 

skydda den111a genom kmwoj måste våra fartyg grup pera sig 

i ett få la l hamnar och däri från eskorteras, ty m ed elen nu

varande spridda tr afiken på alla möjliga 'hamnar är all t a~I~{C 
på ikonvoj utesluten. Vidare måste man alldeles h orlsc tran 

minrisken som tord e Yara störst utanför h amninloppen. 

Den fråg;n tränger sig på, om vi ha 1'åd att utsiil ta våra 

l f... d l'l . l "yen oJn få taliga skepp m ed deras mans ;:ap or en y 1 \. n s ;:, " 
• O ' . d . 111 det d c stora och dyrbara bchallas hemma. c11 VI ~r e. o , . 

1. va1a 
är rådligt att i dessa ticler avlägsna dem så lån gt ran 

egna kuster. » ,·
1
r at 

Man kan inte fr ånkänna dessa invändningar nl sld 
1
; 

berättigande. I fr åaa om kontrahandsr'ätten 'ha d e k r i! fii ran ~ 
,., .. . . ·h dC 

även denna gång gått till de mest extrema ovcrclnfler oo 
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.. vara lönlö·st att i detta smnmanhang söka få fram en 
]ilf . f . el .. t .. Ming. Men syst·emet med konvoj er sy tar 1 · ag narmas 

~n] .up prätbhållancle av förlbindeJoserna de neutrala staterna 
uJ d .. · b" f 1 r .. 

1
eJlan och m ed .enna begransmng or en ram w ·m 1g vag 

en D d · 'd f' · · E 
01111a finnas . et uger CJ att utan VI are mna s1g 1 n.g-

]\1 ds för sölk att avstänga all legitim traf·i:k över våra angl"än

~:~1de h av på sätt som skedde under världs1uigets si,sta skede 

och som n u förorda's av .klenmodiga sagesmän, utan det gäller 

att •så länge det över huvud är möjligt uppriäUhålla elen rätt, 

50111 är oss given. Vad det i fr.åga om en internentraJ k•onvoj

tra~ik n ännast kommer an på, är att upprätthålla den nor

mala om s·ättnin.gen med till•ägg för vad .krigföringen direkt 

berövar oss, och detta legitima syfte ·ha vi ·ingen som helst 

anledning att inte högt proldamera. Vad kontrabandsbestäm

melser och Mockadteser av skiftande uts·e·enden i övrigt inne

hålla är ett sekundärt bekymmer, som egentligten endast be

höver ta sig uttryck i de praktiska formerna för utövningen av 

kontroll. Möjligen borde denna hellre försiggå i avgångs

hamnen än på haYet. 

Så som krigsläget nu .är, må det rre.dan på förhand ans·es 

givet, •att man måste bänka s.ig konvojer särskilt för östers1jön 

Odh S'ärs.k ilt för Nordsjön och andra vatten. Vår trafik på de 

haitiska staterna har Tyskland ingen anledruin.g att förmena 

oss und er förutsättni ng av att ingen »fortsatt resa» f.ör·ekom

mer, men däremot är d et all anledning antaga, att det ej 

komme att släppa genom några .J<ionvojer, där minfältet tlill 
~Undets bevakande nu ligger. För övri.gt är den ut;pric1wde 

färdvägen runt Falster/bo inom tremilslinjen så grund, att 

~törre h andelsfartyg ick•e komma igenom och för större krigs

fartyg ä r FlintPännans djup å ·k n aP'pa 7 meter icke tillräck

ligt för en passage ut•an alltför stora risker. Vår underlii

ten:het a tt i tid fördjupa Flintr ä nnan, som efter 193·2 helt är 

svenskt terr'itor ium straffar sig även på detta sätt. 

Det är i ·Övrigt ri]digt att ·endast ett fåtal hamnar, för

delade på öst- och Västkusten ifrågakomma s:om uppsam-
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J.ingsplatser för konvojfartyg, odh att Göteborg under alla .. 
hållanden måste bli den centrala utfartshamnen . for. 

MinriSiken ·är utan tvivel li'lm stor nu som un der f .. 

kriget, men för det första är färden öv•er Östersjön ~~~~~ 
mindre farlig än den över Nordsj-ön odh i fråga om den t~l 
nare gäller det att i första rummet följa de egna l<ns tva tt se. . ' ne11 
och därefter de router, som de kri§fömndc -efter hi111plicr , 

l ,. ' t 1·· .. f"' d · t t l "' pa. tryc uung mas e amna oppna or en 1n erneu r a a Lr::tfiken. 
Det är sant, att vår flotta numer har fått sill anlal sjö. 

gående farty.g decimerat f.rån 95 till 28 och att drärfiir örlogs. 

fartyg knappast kunna påräknas som es.kort, m en 0111\'andlade 
handelsfa·rtyg kunna med fördel tillgripas under denna situa

tion, utan att de krigförande ha någon berättigad inY~indning. 

V. Det för efaller sannolikt, att innan frågan om neutrala 
I<Joiwoj er tagit form med hänsyn till föreliggande si l·tJa lion, 
talet cm fientlig 'konvoj-er ing åter lblir aiktuelt. l ln<lcr fö rra 

kriget erhjödo sig engels·männen att taga neutrala fnrlyg under 
sitt rbeskydd från norska kusten odh förbi Shetlands(ja rna över 

till brittis.k hamn och denna invit er11öll under krigl'ls senare 
skede en ganska enorm efterf.ö.ljd. Het var ~eke enslaka utan 

tusentals nordiska fartyg, som underkastade sig den brittiska 
kontrollen i egen hamn ·och därefter inrangerade slig 1 de långa 

rader, som av örlogsmän leddes förbi minf;ältcn och försvara· 
des för ubåtsangrenp. Man måste medgiva, att ren t praktislkl 

sett denna m ·etod visade Siig gans'ka :betryggande, ål minston c 

i betraiktandc av den enorma åtgång, som även del neutrala 

tonnaget elj est fick kännas vid. Det uppges, att enelast c:a 

10 % av de komr,ojerade fartygen hlev·o torp ederadt• på den 

äventyrliga färden förbi Nordsjöns alla faror. ln iwn denna 

praxis åter tillgripes, rbör man dock göra klart för sig, ,r,jlka 

vans.Jcligheter som metoden numer inn~här. ]t 

Ur rättslia synpunkt är det självklart att om ell neutra 
"' ' ]"der 

fartyg inrangerar sig i en krigf.örandes konvoj, sfl a vl< 8 
'd 

det sig eo ipso sin neutrala karaktär och kan icke åberopa 
51 ~ 

längre 1på denna för ett mi.Jdare lbelhandiingssä tt ·än del, soll 
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·]ij]{onHner fientligt fartyg, ifa1l ett sammanträiiande sker 
bl ed den andra krigförande parten. Visserligen ·kan det göras 

~nande, att den neutrale endast ger vika inföT ett nödläge 

~unebärande en eventuell uth ungringsrisk och därför må åbe
ropa force maj eure. •Men detta a r,gument förfaller i samma 

stund som den krigförande motparten är ovii.llig att erkänna 

detta läge, och så vitt man nu kan se måste tyskarna inför 
den brittiska utlnmgringsta1ldil<cn, som .kan finnebära svält

död för någon million tyskar (7·00,000 uneler förra kriget) 

a,lbö.ja att taga några hänsyn. Det ~<.an hända, att man ånyo 
dår in för att .garantera vissa fartyg - som under världs-
" kriget de dans.ka livsmedelsbåtarna -·under förutsättning av 

kompensation och tillförsä.Juan om ' nissa förnödenheter, som 
eljest ej stålt att vinna. För norrmännens del är det ju egent

ligen f~·sk oclh svavelkås, smn det kanuner an på som [lytes
medel m ed Tyskland, möjligen även en del för vapenfabrika

tionen vålbehövl iga mineral, m ·cn i stort sett äro dessa olbjeJd 
r.ätt ·bagatellartade i föi1hållande till risken att motståndaren 

förs es m ed ett tonnage, stort nog att fylla de genom ubåtskon
trollen 'li,pp'komna luckorna. Gå norrmännen under brittisk 

konvoj, kommer detta följakUrigen att ske 1)å deras egen risk 

oclh de utsätta si•g icke endast för att bli omedelbart torpede
rade utan också för att, om dc rädda sig under den för.sta 
resan, fortsrättningsvis b'li !betraktade som fientliga fartyg. 

Den svensrka exportmalmen går till % över Narvik till Eng

land ·och i den mån dessa transporter \komma att ske under 
hrittis'k Jwnvoj lär det föga hjälpa, om vi ställa elen övriga 

tredjedelen till tyskt förfogande. P.ö.ljden av att mottaga !brit

tis·kt k onvojskydd bleve då för 'V·år del, att vi• nnge !lnalmång
arna blacklistade orh ,sålunda litsatta för .den mest hänsyns
lösa behanrlling. 

Må vara, att det enskilda företaget tager denna risik, men 
det kan aldri.g förekomma, att den neutra.Ia staten ställer sig 
ll:pp111rnn trand e till åtgärder, som på detta sätt av den ena 

krigförande måste hetraktas som ett partitagande. Vad vi 

hal}delspolitiskt sett måste Urpprätthålla är en kolTeld och 
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fullt loj al neutralitet, och detta icke bara med ord u lan f. 
. r alll 

för •allt genom 'konsekventa handhngar. En dir ekt varn· ' 

för ett motsatt up:pträdande har tys'ka regeringen nyl icr.er 
111

g 
o l av. 

låtit genom uttalandet, »a tt den betraktar det som en onentr 

hål'lning, om d e neutra la staterna låta andra länder påtvin:l 

sig direkta .inskränkningar eller formlig kontroll , som ri l·toa 
'-ar 

sig m·ot det normala varuutbytet och den normala varutransi-

teringen nwllan de neutmla staterna och Tyskland ». Det brit

tloska Uwnvoj sys te me t förutsätter just den ihär utdömda kon

trollen och kan därför 1nte gärna tänkas 1bh tolererat av det 

tyska amira li tetet. 

Då så är , vill det för·efalla, som om de neutrala s taterna 

borde undandraga fartyg, som m edfölja fientli g h onvoj rä tt 

att föra neutra l fla.g.g och de nationella mä1<ken, som numer 

förekomma. Icke minst för att åt de neutrala konvojerna 

förhelhålla rätten att föra odisputabelt legitima färger är ett 

ing1ripande i denna del påkallat. 

VI. En följd ·bland andr a av att någon tilläm~ming av 

1915 års :lwnvojreglemente i<cke kom t ill stånd, vare sig det 

nu 'berodde på överdri ven r.äddhåga för havens ohemu la ~l!ä r

karinna e1ler .på kapit lets relativt outr edda läge, blev den, att 

vår marin i stället erbjöd sig att es•kortera fartyg inom sven

ska k u stvatten. Det ä r givetvis. oegen tl igt att kalla dyli k 

eskor t för 1lwnvo,j, då systemet icke 'har n ågot gem ensamt med 

det foJkrättsl,iga institutet, utan endast utgör en fu nktion tiU 

skydd för neutralitetens Upjprät~hållande inom nationellt om

rå·de. M·cn beteckningen anv;ändes ' l ·~kaf,ullt under värlc1s-kriget 

och förtjänar därför en analys, om ick e anna t så för att und

Yika ·en framtida sammanblan dning mellan helt olH;.a fram· 

gångssätt. 

Det handelsskydd, som esk orten avser, utfördes på så vis, 

att svenska örlogsfartyg under gång fram .ocih åter längs de 

svenska kusterna med en efter handelssjofarten läm pad fnrt, 

höUo de delar av de svenska kustvattnen, där sj ötrafi']<en 

framgic•k, under ständ:ig b evakning. På så vis erhöll o h:~; 
delsfartygen, särskilt om de begagnade sig av möj.Jig~1eten ' 
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ålla sig i närheten av de patrullerade örlogsf.adygen, trygg

bet pit sin färd inom ·sven skt område. örlogsfartygen ~1ade 
~cJke att taga någon b efattning med \handelsfartygens nationa

litet eller laster, då ju främmande handelsfartyg lika väl de 

svenska h a J.',ätt att färdas genom våra \kustvatten oc:h mari

nens bevak ningstjänst måste fullföljas alldeles oberoende .av 

oJll en neutralitetskränkning 'hade svenskt 'eller främmande 

fartyg til'l sitt objekt. 

Som ett förihandsspörsmål ·uppställer s:ig här vad som är 

att !betrakta som svenskt område i 'berörda al'änseende, då 

under eskortens försLa hd det förlegade 4 : minutershegreppet 

ännu spökade. Detta ersattes vä1 genom hemliga instruktio

ner med d e internationellt eTkända 3- och 10-milsbestämning

arna och en färdled rbaserad jpå dessa inlades å sjökorten, som 

de eskorterade hade att följ.a. Men åter igen har 4 : minuters 

ooh den g.odtycklig.a 'huktbestämningen, sådan den återgåtl" å 

närmast fö r tunverket avsedda sj ökort, påståtts utgöra våt!" 

neutralitet sgräns av sj1älva utrikesdepartementets expert. Det 

har beihövt s, a tt Redareföreningen i: samråde med sjökarte

verket ihaft förnuft nog att återgå t ill de internationellt er

kända linje rna. Därmed får man hoppa·s, att eskorterna fort

sättningsvis k unna framgå ·utan de uppenba.ra risker, som ett 

icke erkänt sjöterrit·orium måste erbjuda. 

Ett annat spörsmål av prej:udicer ande vikt är det om d:e 

eskorterade far tygens beväpning. Det f.ör,efinnes för närva

~ande al'ltför 'mån ga oli'lm åsi1der om det iberättigade oclh än

da'lll.ålsenl:iga i att ~äpna handelsfartyg med hänsyn ti'll deras 

för'lllåga att sj'älva värja ,sig för u:båtsanfall eller and,r.a, för att 

kapitlet här skulle kunna närmare undersökas, varför d et må 
r'" acka m ed ett p·åpekande om dess vikt. 

Estkor teringen under fö,rra kriget fick en oevhörd och sta

digt V'äxande omfattning.. 1916 uppskattades värdet av det 

es;~ortera de tonnaget till l, 7 miLj ard'er kronor, 1917 til'l 3b6 

ttriljarder , 1918 till 110 miiljoner kronor. Betydels·en av att 

V~rt :lands ·sjötmfilk. kunnat fortgå under l\:riget framgår icke 

l0.1nst därav, att värdet av Sveriges totala hrrport under åren 

'l'idslcrift i Sjöväsendet. 32 
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1914-1917 uppgick till 3,76'6 milj oner kronor samt export 
under samma tid till4,995 miljoner ·kronor. Av ex•porte11 toretl 

.. 90 ot ,, f"" de ungef•är n j 10 och av impo.rten over 10 ll1a orm ed lat.s sjö, 
vägen. 

Man kan endast uttrycka förhoppningen om en lika ener
gisk ·och framgångsrik eskorteringsverksamhet under de hårda 

tider som stunda. 

VH. Enligt meddelande skall den offentliga kommitten 
för sjöfartsskydd under krig för sin del [la aViböj t att ge s-itt 
fö'rord för neutrala konvojer bl. a. av de skälen, att intet 
skyddsfartyg funnes tillg•ängligt o oh att hela konvoj systemet 
lede av den fundamenta'la bristen, att ingen enighet å de neu
tralas som de :krigförandes <håll förelåg om vad som Yore att 
anse som kontraband eller att i varje fall kontrollen av en 
varas kontrabandskarald'är komme att erbjuda oöwninner

Jiga svårigheter. 
Den första invändningen må man kunna :bem öta genom 

en hänvisning toill möjl:igheten att bev.ära ett han delsfartyg 
för ändamålet och ställa det under militärt befäl. H~1 vi inte 
råd att för neutralitet ens upprätthållande in·om 'il r a egna 
farvatten avvara ett enda örlog,sfartyg, så finns ju handels
fartyg av lämplig storlhetsordning, som det ej k an erbjuda 
våra rederier någon större uppoffring att avvara fö r ändamå
let. Ifråga om kontra.bands.u ppfattningen för dagen är den 
onekligen !högst labil, men skulle vi för den internationella 
handeln gå in för de 'krigförandes rätt att göra r ent ·bord med 
aHa nedärvda bestämningar •OCh ställa oss i uthungringskn
gets 1;j;änst, ja, då vore vår neutralitet bara en ldingande bj ål'l

ra, som vem som helst tilläventyrs ·kunde :känna sig mana~ 
o • l teJdi-att ae en annan och mera stalsatt klang. Lwsmedel oc l 

. o . r·· o t l l" b h . h elst anled-her ha v1 or vara neu ra a 1vs. e ov 1ngen som ' 
rtina att aystå från för de krigförandes sulJlima godtyåe uta!l 

o . . ~ 

ha all anledning att utnyttja de folkrättsliga instru ment, 5 t 
;·r mas 

stå till1buds för att klara våra egna behov. Det vo re na 
en förolämpning mot den t)'iska ledningen att missbinka dei1 
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för avvog!het mot ett legitimt konvojsystem och vad angår 
··stmakterna ha de, som ovan visats, så uttryckligen måst va 

pöj a sig för doktrinens godlkännande av de regler, som ligga 
till grund för vårt r eglemente av 1915, att det åtminstone före-

1-.,. .,.er -sl\'äl att tpröva sig fram i samråd med övriga neutrala. 
'"" Vä'l att märka, 'har Italien intagit en prononcerat liberal stånd-

punkt i konvojfrågan ooh så länge det förblir neutralt är dess 
hjälp ovärderlig för att samla även Amerika till försvar för 
småmakternas program. En överdriven räddhåga kan vara 
lika sk adlig som dumd'ristigheten. Det rent tekniska maski
neriet för konv·ojers kontroll kan man givetYis r esonera om 
och få justerat, allt efter som -olika meningar göra sig gä'llande 
vid neu trala rådsbord, men att betrakta svårigheterna som 
oöverkomliga är en dålig s·purt, då alla •borde livas av natio
nell energi. 

VHI. Som sammanfattning av ovanstående utredning må 
följand e teser gälla, nämligen: 

att 1wnvojsystemet för närvarande äger så god folkrätts
lig !hemu l, att dess anlitande bör kunna påräkna de krigfö
randes välvilliga inställning; 

att den som påstår motsatsen är 1bevisskyldig och att i 
varj e fall svensk folkrätts'lig expertis ingenting f.örelbragt, som 
kunde föranleda Sverige att taga avstånd fr.ån sitt s.ekelgamla 
konvoj p rogram; 

att 1kontra·handsbegre!Ppen visserligen äro i lhög grad fly
tande m en att det ankommer :på elen neutrala själv att i denna 
situation fatta sitt parti ooh med eftertryc'k hävda sina legi
tima int.ress en ; 

att konjunkturen för ett uppträdande med konvojer är 
RYnsam , så till vida som Oslo- och de baltiska makterna äro 
hänvisade till denna utväg av samma trängande skäl, och san
no'likt Italien och Spanien skulle befinnas villiga att stödja 
ett fr ån Norden utgående initiatiY till den neutrala handelns 
Skydd ; 
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att ·syftemålet med ·konvoj er in g må ,strikt begränsas til 
att av.se den inter-neutrala trafikens upprätbhållande j 1101

1 

sitt norma-la omfång ev .. med rimliga tillägg f.ör de briste~ 
som oundvikligen synas komma att uppstå genom den brit: 
tiska krigföringen mot själva den neutrala (handeln; 

att de svenska neutrala sjöfartS'bestämmelserna av 1904 
liksom delvis även de lbestämn1ingar, som anföras i »Handbok 
i internationell rätt för madnen», äro föråldrade och därför 
böra ersättas med tidsenliga stadganden, men att 1915 års 
konvojreglemente i stort sett kan anV'ändas i dess gä llande 
formulering. 

»Det är inte längre tid för att prata men väl fö r att 
handla», sade ny'ligen vår utrikesminister. Skall inte vår kon
voj.lära förbli en död bokstav, gäller det utan t v:iwl att se 
den föreliggande situationen i ögonen och inrätta sig därefter. 
När ·stäva våra första lwnvojer ut i så\'äl öster- som västerled? 
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S jökrigshändelser i det pågående kriget. 

K01·t tid för·e fientligheterna,s utbrytande m1ellan Tyskland 
och Polen gingo de tre p.ol,ska jagarna Blysikav.nica, Grom och 
!!!!rza till England, varest d.e nu Jära ingå i den :engelska flot
tan. Aterstoden av den polska filottan hiar till stor del för
störts av tyskarna. Vid ett tyskt flygbombanfall mot Gdynia 
och Hela den 4 s·eptennber sänktes jagaT•en Wieher och en uibåt 
och minläg·garen Gryf tirllfogades svåra skador. Under strider 
i Danzig:er Bu ch t hava tys'l{JU'rna sedan rsänkt tr•e ubåtar.. A v 
den polska flottan återstår f. n. en ubåt, några torpedbåtaT, 
minsvepare och flodrkanonbåtaT. 

EnglUlllds krigsförldaring bJ.ev si·gnalen tilrl synnerl~gen 

omfattande tyska kaperieT av ·engelska 'handelsfartyg, vilka 
i ·de fLesta fal'l ha torpederats t. o. m . utan varning. Så varr 
t. •ex. fallet med den engelsi"a passagerareån§aren Athenia på 
21,00.0 t·on, som den 4 s.eptemrber torp'edemrdes 2·00 sjömil 
Väster •Om Herh!"i.derna. Vittnem ha nämligen berättat, att 
Ubåten avfyrade en t·orped från c :ra r8 00 metens• ibåU utan för•e
llåJenoct:e vaTning, OC!h att ångm'en dessutom hesköts med gra~ 
llater. Av de 1,40·0 passagerar·e, som hefunno sig omibo•rd, om
kolllmo 128. De anklagelser, som riktats mot Tyskland för 
torpederingen, ha kraftigt tillbakavisats med det beslwdet, att 
det absolut inte kunde vara ,en tysk båt som torpederat Atihe-
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nia, eftersom m an med bestämdhet k unde säga, att in te t tysk. 

fartyg vid til'lfället ~befunnit s ig i farvattnet. I tysk Pres! 
ansåg man, att Athenia faHi t "Ofler för en engelsk mi nerina 

och att engelsmännen nu sökte kasta skulden på Tysklan.~' 
i avsikt att påverka den ·allmänna opinionen i U. S. A. Dess~ 
påståenden förne~.k,ade·s ,givetvis i England - något minfält 
hade man ej lagt ut på den plats, där Athenia sjönk Påstå

ende stå11· mot påstående och man vet ännu inte vem so'll1 här 

skulden till Atheni1as sänlm~in,g. 

Ett annat mysterium är den tyska atlantångaren Bremen. 

Dagarna för-e krigsuti))r.otlet befann den si.g i U. S. A. klar 

att avgå till 'hemlandet, och engelsmännen beordrad e en eng

elsk kryssare att följ-a eHer Bremen för att efter kri gsutbrottet 
kapa atlantån garen. iMånclagen den 4 septem'ber - samma 

dag som Athenia torpederad es - meddelades också, a ll Bre

men uppb1'ingats, då den var på väg till en sydam eri lmnsk 

hamn. Detta m,eddelande synes dock ha varit en smula fö r 
optimistiskt - det dementeradles nä·stan omedelbart a v tyska 
Jnarinlkommandot, s·om uppg,av, att fm-tyget befann .sig i sä,ker

het i ·en neutral hamn, närmwf'e .uppg•ifter ville man naturligt

vis ~nte l·ä.m.na. Vilda gissningar om farty,gets nuYa rande 
uppohållsort ha givetvis förekommit - ~en grönländ sk fj<o~··d, 

en isländsk hamn nära R eyjkj1avik och t. o. m. Tyska Ishavs

kusten ha uppgivits. 
Natten mdlan den 4 och 5 sept·ember bombardcra{le eng

elska flygplan flotbbas·crna vid Cuxhaven och Wilhel mshav,en 
ocih av den engelska 'lwmmuniken ~att döma, skulle ,m f'aUet 

ha varit ganska f,ramgångsri:kt. Från engelska infonnatimTS~ 
ministe11iet 'meddelades nämhgen, att man lyckats ti lll'tJiga tva 
slags!l<'opp :allvarliga skador. Från tysk s1ida förkla ras emel

lertid, att skadorna på ,slagSike,ppen äro så gott som inga .-
enligt vad ,generalfältmUJrskalk Göring sa-de i ett ta:l den 9 sep

tember .skulle skadOTna på stagskeppet vid Withelmshave~ 
vara rrill!g<a, och lha upptStått genom att 'ett n1edskj ute l en gelsl( 

t sJ;.il 
bom'bplan störtat ned på däcket. Vidare skulle en l igt Y 

. . . . fanet. 
uppgifter 5 engelska bombplan ha nedskJuhts V!ld an ' 
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För a tt ku nna kontrtoillera inloppen bill Östersjön har 

sudand utlagt omfattande m ineringar i s·åvä~l Stora och Lill a 
'fY .. d S.. l ' lt f t t d .. . . . .. d Bäll son1 Oresun . ars u om a · ·an ·e ar mmenn.g,en 1 so· ll'U 

inloppet _tiH öresun·d, där n wmera endast två smala pas,s·ager 
nonas Vld den svenslw och danska kusten. För att m-öjlig
oöra fö.r n eu t~· a la fartyg att passera genom ,sundet har tysk 

~nrin'ltots utp lacerats, men trots detta har en d.el fartyg min
sprängts. Sålunda gick den grekiska ångaren I{,osti - vars 

kapten d ock 'begick den oförsiktigheten att ej hegä,ra minlots 
.- 'på en mi na strax utanför Fa,lst.erbo. Även ett ty,s1d örrlogs

farty.g, förmodligen en torpedbåt, tord·e ·ha fallit offer fö·r må

n'eringen - thä r.om S·aknar man dock f .. n. tillförlitliga upp

gifter. 

IDe ~e nge l ska mineringarna h:a utlagts över ett stort om

råde v.äster om Jylland, V'id inloppet tiU l{,analcn samt utanfÖI' 

Edinburg. Här ha hl. a. minsprängts !holländska minlägg,a

ren \Vill em van der Zaan, vars besättning till stor del omkom. 
En b'idmgande orsak härtill borde ha varrit, att flera av dc 

minor fa,rtyg.et förde med sig - man kunde ta ombord om
kring 100 st. - exploderat. I samma farvatt.en minsprängdes 

den finska barken OliYehank och äYen denna olycka kostad'e 
flera död so mer. 

Den 14 sept,ember meddelade franska marinminiskriet, 

att man m inemt vissa områden i Kanalen, s·om nu snart torde 
v~ra h elt s.pärrad för sj ö fart. 

Tyska oc'h engelska !handelsfartyg 'ha givetvis ut.satts för 
en 1hän syns1ös j:akt, och .som nämnts ha ett flertal farty.g to!r

pederats eller uppbringats. De eng·elslm förlusterna t·orde vara 
åtsikili!igt större än de tyslka, vi'lk.et säkerligen beroi' .på, att 

åts'killiga tyska fartyg sedan krigsu tbrottet håUit sig stilla i 

nell trala hamnar - 1 Vig.o ·!lär .sålunda enligt uppgift ligga 
54 ty:Sk a fartyg. 

Närmarc uppgiftm· om hur många fartyg, som sänkts 
Under krigets två första veckor åt.erfinnas 'i nedanstående fö.r
lustta'bell . 



Datum l 

3/9 
5/9 
8/9 

7j9 
8/9 

9/9 
10/9 
11/9 

12/9 

» 
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Förlustlista. 

N a m n l Tonnage 

A thenia 
Bosnia 
Manaar 
Olivegrove 
Royal Sceptre 
Regent Tiger 
Perkkastan 
Winkleigh 
Kenne be c 
Goodwood 
Magdapur 
Rio Oaro 
Inverliffy 
Oartavon 
Blairlogie 

Engelska fartyg. 

21,000 ton 
2,400 » 

11,000 • 
7,000 » 

4,800 » 

10,125 » 

9,200 > 

5,100 • 
5,500 » 

2,800 
8,640 » 

4,080 • 
6,465 • 
1,700 • 
4,425 • 

Summa: 16 fartyg på sammanlagt 104,235 ton. 

Datum Namn l Tonnage 

Tyska fartyg. 

5/9 Olinda 4,500 ton 
Carl Fritzen 6,600 » 

6j9 J oh. Molknebuhr 5,300 > 

8j9 Helfr. Eissmark 730 < 

9/9 Baldur 5,800 » 

l 

VegeRack 5,000 • 
10/9 Hugo Stinnes 10,000 » 

lsu m m a: 7 fartyg på sammanlagt 37,930 ton 

"Cbåt 

O r s a k 

Sänkt av kryssare 

Ubåt 
Mina 

Stra~dad 

1 
Grun ds tött l -----

---------
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~l l patum N a m n l Tonnage 

--~-------------

O r s a k 

Polska fartyg 

3/9 l ubåt 1,800 ton Sjunkbomber 

4/9 J agaren Wieher 1,320 Flygbomb 

5/9 1 ubåt 1,800 Sjunkbomber? 

8/9 
4/9 l minutläggare 1,300 Flygbomb 

----s u m m a :_5_f_a_rt_,y~g~p_å_s_am_m_a_n_l_a_,g,_t_8__,,'-0_2Cl_t_o_n ____ _ _ _ --
Neutmlc.. länder. 

l 'ronnage l O r s a k Datum Namn 

--1 

Holländskt fartyg. 

8/9 l Willem van der Zaan l 1,300 ton Mina 

Danska fartyg. 

3/9 l Bob l Fiske:utter l 
6/9 Nordstrand 

Finländskt fartyg. 

8/9 l Olivebank l 2,795 ton 

Grekiskt fartyg. 

_4/9 l Kosti l 6,833 ton 
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Korvetten Carlskronas sista expedition. 

För snart hundra år sedan, närmare bestämt elen 30 apr il 

1 ~8416, förliste .korvetten CarlsJuona ,under en långr esa Yarvid 

av den 1311 man starka besältningen enelast 17 man räddades. 

Sekundlöj tnanten Afzelius ihade uneler korvetten s 11 ppehåll 

vid S :t Barthelemy d·ebar kerat. Förutom fartygsch efen j ä m te 

tolv ofl'icerare omkommo vid olyckan fartygsläkar en, atta un

derofl'icerare, pr·ovian tförvaltaren samt nittio man . Fartyget 

hade .s ~tmma dags morgon lämnat Havannas hamn och styrde 

ungefär nor~dostlig kurs, då det vid sextiden på kvälle n Ö\'er

raskades av en storm'by, som på enelast några sekunde r för

orsakade att fartyget kantrade. 

Före Havanna hade korvetten CarlsJuona besökt Kö pen

hamn, Brest, Gibraltar, TenerHia, Montevicleo, Rio dc J ancrio, 

S :t Barthclemy och S :t Croix oc:h var sålunda på hemYäg, när 

katastrofen inträffade. 
Redan vid avfärden från Karlskrona inträffade en olyås

händelse, som krävde människoliv. Denna dystw långn'ses tart 

torde nog f.ör mången ombord ha känts som en föraning oJU 

att resan icke skulle sluta lyckligt. 
Rörande olyckan vid utseglingen från Karlskron,t amuä

ler fartygschefen nedanstående i tvenne rapporter ti'll Ko

nungen. 

»Öclmj nk rapport. 

Vid tillsegelsgåendet ifrån inre krysset ~nträ/L.de c]en 

olyckliga !händelsen, att ankaret gick till botten sedfln seglen 
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Rorvetten Carlskrona, lJPstyckacl med 18 st. 24 puncl.s kanoner. 

Etsning- av amiral J. Hiigg. 
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blivit satta kant, varvid tvenne man gi n go över bord 11 a"
1 1 , ' 11 i 

matrosen av 4 :e kompaniet n :r 3·7 A·hlfelt och maLrase gell 
2 :a kompaniet n :r 44 Nilsson. Den förre blev bärgad OcJ~ :\· 
under v•ård av läkaren, som dock giver föga hopp 0111 b ar 
vederfiående. Den senare tk:unde icke återfinnas, ehuru 1 alls 
b o t h·· d o 1·· t k' 1 d r·· ots. a en, som ang e pa s ap, g·enas s IC m· es or a tt b" 
karlarna. J ag finner mig av denna anledning n ödsakadarga 
kvarligga i hamnen över natten för att erhålla ers iittnincr fatt 

t> or 
den ena, eller målhända bägge karlarna. 

Hans Maj :ts Corvett Carlskrona, till ankars på Cm·Js. 
krona ·redd den 6 aug. 1845. 

E. G. af [{ fint .» 

Den andra ödmjuka ra,pporten lyder som följ er. 

»Rörande den i gå.rdagens rappor t omnämnda olyckshän
delsen, I1ar i dag blivit verkställd en närmare u ndersökning, 
varvid föl j ande förhål:lande blivit utrönt : 

Sedan på ankarstället i inre krysset, m ärsseglen med 
tvenne rev uti blivit satta oc)h inbrassade på vanli gt sä tt, fät
tades anlk ar et, k lyvaren 'hissades, märsseglen fyl1des, ett till 
Smörasken utfört spring losskastades och earvetten började 
göra fart i farvattnet väster om Getskär. Då det ko rl tid där· 
efter varskoddes att anJ{aret var uppe, anbefallde jng att kat· 
ten skuJ.le h uggas. En stoppare hade då av styrman Nilsson 
blivit pålagd för om hetingen ocih de !bägge backskorpralerna 
khlfelt ocih Nilsson nedhoppade på ankarstocken för att hugga 
katten utan att därUll avvakta backsbefälets befallning. 1 

samma ögonblick släpptes stjärten på stopparen av den där
till avdelade jungmannen. 

seeundlöjtnanten Bergenstråh'le, vil'ken uppsikten över 
uppsejsingen tillkom, hade under ti·den låtit avtaga sejsing
arna akter om betingen i ändamål att lägga tåget om betingen; 
men vid nämnda tid ooh av annan anledning började tMe 
att spela varjämte det varskoddes att tvenne man gått över
bord. Märsseglen och klyvaren bärgades genast. Skepparle 
P ettersson och konstapel A gren nedsprungo i lots1Jåten oc 

1 
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de fån glinan. Kort tid där efter lyckades det med till
~~t av förhandsstoppare att stoppa tåget, så att earvetten 
bJ :I·~de upp, D en ene av de ·överbordgångnc matros·erna syn
svaJflyta och blev av lotsbåten bä.rgad, men den andre syntes 
tes till i från första ögonblicket då olyckan inträffade. På 
·0te 1 .ställe där denn e sistnämnde, eller matrosen av 2 :a kom-
det · · ·· ·r·· rt ·1 • d bl' 't t ni et n :r 44 N'Ilss·on, Jmnte ankaret ·o , ~1ar 1 · ag ' 1v1 u -
~dd en vakare, bestående av ett bräde med en 'liten stång, 
Ja, o ·f o t t · l t''ll . det att dr.aggning ma kunna 1 ran s a 1onen ver ts a as. 
: n andra karlen, matrosen av 4 :e \komp aniet ~1 :r 3~ A!h!fe.lt, 
har rpå läkarens tHistyrkan och under hans var.d bJ.be:halhts 
ombord över natten, varunder 'han återkommit till sansning, 
roen som han sannolikt ·erhållit ett s'lag över bröstet, till följd 
varav ha ns ·Snara tillfrisknande icke kan påräknas, avpollet
terades h an tidigt ~ dag till sjukhu set. 

Vid denna tilldragelse anser j ag någon försummelse vara 
begången av seeundlöj tnant Bergenstrållie och styrman Nils
son, :oheräkn·at den jungman som släppte stopparstjärten och 
äro därför d e förra dömda arrest och den senm-e extrajudi
cielll avstraffad (med prygel ) . 

Corve tten är nu åter till segels och håller söder om Get
skär, för att inv·änta e1·sättning för de avgångna matroserna. 

Hans Maj :ts Corvett CarlsJuona under segel söder om 
Getskär den 7 augusti 1.845 kl. 9 f. m. 

E. G. af [{[in t." 

Den 8 augusti, eller dagen efter det far tygsc'hefen avlåt'it 
sin andra rapport til'l .konungen, avseglade !korvetten från 
]{arlskrona till den första utländska hamnen iKöp enhamn. 
Från den na thamn liksom från de förut nämnda hamnarna, 
Vilka fartyget besökte, avlämnades sedvanliga rapporter till 
lians Majestät Konungen. ·Den sista rapporten, som kapten 
ar l\.Iint sände, var rörande •besöket i Fredri•kstad på S :t Croix. 

l'· Måndagen den 8 juni 1•846 innehöll Post- och Inrikes 
ldnin.gar följ ande: 
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"Vi hava i dag en högst bedrövlig underrättelse att 
dela, vilken kommer att tillfoga ett stort anlal f~m1iljerlllt.:d. 
djupaste smä.rta: Krigsearvetten CarlsJuona har gått i 1_dcll 

·· l d b ·· t · l f" · t · "'a'" och stolTe de en av ess . e sa t m ng 1ar u n m · sm grav i , 

gorna. De räddades namn finnas här nedan an giYna. \ å. 

Från Capiten-Lieutenanten F. A. Tersmeden , f. d. seeond 

å earvetten Carlskrona, har i dag ankommit följ ande : 

Undcrclånigste Rapport. 

En sorglig, men oeftergivlig plikt fordnar av mig, då jag 

befarar att min ·clhef icke lever, att skynelsamt til'l E. K . Maj:t 

inlämna rapport om elen- stora olycka, som övergått E. ?II:ts 

earvett Carlsln·ona och dess besättning. Corvetten lämnade 

Havanna hamn den 30 sistlidne .april omkring kl. 7 f. m. sty

rande NOtO hän. Kl. halv 6 e. m. pejlades Pan d e Mata nzas 

i S2.7°\V på kompassen 25' gissad distans. Kl. G Yin<len NW 

"alle man på däck" och för-sta r evet i märsseglen intogs. Efter 

revningen tillsade chefen att "alle man" skulle bli på däck. 

Han ville se det mörka i nordväs t utveckla sig, antingen till 

en tjockai·e sammanskoCilming ell er lättna, ty dess davara nde 

utseende Yar långt ifrån att bebåda ett så snart och förfärande 

utbrott. Trossbottensunderofficeren fick likväl, p å hem ställan 

därom till chefen, styr-borels första del till forts ältning av 

ar!betet med trossbottensluckornas omvändning. De undre 

halvportarna uppslogos som. vanligt på natten. 

Chefen stod på kommandopallen seende ständ ig t åt lo

vart och jag stod på en kanontalja för om honom. Ohefen 

yttrade -då till mig: »Jag tror ej det bl:ir något aY den na by,. 

Jag svarade härtill, att jag heHer icke ansåg den så hotande, 

men tillade jag under det jag lyssnade: »Vind l1 ar den all t 

med sig ·ändå». Chefen svarade jakande och innan han ha~n 
"rrtad 

säg>a vilka segel, som först skull-e bärgas, voro store g1 ~ ,~ 

och gårdingar samt mesan brok och gigtåg räckta . »NeJ . 
... ,,ilc]es 

bärga bramseglen först», sade chefen. Bramseglen ]Jalo' Lt 

och kommando gavs till slorseglets och mesans bär gande, a 
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.. da upp rodret och att låta g.å märsseglen. Folket på tross
]!ISo' 

tten u ppkallades. 
bO Under utförande av dessa befallningar föll över earvetten 

de» 111est förfärand e orJkanlby, så att fartyget med jämn och 

otrolig hastighet ·på ej över 3 till 4 sekunder låg kantrad med 

bel a ta elding-en i vattnet. Såda n förblev hon allra högst två 

minuter, då akterskeppet sjönk oclh strax därefter förskepp-et. 

Ingen ända sprang, int et rundhult bräcktes. Det såg ut som 

bade tågvirket ej hunnit undergå den sträckning och tr-ävirket 

den ·höljning, som erfordras innan det går. Av de givna be

fa'ilnin garna hade hunnit utföras märsefallens losskastande, 

men m ärssegl-en löpte ej. Rodret blev lagt t'ill lovart, under

seglens skoter losskastade, men de över·.halade sig ej mycket, 

trol;igen, å tminstone vad man v-et om fockes'kot, på grun-d av 

kink -och skäggning i skivg-attet. Babords stormärseskot hann 

även k omma loss. Ehuru försök med 'barkassen och babords 

båt gj ordes, hann ingenting losskapas. Slupen var således 

den enda :båt, som kom i sjön. 
J ag har inskränkt mig till blotta rapporterand-et av den 

sorglig-a och olycksfulla h.ändelsen, utan att vidröra det fasans

fulla under och efter densamma, vilket E. K. Maj :ts känslo

fulla själ lätt •kan föreställa sig. Olycksberättelsen är således 

kort, men hela tilldragelsen gick så ha-stigt. J ag befinner 

mig ä nnu under ett mäktigt inflytande av den häpnad, som 

denna olyckshändelse hos mig framkallat. En orkanby nästan 

utan föregående varningstecken - och med ett så förfärande 
resultat. 

Bifogande ett slags sjöförklaring, som jag trott mig låta 

böra u ndertecknas av de andra, mig veterligen överlevande av 

besättning-en, och vilka nu äro under mitt !bef·ä'l, får jag un
derdånigst överlämna. 

De med mig bärgade äro: 

seeundlöjtnanterna Dahlström och A. F. Ringheim. 

Av ·under:befäl: Ansvarsstyrman Sand vall, upp"·bördskon

stapel Hansson, underskeppare Nyman och underofficerskorp
tal Pettersson. 
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Av manskap: 

2:a matroskompaniet, matroserna n:r 9 Frick Och n :r 
3 

Nyman smnt jungmannen n :r 79 Lundbe~·g. 5 

4 :e matroskompaniet, matrosen n :r 34 Hultberg och J. n ng 
mannen n :r 7,6 Appel. -

1 :a matros kompaniet , matrosen n :r 3S Lindquist sa 

jungmännen n:r 76 Ingetström och n:r 79 Steinb ach. 'lllt 

2:a Blekinge Båtsmans kompani, n :r 2,6,3 Make och n :r 316 
Möllberg. 

Ehuru av ringa vikt, torde E. Maj :t önska att känna sät

tet, vaqJå ovannåmnda manskap blivit !bärgat och får jag här

med nämna följande. Sedan en del av dem, vilka av en till

fäHighet av sjön kastats mot den ur barlmssen utkantrade 

slupen och i den sö·kt sin räddning, iblivit därifrån skilda till

följe av att d en l"anh•at runt, !kvarvaro i d ensamma v:id 

lugnare vatten ,3 personer, :tland vi'lka jag !befann mig. Slupen 

låg nedtryckt m ed relingen ungefär en fot under va ttnet. Vi 

voro nästan utan kläder, ty större delen av dessa togos till 

nödvändigare ändamål. Sålunda passerades natten. Vi sägo 

ljuset från ett fartyg oc.h avgåvo nödrop, villm från flera håll 

omkring oss rep eterades. Fartyg.et, som i dagningen obser

verades vara en brigg, 'låg på liten distans från ~o ss med stor

märsseglet ~back och syntes observera oss, som under förnyade 

rop om hjälp, aribetade :på att närma oss det. Efter en kvarts 

timme 1höll fartyget av, tillsatte s egel och gick u r sikte. Nu 

u_pptäckte vi 9 av våra m edolyckliga flytande .på luckor och 

trappor omkring oss. Vi sågo även signaler från en längre 

avlägsen grupp bestående av, som vi trodde, seeundlöjtnant 

Lidman odh jungmännen J oihansson och .Söäer1und, men dessa 

av<hördes sedan ej mer. Vi gjorde någ,ra försök att länsa 

båten, m en förg.äves. Vi förnyade dessa försök längre fraill 

på förmiddagen utan framgång.. Omkring klockan 4 tvi ng,ad ~S 
vi av en mängd 'hajar, som bärjade omring,a oss, till ett t,redJC 

r 
försök att länsa slupen. Efter oerhörda anstr ängningn 

lyckades det. 

. 
;, f 
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I den nu flytande ·båten .kringirrade vi alla 17, förse(j 
med mast ocih två åror. Under dagen i stark solhe tta 111da_ 
våra nästan bara kroppar och om natten i regn octh l· lec] 

~y a. 
Jagande fartyg om dagen och arbetande oss mot land llnd 

3 
. 

1 
. er 

natten, hlevo vi äntligen söndagen den .maJ om u m g klockan 
10 förmiddagen iU:pptagna av amenkanska barkskeppet 
»Swan». S1keppet tillhörde Thomas A. Morgan i Philadelphia 
fördes av kapten Benjamin Snell och var destinera t ti ll hellJ: 
orten . !Detta skedde på lat. N 2:3 o, lon g. W 79 o 49'. 

Folket, som av ansträngning, hunger oeih törst, voro för
störda samt uppbrända av solen, äro med få undanta g alldeles 
återställda. 

Min tanke är, att vid ankomsten till Philadelphia begära 
konsu'lns råd och genn om skriftväxling med New-York f å veta 
varifrån den direktaste och ·skyndsammaste skeppslägenhet 
kan er/hållas till Sverige. 

Till segels på amerikanska skeppet Swan den 9 m aj 1846. 

Fr. Aug. Tersmeden. 
Kaptenlö'jtuant vid E. K. Maj :ts Flotta.>> 

Den sjöförklaring, som av Tersmeden i rapporten om
nämnes ·Oeih överlämnas, innehåller föga utöver vad den un
derdåniga rapporten förmäler. Av sjöförklaringen framgår 
dock att t'n ihalvtimma efter olyckan sjön åter hade lagt sig 
och att n atten var tämligen vacker. 

Skeppet Swan anlände, enligt en Philade'lphiatidning, sön
dagen den 10 maj vid midnatt till sin bestämmelseort. Kap
ten Snell uppgiver att han fann de olyckliga 17 skeppsbrutna 
å lat, N 2W 11' och long. W 7'9 ° 42.' . Snell, som själv först 
varseb'lev deras slup, trodde ri hörjan att de voro sjö rövare odh 

.. uade 
gjorde sitt fartyg klart till aktion. Under det han u an 

Il 'd . t . t De voro, sig slupen upptäckte 'han eme erh s1t mi·SS ag. h 
när de kommo amibord på Swan, nästan alldeles n akna oc 
förbrända av solen och totalt uthungrade. . 

I Baltimore, endast några timmars resa från Philadelph~:; 
't char" bodde vid denna tid en diplomat, mr Hughes, som van 
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d':Ifiaires i St·ocl"holm. Denne skickad e genast vid underrät
telsen om olyckan en inbjudan till kaptenlöjtnant Tersmeden 
att ·komma till hans h em och erbjöd honom all den hjälp lb.an 
kunde giva. Han anmodade dessutom en av sina vänner i 
Philad elphia att tillse, d et all uppmärksamhet .och a1lt biträde 
skulle lämnas åt de skeppsbrutna svenskarna. 

1Då t. f. konsuln i New York, Ha:bicht, under den 14 maj 
till utrikesdepartementet insände Tersmedens till Kungl. Maj :t 
avlåtna underdåniga rapport, inberättade han att ihan genast 
efter underrättelsen om denna olycka och om de räddades 
ankomst till Philadelipihia, skri vit till vicekons u l n Seldoner 
därstädes och anmoda t denne att på allt sätt draga försorg 
om de räddades uppehä'lle och om anskafTandet av 'klädesper
sedlar för dem. Samtliga utgifter, som under kaptenlöjtnant 
Tersmedens tillsyn och på d ennes begäran för detta ändamål 
kunde förekomma, slmlle trasseras på Habicht. Han hade 
tillika anmodat 1'ersmeden att j ä m te övriga räddade avresa 
till New York. Svenska briggen Superb var d·är under last
ning för Göteborg och skulle tr·oEgen b li segelklar om cirka 
14 dagar. Han ämnade föreslå att de räddade med detta 
snällseglande fartyg skulle återvända till fäderneslandet. 

Den 3() juni anlände till Göte.borg på svenska handels
briggen .Superb, förd av kapten Nissen, samtliga de som räd
dats. Landvägen ankomma de så småningom till Karlskrona .. 

»Att dessa olyckliga skeppsbrutna se sig nödsakade att 
berätta och många gånger om förtälja sina underhara även
tyr, är helt naturligt, men deras berättelse är också av den 
beskafienihet, att den oemotståndligt fängslar åihör.arnas sin
n'e», skriver bl. a. Post- och Inrikes Tidningar för den 14 juli 
1846. 

»Må man endast», s.kriver Carls·krona \Veckoblad »tänka 
sig de övergivna skeppsbrutna simmande på trappor: luckor, 
stänger o. s. v. och varj e ögonblick kämpande, antingen med 
glupsk.a !hajar eller m ed det upprörda havet. Må man före
~~ätla si~ de~·as oerhörda ~.nsträngn~ng~r att uppnå oclh länsa 

ten, till vilket senar e for.syn en bllsm1de dem en luingfly-



-- 512 -

tande pyts, tänka sig deras arrbete först för båtens lä ttand 
så att länsningen ej skulle bliva fnlldlös. Under detta arhet:· 
då de skeppsbrutna måste befinna sig utom relingen och llled 
stor risk att förlora livet för de förfärliga rovd,jurens skarpa 
tänder, ·så måste man i sanning beundra den styrka, r ådighet 
ocih mod, som de skerp:psbrutna ådagaLagt och vilka egenska
per, näst försynens hjälp, räddat dem ur deras fasansfulla 
belägenhet.» 

östgöta-Correspondenten nämner att några av de räddade 
bland besättningen ha rberättat åtskilligt om tilldrage'Isen. 
Sålunda sl{jall fartygets chef sj1älv ha varit den förste, solll 
av orkanen blev kastad -överbord och man hade ännu en stund 
därefter sett honom bland vågorna med roparen i sin hand. 

Man ville även påstå, att kanonerna ej varit surrade, utan 
rulLat över och förorsakat överhalningen. Löjtnant Ankar
erona skaU ha varit nära att kunna räddas, men av kraftlös
het såväl från de i båten varande, som ock å :hans egen sida, 
ej kunnat det. Den blivande krigsrätten skall helt vi sst snart 
nog komma att upplysa, vad som häri är sannt eller icke. 

.Vid den krigsrätt, som sedermera följde på grund av 
olyckan, framkom egentligen intet av vikt utöver vad som 
Tersmeden framhållit i sina rapporter. Enstaka detaljer från 
krigsrättsprotokollen 'lmnna dock ha s.itt intresse, vadan vissa 
utdrag ur desmnma här nedan antecknats. 

I huvudsak överensstämde vittnesmalen med den sjöför
klaring, samtliga underskrivit, ehuru åtskilliga vittnen i några 
enskildheter gjorde den anmärkning•en, att de väl sam tliga un
derskrivit nämnda förklaring, men de likväl icke k unde an
sv·ara för alla de minsta detaljer, :som i densamma fö re'lwmnW 

· t" d o l"l t""ll i rar-av den orsak att de vant sta wnera e pa o 1 {U s ·a en . 
tyget och sålunda ej med ·sin uppmärksamhet kunnat fölJa 

alla omständigheter. 
Samtliga utom Tersmeden hördes som vittnen. 
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Tersmeden meddelade, att han den 310 april på eftermid
dagen satt nere i sin hytt och s·krev, då han blev varskodd 
att d.et skulle revas Id. ,sex. Strax därefter blåstes »Alle man 
å dä·ck» varför han gick upp, emottog roparen av vaktha
~ande officeren och erhöll av chefen order att taga in ett r-ev 
i märsseglen . Efter olyckan hade rhan hört de räddade om
tala, att de hade sett en eller två kanoner, som efter fartygets 
kantring hade bräckt sina surrningar och gå över i lä. Med 
anledning rh·ärav upplyste Tersmeden att samtliga kanoner 
voro surrade enligt föres'krift och sålunda skulle vara fasta 
även för svårare händelser. Att vid 1sådan kantring som 
denna, då långa fältet kan komma att släppa klykan, även 
starkare •surrningar kunna ·springa genom kanonens kastning 
för e'ller akter över i porten. Ä ven om ett par kanoner av 
hänsyn till mindre noggrann surrning, skulle hava rutschat 
ned 'i lä, skulle detta icke ha varit av någon större [betydelse 
och under inga förrhållanden ha kunnat förorsaka 'k·antringen. 

Tersmeden upplyste på förfrågan att varken korvettens 
loggbok eller några andra handiingar och j o urnaler kunnat 
bärga;s., utan •endast korvettens s1up, tvenne åror tiUhörande 
barkassen, en mast, en spelbom ooh en halvport. 

rEnligt sekundlöjtnant Dahlströms vittnesmål skulle hela 
besättningen ha befunnit sig på däck vid olyckstillfället med 
undantag av läkaren och proviantförvaltaren, vilka troligtvis 
voro i sina hytter. 

Dahlström !hade ung.efär en :halvtimme efter sedan olyc
kan inträffade, simmande påträffat selmndlöjtnanten Lidman 
samt jungmännen J ollansson och Söderlund. Dessa sutto i 
sjön på några löss länger, som de troligen najat tillsammans 
0Cih voro dc således försedda m ed bättre flytgods än vittnet 
samt de övriga i slupen, vilka senare bärgades. De förra 
blevo av vittnet emellertid icke mer synliga och torde sanno
likt numera icke vara vid liv. 

Beträffande Lidman och de två jungmännen framhöll 
lllatrosen Lindquist, att han om natten två gånger påträffat 
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dessa siltande på JJarkassens åror och annat flytgods, 
8 0111 

sade sig ha najat samman med sina halsdukar. de 

överstyrman Sandvall berättade, att han ungefär en ,
1

, l 
1 ,) V-

timma före revningen, vilken ägde rum vid fyra glas \•a . 
' l'lt 

inne i chefens kaj u ta för att ·sätta av i sjökortet. Han .o a 
'" 'lll-

talade därunder med chefen om hemlandet oc'h återresan dit 

som de önskade måtte gå lyckligt. Väderleken utgjorde icke 

något .ämne för samtalet. Chefen hade likväl t illförne för 

Sandvall ·Ofta yttrat, ·att han frukta·de för den nonhästliga 

vinden i d.et farvatten vari de hefunno sig. 

En fråga, som mycket sysselsatt<e krigsrätten , var huru

vida fartyget kunnat räddas om underseglen och m esan bär

gats i stället för märs- och bramseglen. Sandvall ansåg, att 

om mesan ooh underseglen varit uppgigade och konetten 

kunnat falla fördevind, skulle fartyget hava varit frälst. Så

som svar ·på en fråga av krigsrätten, huruvida bramseglen, 

underseglen och mesan kunde bärgas ·på en gång, svarade 

Sandvall ja. Med anledllling 'härav anmärkte Tersmeden på 

tillfrågan, att Sandvall, som enligt reglementet hör hava för

delningsbok, icke borde vara i okunnighet därom, atl fördel

ning till underseglens och /bramseglens bärgande på en gång 

verkligen fanns, m en att sådant med liten tillgång på fo lk 

fördelta i var ända, ·endast var för vackert väder och blev 

här så myckJCt omöjligare att verkställa, som en fj ärdedel av 

>besättningen var n ere på trossbotten. Opåräknat seglen till

kom även här att bärga mesan. 
överkonstapel Hansson framhöll att olika åsikter kunna 

hysas om alla ;s.egel vid ifrågavarande tillfälle bort bärgas ifa11 

tid därtill varit, eller om, i ·stället för 1brams.eglen, storseglet 

ocJh mesan bort bärgas först. Hansson ansåg sig icke kunna 

bedöma detta, men anmärkte tillika, att, om 1han själv ha ft 

befälet vid en dylik händelse, han torde handlat annorlunda 

ooh tillade, ·att efter en olyckshänd.else vet 111an alltid hur 

man skulle ha ställt .s·ig. , 
Underofficerskorpralen Pettersson meddelade, att h an pa 

grund av tjänstefel var arresterad under däck, vadan [la ll 
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. j{e Jwnde lämna annan upplysning, än att kocken var nere 
1ch att denne mötte honom vid f.örluckan, då han vid kant

~nden gick upp på däck. 
ri " ' Jungmannen Lundberg förklarade, att det kommando, som 

konden, stående bredvid chefen å halvdäck, vid byns an
se 
nalkande genom ropare framsade, lydde sålunda: »Giga bram-

seglen » och därefter »Räck storsegels gigtåg och gårdingar 

sarnt gör klart att giga mesan », men om mär~sdallens loss

kastande 11örde Lundberg icke något kommando. Lundberg 

·hade icl{Je märkt att någon kan~on gått ifrån sitt stålle. 

Matrosen Hultberg :berättade, ·att han var nere på tross

.botten, då fartyget hörjade kränga. Han gjck upp på däck 

varvid 5 :e kanonen akter kom emot honom och skadade ho

nom obetydligt på ena armen, varav han dock icke har något 

men. Han har sig dock icke bekant om kanonen föll ned 

på tros sb otten eller vilken väg den tog. Hultberg framihöll 

vidare, att vädret icke var så hårt vid revningen, men att det 

var mulet, ehuru »solen hade blandat sig i molnen». Vid 

revning1en hade ·chefen och sekonden stått bred:vid varandra, 

men n är Hultberg för andra gången kom upp på däc·k, kunde 

han i den allmänna förvirringen endast upptäcka den senare. 

Båtsman Möllberg såg. tydligt, att i samma ögonblick som 

fartyget kantrade, släppte understyrman Nilsson rodret och 

kom i sjön. Möllberg försökte själv losskasta babordsbåten 

med tillhj älp av sin kniv, men som eggen var slö kunde han 

ingenting uträtta. 

Underskeppare Nyman ·hade vakt på däck under det att 

folket skötte sin tvätt. Han uppmanade dem att skynda på 

OC'h avsluta tvätten, emedan det ·Snart sku1le bli annat att 

göra. Löjtnant Rålamb, som var vakthavande officer, be

Ordrade Nyman till sig oCJh tillsade honom att icke för mycket 

~s~h3Jsa eller strängera » folket, varpå denne yttrade: »Titta 
1 lovart, så får lherr löjtnanten se hur där ser ut». I anled

~ing :härav framhöll löjtnanten att det ingenting betydde och 
1cke var någon fara. 

l anledning av detta Nymans vittnesmål, som tillkom så-
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som ett tillägg till vad Nyman förut under förhör en anfö· 

anmärkte Tersmeden, att han, långt ifrån att påslå, a tt ~lt,. 
mans uppgift om ett sådant samtal ej är med sanni ngen ö~e~:
ensstämmande, !han likväl skulle, i händelse Nyman icke ht~ 
vit hörd som vittne i målet, desto 'hellre betvivla ri kt ighete

1 

av samma ·uppgift, som disciplinen ombord förbju de r Unde1~ 
havande att påminna förmän i allmänhet om deras sk:vldighet. 

Dessutom förekommer den omständigheten, .att varni ngen va~· 

gjord under pågående linnetvätt och när den till fu l!iinclnino 
l:l 

av tvätten nödiga tiden samt vidare den tid, som fö rflöt efter 

uppnajningen, tages i betraktande, således minst h<' kvarts 

timma före revningen, härav s·kulle följa, att Nyman skulle 

hava sett faran tidigare än enligt de övrigas vittnesmål. 

Oaktat vad Tersmeden sålunda anmärkt, vidhöll Nyman 

likväl utan förändring ovanstående tillägg till sitt Yiltnesmål. 

Slutligen anhöll även sekundlöjtnant Dahlström att i 

protokollet få infört följande tiUägg. till av honom fi)r ut av

given vittnesberättelse. Sedan styr•bor·ds första del nedsänts 

och bramsegelskoten voro uppstuckna, gick Dahlström ned för 

att byta ut sin linnetröja mot en rock. Han hann endast ned 

i halva ,gunrumstrappan, då ordern »Alle man på därlo> kom, 

varvid han genast vände och sprang upp på däc]{ dä r han 

stannad'e, hållande sig i räcket kring gunrums nl'dgångc n. 

Han hade där fri utsikt över 'ha l v däck och lovarts g~mgbord 

samt kvarstod där tills han av yattnet spolades öve rl~ orcl. 

Han såg under denna tid icke n ågon kanon komm a i rö relse. 

Beträffande frågan, när stormbyn först hörj ac k synas, 

kunde han icke bestämt säga detta, enär han icke hom upp 

på däck förrän alle man uppkallades, m en han höll tö re och 

var fast övertygad därom, ·att detta tillmörknand e och isyn

n ei'het det mörkare i nordväst omöjligen kunnat Yisa sig så 

tidigt som en timme eller ens en ~1alvtimme före intagandet 

av nattr evet. Han trodd e sålunda icke, att några \'arningnr 

till v·akthavande ofl'iceren varit möjliga, då t. ex. efter natt· 

r evets intagande byns uts eende icke var så hotand e all ch'efe!1 

drog i betänkand e att n edsända en fjärdedel av m un skapet 

- 517-

trossbotten. Enligt Dahlströms åsikt förefanns ingen an

~11ing att !bärga de stora seglen först, ty ingen •kunde ana 
1 

115 hårdhet förrän sådant blev omöjligt. Det !hade båtat 

~Jg.a om ett eller till och 1111ed alla un~erseglen - om detta 

l'arit möjligt - hade intagits, såvida det icke hade lyckats 

tt få f.artyget fördevind. Till en sådan manöver hade det 
l ' 
emellertid fordrats tio gånger så lång tid som den, vilken för-

flöt j från bör j an av bramseglens gigande och tills tbyn var över 

far tyget , en tid icke lång nog att giga för:bramseglen. 

Med visshet kan man utgå ifrån, att fartygschefen hade 

gjort allt vad som göras lmnde för att rädda fartyget. Ingen 

onrllord torde ha insett den fara som hotade från de upp

stigande mörka IJ.nolnen i NW. Allra minst kan man rikta 

någon kritik mot fartygschefen, som med säkerthet noga stu

derat fönhållandena i denna på oväder så nyckfulla del av 

jordklotet. Att han underskattade den våldsamma och löm

ska 'kraften hos den annalkande stormibyn kan ej läggas 

denne plikttrogne sjöofficer till last. 
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Praktiska inredningsdetaljer för de nya 
pansarskeppen. 

Några förslag, grundade på erfarenheter från 

italienska flottan. 

Sedan våra nuvarande pansarskepp byggdes för e tt 20. 

tal år sedan har fartygsmaterielen utvecklats snahht på dc 

flesta områden. Genom successiv modernisering ha vi vis· 

serligen kunnat hålla vå,ra skepp någorlunda i nivå med ut

vecklingens krav beträffande oljeeldning, eldledning och luft

värn m. m., men i fråga om en mängd inredningsdetaljer 

m. m. av mindre väsentlig natur har ovillkorligen en viss 

eftersläpning gjort sig gällande av ekonomiska och tekniska 

skäl. Det är en vanlig missuppfattning att vi beträffande 

hygien och komfort på våra örlogsfattyg inte skulle ha n~yc~ 

att lära. En jämfö.relse med utländs.ka mariners fartyg v1sar 

det felaktiga häruti. Utvecklingen har på flera områden gått 

oss förbi. Vid konstruerandet av de nu :beslutade nya pan

sarskeppen ha vi möjligthet att taga igen det förl orade. Ett 

studium av förhållandena på moderna utländska örlogsfartyg 

är därvid att rekommendera och nedanstående synpunkter 

och förslag, som grunda sig :på erfarenheter från några ~v 
italienska flottans modernaste enheter, bedömas därför vaJa 

av intresse. 

Ordergivning med högtalare. 

.. d h .. t [a re på För ordergivning inom fartyget anvan as og a . J 
rinC11 

samtliga italienska slagskepp och kryssare. Samm a P 
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e numera vara genomförd inom de flesta mariner. Ju 

tord fartycret är J. u svåmre är det att effektivt sprida ett med-
· rre • "' ' 

sto de inom hela fartyget eller att snaJbbt få fram en order 

deJan·ss 1)ersonal Högtalarsystemet har effektivt löst detta 
till Vl • 

rob lem. 
p Avgivare kunna lämpligen inbyggas t. ex. på bryggan (i 

manövertornet), i vakthytten (vid fallrepen) samt på halv-

.. k där VO eller VUO direkt kunna utgiva order eller med
dac ' l d r·· l l 'bl o o 

delanden. Även hornsignaler mnna me . orc e . . · ~.sas ?a 
dessa p latser. Mottagare (hög talare ) anbnngas till lamphgt 

tal på alla trossbottnar, samt i gångar, centrale·r ocih måsan 
sar m. fl. platser,. För att undvika att störa hela fartyget 

med order som endast berör en viss del, bör avgivarskåpet 

rara förisett med knappar för inkoppling, förutom av samtliga 

motta.gare, även av vissa grupper av dessa. 

Order till livbåt vid »man över bord» kan även givas 

snabbt och säkert med högtalare. På Sverigeskeppen är det 

ofta svårt för FC och VO att göra sig hörda akteröver vid 

livbåtsmanöver. Telefonförbindelsen till halvdäck medför i 

regel en avsevärd fördröjning vid ordergivningen, som kan bli 

ödesdi.ger när räddning av en överbordgången hänger på se

kunderna. Finnes däremot högtalaranläggning kan befälet 

på 'bryggan, via givaren i manövertornet direkt nå livlbåtsbe

sättningen utan minsta fördröjning. Vid intagande av »klart 

skepp » eller dylikt kunna högtalare likaså vara av stort värde 

för att snabbt ·orientera personalen och beordra denna till 

drabbningsplatserna. överhuvudtaget synes högtalarsystemet 

innebära en effektiv rationalisering av ordergivningen ombord, 

OCh d et är därför att hoppas att denna detalj måtte vinna 

beaktande på de nya pansarskeppen. 

Inbyggda rad·ioapparater. 

I de italienska fartygens inredning ingår fast inby(Jgda 

run'd'l'Q'dioapparater i gunrum och mässar, ävensom på alla 

lroSisbottnar. Radioapparaterna ingå i byggnadskontraktet 

Oeh installeras, tillika med önig inredning, av de skeppsvarv, 
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som konstruera fartygen. · Å de flesta svenska farty rr ä, o to 1• diaapparaterna upphandlade av marketenterim edel eller .~t-
köpta (förhyrda) av respektive grunrum och m ässar, B.ad'l)), 
torde emellertid numera kunna räknas till »livets n ödtor1011 

och utgör en så viktig detalj vid beredande av n öj c och tt·!t) 
nad för besättningarna, att inbyggda radioapparater fra v. 
deles syna,s böra ingå i inredningen på samtliga nybygcr~
svenska örlogsfartyg. Därest av kostnadsskäl en dast ett f;ta~ 
radioapparater kunna installeras kan givetvis gemensam a . 
parat avses för vissa trossbottnar och mässar, m ed högtala~e 
utplacerade på lämpliga ställen. Dessa högtalar e synas i så 
fall icke böra sammankopplas med d e för ordergivningen inom 
fartyget avsedda apparaterna. Därest radioapparater enligt 
ovan anses ·höra 'installeras på de nya pansarsk eppen, torde 
det vara lämpligast att de anskaffas och inmonteras genont 
;resp . skeppsvarvs försorg samtidigt med övrig inredning. 

VenUlatian och belysning. 

Ventilationen är på de flesta italienska far tyg anordnad 
enligt samma princip .som på Gotland, men med den väsent· 
liga skillnaden, att lufturtagen i lufttrummorna ej h ar for
men av nedåt riktade trattar, utan bestå av i trummornas sida 
anordnade spjäll. De flesta som tjänstgjort på Go tland torde 
kunna intyga hur irriterande de uppifrån taket blåsande luft· 
strömmarna ofta kunna vara. Genom att luften i stället blå" 

ses in från sidan, blir ventilationen (uppvärmningen resp. 
avkylningen) .betydligt jämnare och behagligare genom att en 
effektiv men omärklig luftcirkulation ernås. Denna princip 
synes. värd att tillämpa på de nya pansarskeppen . . 

Indirekt belysning är anordnad i gunrum och mässar pa 
många italienska fartyg. Den indirekta tali>belysningen är 
mycket behaglig och •kan därför rekommenderas. 

Tvättställ med rinnande vatten. 

Tvättställ med rinnande varmt oc.h kallt vatten samt av· 
j{ a 

lopp finnas å såväl större fartyg som å jagare vid italiens 
ff. ers· 

flottan. De förekomma i samtliga officers- och undero }C 
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tter och i vis.sa fall även i manskapets tvättrum. En jäm
b.~ e]se m ellan de italienska tvättställen och de svenska ger 
~~ .]landen att de senare måste anses ·opraktiska och för
tJdrade. Avsaknaden av bl. a. varmvatten och avlopp synes 
:
1 
j{e 111otsvara moderna krav på hygien och komfort. Några 

1~ver.Iwmliga tekniska svårigheter för inledande av vattenled
o 'n d •till officers- och underofficersinredningarna finnas ej, nJ t> 

varför det synes önskvärt om detta system kunde införas på 
de nya p ansarskeppen. 

För att ständigt förse tvättställ och badrum med färsk
vatten användes i Italien automatiskt verkande elektriska 
pumpar, vilka mata vattenreservoirer i hålskeppet. Pumpen 
startar då trycket i behållaren sjunker under viss gräns, och 
håller vattenytan vid viss bestämd nivå. För att undvika slö
seri m ed vattnet är trycket i ledningarna relativt lågt. 

För uppvärmning av vattnet finnas i hytter och badrum 
små cylindriska vatter1behållare, som vattnet passerar och som 
inuti äro försedda med en ängspiraL Ger10m att släppa på 
ånga till behållaren kan man på en halv minut eller mindre 
få varmt vatten. 

Tvättin,rättning. 

'Fiuättinrättning finnes på de flesta större italienska far
tyg. Till tvättinrättningen inlämnar besättningen dagligen 
sina vederbörligen numrerade smutskläder m. 111., vilka först 
ångas upp och därefter tvättas i stora, roterande, vattenfyllda 
CYlindrar, varpå kläderna tork.as ·och återlämnas på följande 
daJg. Tv.ättinrättningarnas schema är fastställt i reglementet 
OCh angiver vissa dagar för tvätt av aTbetskläder och linne, 
alldra fö·r kojer, handdukar och diverse m. m. 

På detta område får man tyvärr det intrycket, att svenska. 
flottan är efterbliven. Systemet med personlig kläd- och koj
tvätt på däck är vid italienska flottan ett sedan länge passerat 
stadium. Kläder och dukar 111. m. fara säkerligen bättre av 
en tvättinrättnings sakkunniga behandling och anordnande av 
tvättinrättning ombord föreslås därfö,r för de nya pansaT
Skeppen. 
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Expeditioner. 

E:rpc.ditioner finnas på de italienska fartygen 1 .11 .. 
. .. t . , llllark_ 

nmgsvar stort antal. Icke blott amiralen farty "sch f' ' 
. . . ' e c .en o " 

sekonden ha sma expedttroner utan även detalj- och ,1· : . c,( 
.. ' l ViS!OJ 

o(licerarna ha egna rymliga expeditioner med erforde r lin ~s-
t ·· l D · b" e skrw. ma ene . etta or dock ses mot hakgrunden av aU l·o 

t
· .. h · · · . . ' 111pani. 
Jansten oc· mobrhsermgsorgamsatwnen i stor u ts t1-:· l· . 

.. . . <lC 'l11no 
ar decentraliserad på de olika fartygen och att di Yisi o t> 

. . , .. · nsoffi. 
c~rarna salunda aro belastade med omfattand e sinivarbet 
rorande manskapets in- och utryckning, ekonomi och b ekläd~ 
nad m. m .. Oavsett detta synes principen att på större far t ro 

avse särskilt utrymme för expeditionsarbete vara riktig . )t> 

Avsikt en är här icke att föreslå åtgärder som '·tlerl1·" . 
.. .1 eau~ 

underlatta den redan alltför ymnigt flor erande sk ri vidådan 

bland detaljofficerarna. Denna kan givetvis tillfredsställas i 

hytterna, men att t. ex. FP för in- och utbetalnin gar m. m. 
skall vara hänvisad till sin hytt, s.ynes i·cke va·ra ri kli gt. Även 
för Fl och möjligen för AO synas säTs'kilda expedi ti oner böra 
avses. Fl :s expedition kan lämpligen förläggas till skyd ds
centralen. Expeditionshytter föreslås sålunda för FP, Fl och 

ev. AO på pansarskeppen. 

Rum för gassaner.ing. 

Rum för gassana.ing hör finnas på varje större fartyg där 
utrymmet medgiveT. De ita.lienska ·kryssarna ha i r egel tvenne 
eldarinässar speciellt avsedda härför. Dessa använd.ls i fred 
som vanliga mässar, men äro försedda med all.a erforder liga 
anoTdningar för att sn3Jbibt kunna iordningställas till gassa
neringsrum. Där finnas sålunda klorkalkbehållare och 

duschar m. m. och mässarna äro föTSedda med dubbla dörrar, 
vilka åverkas av länkstänger på så sätt, att den ena dörre~ 
automatiskt stänges när den andra öppnas.. Denna detalJ 

synes icke böra förbises på de nya pansarskeppen. 
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De ovan nämnda inTedningsdetalj e rna äro givetvis icke 

011
dgängligen nödvändiga vare sig ur s,tridssynpunkt eller med 

~ii 11 5yn till fartygstjänstens skötande. Vi ha klarat oss dem 

forutan tidigare och kunna göra det även i forts-ättningen. 
Men när vi nu gå att bygga nya skepp, synes principen höra 
vara att endast det bästa är gott nog. Det mest praktiska och 

effektiva 'bör eftersträvas inom alla ·områden av tjänsten om
bord. Biarid de tusentals, detaljer, varur småningom ett ör

log·sfartyg växer fram, lwn må:hända en del, som äro av mindre 
väsentli.g natur bliva förbisedda. Det har därför varit avsik
ten att m ed denna kortfatlade ·redog-örelse erinra om viss ma
teriel m . m., vars installerande bedömes vara av värde. Sä
kerligen skulle de nya pansarskeppen, om de utrustades med 
bär omnämnda inredningsdetaljer, vinna avsevärt i bekväm
lighet och trevnad. Och trevnaden ombord är en väsentlig 

faktor såväl i fred som i krig. 
B. L. af H. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 9/39) 

hämtade u r fack- och dagsp ress av Marinens pressdetalj 
under tiden :1!6 augusti-15 .september 1939. 

Innehållet i här återgivna uppgifter står helt mr de som källa 
angivna pressorganens räkning. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 

Handelsskydd . . 

En sjöofficer tiUfrågadas nyligen, om vad som skulle vara flot
tans förn ämsta uppgift i nästa krig. Sjöofficeren svarade genast: 
>Att vinna kriget», vilket tydligen inte riktigt tillfredsställde den 
frågande, som ville ha ett precist svar beträffande flottans mest be
tydelsefull a uppgift. 

I forna t icler skulle det inte ha varit svårt att svara härpå. För 
att vinna seger skulle man söka upp och fö rstöra fiendens flotta. Det 
var ett recept, som gav,s av Mr "Winston Churchill (d,å förste a.mirali
tetslorcl) i augusti 19,l 4, då han talade till underhuset om att >>gr äva 
ut elen tyska flottan ur dass lya>>. 

Det besvärliga var, att en högst fö rorättad fiende visade stark 
lllotviJja mot att bliva >>Utgrävd ur sin lya >>, och så snart det undel· 
~e första dagarna av kriget blev klart, att tyska högsjöflottan inte 
ade någon avsikt att försöka göra några anfall, blev det på samma 

!:~ng klart, att hela iden att >>,söka upp >> måste kvarstå som ett hero
l& t m.en ou tförbart talesätt. 

Då man nu ser tillbaka på flottaiLs a rbete under världskriget, 
~ad skall man då anse ,som dess svåras te uppgift? Det rätta svaret 
orde vara, att den svåra,ste uppgift, som de brittiska sjöstyrkorna 

~l"j 
a Ides infö r under världskriget - och som de på samma sätt måste 

Tidskrift i Sjöväsendet. 34 
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ställa,s inför i ett kommande krig- var att upprätthåll a konnnu . 

tionerna till .sjöss i tillräcklig utsträckning för att säkPrstän:
1
ka. 

tiQnens ekonomiska uthållighet. na. 

Om flottan kan fullgöra detta värv, behöver den aldri g tvi 
1 

på en slutlig seger, huru länge ett krig än varar. T.\· det en~t 
fakt um, att man kan hålla en jämn ,ström av handel sfhl"hg · t 
faro-fy lida zonerna, visar en styrka, tillr äcklig a t t bes<> gr~ vi~k c e 
fiende som helst. en 

Den brittiska flottans svåraste uppgift under värlclRkriget v 

att -slå tillbaka elen intensiva tyska ubåtskampanjen uneler tlrf'n 1917~ 
18. Ställningen var då helt annan än elen traditionella principen t 

istället för att man skulle sätta in hela den engelska liverlä~sn~ 
flottstyrkan tHl att söka upp fiendens f]Qtta QCh förs töra den, så 

visade sig fienden högst framgångsrik i att söka upp o('ll förstöra 

Englands handelsflotta. 
Om det hade gått så långt, att Englands flotta icke hnn at för

svara handelsvägarna, så skulle det snart inte funnits n ågot kvar att 

för.svara. Det gör föga nytta att hålla fiendens flo tta bort a från 

kusterna till ett land, som lider av hungersnöd. Ty.skan1a insågo 

detta, ·och det tycks bara ha varit en enda sak som gjord,, att de 

misslyckades i .sitt »oinskränkta ubåtskrigll. 
Detta har förklarats av en framstående ubåt.skonshuktör, och 

det är väl värt att minnas· vad han sade : 
»'.i'y.skarna misslyckades, emedan marinstaben experimenterade 

alltför mycket. Om man hade gått in för en enda standardtyp och 

övat officerare och manskap för tjänst på denna fartyg.3!yp. så tror 

jag att kampen skulle ha förmått cle två länd erna att .sluta fred . 

Men när j ag såg, att man byggde alla slags typer, så att officerarr 

och manskap aMrig hann att lära sig använda den, först od jag, att 
detta var ett fel, som skulle äventyra framgången. Am iral JeHicoe 

sacle, att oi:n engelsmännen hacle utfört den ty.ska ubåtskmnpanjen, 

skulle elen ha lyckats, men jag tr.or inte, att han riktigt fi>r-;tocl, hur 

hanelicapade de tyska besättningarna vor() därigenom, att 1lt' kastades 

omkring från den ena typen till den andra». 
England nådde höjdpunkten av faran från unclerva tteDsbåtar ~r 

W18. Som ett resultat härav Iia kraftiga ansträngningar gj orts f~r 
att minska denna fara om den någonsin skulle återkomm a. Det ar 

ett självklart faktum att undervattensbåtarna alltid m åst e utgöra 

det huvudsakliga hot:t mot handelsfartygen, men vetenskap, övning 

och organisation ha satt engelska flottan i stånd att bet n kt a far~: 
från undervattensbåtarna mot handelsfartyg som ett hot, ,,0111 ka~~et 
skulle kunna hållas inom vissa gränser, vilka skulle var n l1

1J ~er
snävare än under världskriget. Men att hålla krigsfaran frnn un 
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. ttensbåtarna helt borta från handelstrafiken skulle vara ett myc

~:t ansträngande arbete fö r Jlottan, emedan clet fordrar oavbruten 

ktivitet QCh ett mycket sto rt antal fartyg. 
8 f . 

Ju kra t1gare motstånd, som England kan göra i ett kommande 

krig, desto mera måste förutses, att fienden kommer att för,söka 

ägot annat, ty med a!I vederbörl ig r espekt för dem, som profetera 

~01 ett mycket_ kort, intensivt krig från JuHen, finne.s intet som så 

avgjort leeler ti ll neder! ag som om landets ocean trafik stoppas. När 

tyskarna efter skagerackslaget hade beslutat sig för oinskränkt 

krigföring mot Englands handelsflotta, voro de säkra på att under

vattensb-åtarna ensamma skulle vara tillräckl iga att fälla utslaget, 

och cl·e voro farligt nära att bevisa r iktigheten av sina ber,äkningar. 

En s tQ r tysk styrka bestående av olika slag.s fartyg hade nyliO"en 

övningar utanför Spaniens kust, och britti ska s jöopinionen fick" en 

vink - anti1~gen elen var ä,syftacl eller inte - av ytterligt stor be

tydel se. Antm gen clet var av en händelse e ller mecl avsikt var den 

tyska flot tan nästan helt ·och h å Ilet s amman satt av fartyg, som tvd

ligt voro lämpade att utföra anfall på handelsflottan. I alla fall 

voro undervattensbåtarna övervägamle i :[råga ()111 ant al men de 

övriga fartygen .sågo ut att kunna fö rstöra en h anclelsflot~a, n.ågot, 

som satte myror 1 huvudet på cle engelska sjöcirklarna. Det är svå rt 

att l~t_a_ bli att tro,. att bakom denna tyska plan låg ett antagande 

av :~oJhga eventuahteter, som kanske pl ötsligt kunde förvandla re
petitiOnen t ill verklighet. 

En ,så;lan slutledning erbjuder två vida aspekter: Englands eget 

~_roblem, cl a man har att göra med .sjörövare ute till havs och sjö

:ovarnas eget uncle rh ållsproblem. För att taga det .senare först så 

~r Tysklands stt:ategi.ska ställning år 1939 mycket olik den år 1:914. 
._ar flottan nyhgen k·om till Atlanten i och för övningar, var elen 

slaker på Spani ens och Italiens solidaritet i händelse av fientligheter 
l etta i ··· t . k å ' 
f .. SJa v a ve r et s· mycket, a t t den in te skulle ha g j ort något 
orsok att kom m a hem, om krig hade brutit ut. 

t.
 Un:le~vattens- och torpedbåtarna ha en ganska begränsad ak-

tonsr·l ch · · - t 1 k ' e, m.en »mm,a .yrs ags ep pen>> och kryssarna kunna gå l äng-
re, beroe el o _,,.. o 1 
'lk n e pa 1ormagan att » eva på byte>> uneler lång tid uneler 

:~h en de kunna tillfoga elen fientliga handelstrafiken väldiga' skador 

at 'något som kanske inte är minch-e betydande i deras ögon, fordra, 
t de britti ska sjöstyrkorna äro vitt utspridda, när de jaga clem . 

il! . England borde kanske vara mycket tacksamt mot de tyska 

at~r~n.m ynd_igl~eterna för _denna demo_nstration a.v vacl England har 

fö . anta 1 hanclelse av annu ett kng, ty fastan detta kanske har 
rbtse tt i"' . . t · s, . mne.s mgentJng, som uppväger praktisk illustration av 

eareti ska antaganden. Det är därför man inte tvekar att säga, aH 
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befintligheten av en sådan sjörövarflotta på öppna havet komme. 
giva den engelska flottan dess största arbete i ett kom mande ~att 

(The United Services Review den 27 juli 1939.) l'lg, 

örlogsflottor i 1\iedelbavet. 

Viceamiral Ollive, som sedan den 1 juli 1939 är chef för frans] 
Medelhavsflottan, gjorde i slutet av juli den traditi·onella artighe:~ 
visiten hos sin kollega på Malta, amiral Andrew Cunningham. Det:a 
besök skulle han gjort, även om intet moln hotat den europeiska 
freden, men de nuvarande fö rhållandena ge det ett .">ärsk ilt intresse. 
Sannolikt ha de båda amiralerna inte enbart utbytt artighete ,·, utan 
också gemen.samt cUskuterat samarbetet mellan flotto rn a under ett 
eventuellt krig. Vid samma tid började italienska flotta ns manövrar 
på två skådeplatser. Halva flottan befann sig i östra Medelhavet, 
under det att den ·andra delen efter en kryssning genom Gibraltar
sund opererade i mellersta Medelhavet med ett mål, som s:mes ha 
varit att i .samverkan med stora förband flygstridsk rafter fulls tändi!l't 
avspärra sundet vid Sicilien. För att understryka de t polit iska i 
manövTarna voro ett antal tyska sjöofficerare med en konteramiral 
i .spetsen ombord på de italienska örlogsfartygen. 

Den italienska pressen har under en längre tid kraltigt fram
hållit flottans och flygvapnets styrka och fördelarna av det eentralR 
läget för en offensiv såväl mot de engelska och fransk~ fö rbinclel: 
serna till sjöss som mot västmakternas hamnar. Ticlningama ha 1 

mindre grad anlagt defensiva synpunkter och låtsa sig enl igt anns
rringar från högre ort tro, att motståndarnas flottor ej för.må utratta 
någonting mot den italienska. 

Otvivelaktigt har italienska marinen på senare år vuxit avse
värt i styrka. Snabbheten vid jagare- och ubåtsbyggen är särskilt 
anmärkningsvärd, och resultatet har ej uteblivit. 

1 . Sommaren 19,39 förfogar Italien över ett hundratal ubåt ar oc~ 
. el . D . t .. ' l o-rl a t onnag 130 .större och mJn re Jagare. e s1s namnetas samman a..," , 

är bara omkrina- 127 000 ton, så att många av dem äro små och ha
1
>
1
H 

o ' · :M c e-
liten aktionsradie. Men denna behöver inte heller vara stor l e 

havet. t av 
Kryssarna, 7 st. av 1. kl. med 20,3 cm kanoner och :L2 s · 

2. kl. med 15 cm kanoner, äro snabba och väl bestyckade. nolD 
Fortfarande finns det bara fyra gamla slagsk:pp, som ge]lade 

ombyggnad fått högre fart och starkare be.styckmng. .Ma n livit 
räknat med att de två första skeppen på 35,000 ton sku~le bhöst. 
färdi "'a redan i slutet av 1939, men troligen dröjer el et till nus ta o 
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ren får nu i sin tur erfara hur svårt det är att bygga skepp av 
Il~d~les ny typ. Som b ekan t har denna svårighet försena t leveransen 
~1• Dunkerque och de tyska Scharnhor.st och Gneisenau. 
~' :NLot dessa italienska styrkor kunna England och Frankr~ke ge-

nsamt ställa åtta slagskepp, fem moderna engelska och tre äldre 
,ne nska, vilka senare ej moderniserats lika fullständigt som de ita
f:a ska men likafull t ha ett icke föraktligt stridsvärde; vidare 10 
]len ' 1 f .. f t' · -lk d l kryssare, ett par ~angar a:tyg: mer an e:_n 10 Jagare, v1 as .. e~ a-
cement i genomsmtt upp g ar t1ll bort å t 1,o00 ton, och ungefar hk a 
nånga ubåtar. 

J Och om Italien drar nytta av .sitt centrala läge, ligga de franska 
och engelska ba.o;erna utmärkt väl till för att behärska Medelhavets 
båda utlopp och för operationer i både elen östra och den västra delen. 

Italiens situation skulle förbättras högst avsevärt om landet 
kunde få aktiv hjälp av Spanien, särskilt i form av tillträde till 
halvöns och Balearernas hamnar för italienska jagare, ubåtar och 
flygplan. Det är välbekant, att man gjort stora ansträngningar i 
detta syfte, men ingenting tyder på att man lyckats. JI/Iålet är givet
vis att använda hotet mot de egna sjöförbindelserna, och medlet är 
att åstadkomma så stor ängslan som möjligt hos England och Frank
rike beträffande deras egna förbindelser. 

Man har nyligen i åtskilliga läl1Ller publicerat mer eller mindre 
tendentiösa studier över ett eventuellt krig i Medelhavet mellan Ita
lien och Frankrike-England. 

Det har i detta sammaullaug sitt intresse att läsa först a delen 
av amiral Castex' Th8ories ,Strat8giques, där förf. analyserar en si
tuation, som är konstruerad, men likafullt erbjuder åtskilliga anna
logier med det .som okulle kunna hända i Medelhavet. 

Sjöstridskrafternas uppgift är i denna stuelie elensamma som all
tid: ,att förvärva och behålla kontrollen över sjöförbindelserna för 
att så åstadkomma ett avgörande av kriget». 

Det gäller att sätta fiendens flotta ur spelet, vilket inte sker 
genom att erbjuda honont en strid, som han troligen skulle undan
draga sig, utarr genom att spärra in hans flotta inom ett begränsat 
0lllråde genom aavlåtllg offensiv verksamhet uneler medverkan av 
flygstri dskrafter. Om h andelskriget yttrar Castex, a t t det ovillko r
ligen måste underordnas huvudstridskrafternas verksamhet. 

Flygvapnets användning mot såväl fartygen som flott- och flyg
ba.ser kommer a t t mer än förr ge sjökriget sin prägel, och luftan
greppen kunna bli avgörande. överlägsenheten i luften kommer att 
bli en förutsättning för herraväldet över haven. 

En sak är säker. Förbindelserna i Medelhavet äro livsviktiga 
för Fra nkrike och miiste med all makt upprätthållas. 

(Le Yacht elen 5 augusti 19•3H.) 
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Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 
Singkryssaren Renowns ombyggnad. 

Slagkryssaren Renown, vars ornb.)·ggnad lgång.sattr;i i Por 
mouth för nära tre år secl~.n, .och som ny l igen l ämnad e Ya n et i 0~~
för provtur, införlivades i augusti med engelska flottan . r sitt n .

1 

skick är Renown kraftigare än någonsin förut. Den är snabba re 0~~ · 

framförallt mera motståndskraftig. Det anse., att omh,\·ggnaclen 
kraftigt har ökat fartygets trieLsvärde och i synnerhet clr~.s Jörsvars
kraft gen te mot flygpl'an. 

31agkry.ssarna Renown och Repulse stapels•attes ur;;prungligeu 
år 1914 som slagskepp av Royal Sovereign-klassen. 1915 gjorde man 
emellertid upp en ny plan, del a de på dem och förlängd e dem med 
·omkr. 51 meter, och cle färdigbyggdes 191-6 som grundgåPn-le slag
kryssare med lätt bepansring orh hög fart. 

Efter åtskilliga ändringar, som för-etogos uneler krigsåren, hade 
de ett dep lacenwnt på 26,500 ton, en längel på över 2:30 meter, en 
breeld på 2,7 meter och ett djupgående på 9,3 meter. De voro bestyc
kade med sex 38 cm kanoner, .sj utton 10 cm kanoner, två 7/i {·m lu[t. 
värnspjäser och två 613 cm unclervattenstorp.edtuber och hade en fart 

. av 31,5 knop. Deras skyeld omfattade även ett vattenlinjepsnsar på 
15 cm. 

MeJ lan åren 11+18 och 'L922 ombyggdes Repul:se grundligt för en 
ko-stnad av över 860,000 pund och fick kraftigar'e vattenlinjepansar 
och pansardäck samt ändrade bulger. Som resultat l:uärav ökades dess 
bredd till nära 31 meter och farten nedgick till :2t8 knop. Uneler åren 
1932 till 19.36 rek-onstruerades fartyget emellertid för en kostnad av 
nära 1,378,000 pund, då nytt ma.skineri insattes och hangarer fö r f)yg· 
plan inrättades. 

Den har nu ett deplacement på 32,000 ton och dess be,;tyckning 
· l H-omfattar ~ex 38 cm kanoner, tolv lO cm kanoner, fyra 1 O ~In u 

värmkanone r l'Ch fyra lättare pjäser. Den är utrustad nwrl en ny 
tvärskepp.ska ta pult och fyra flygplan och har en fart på 2.\l knop. 

Efter det R enown rekonstruerats 192-3 till 1926 har den fr . 0 · _
1n. 

september 193() ytterligare modemiserats i Portsmouth och h ar n~~; 
t an full.atändig-t om bygg-t.s. Den skiljer s.ig nu från Repul se både tl 
u t seende och karaktär. 

. erade Denna ombygo-da slagkryssa re liknar nu både det moclenus t 
si agskeppet \Varspite och s.! ag kryssa ren Hood. Den har ett sty n'~l~~r 
torn i stället för den förra överbyggnaden med brygga, och en s 
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no-ar med katapult och kranar akterom cle två nya skorstenarna, 
]la " ·· l ···l ,(,111 n u a ro a Y sanu11a lOJ c. 
- När Renown's ny a maskineri blivit inkört, väntas den närma 
, jO' sin ursprungliga fart av 31,5 knop, som reducerades genom de 
~;a bulgerna. Den totala kostnaden för ombyggnaden, såsom elen re
dovisas i 1939 års Estimates, uppgår till 3,(}88,008 pund. Detta är 
inte ]ångt ifrån första kostnaden för fartyget, som var 3,117,20-t pund. 
J{ostnaden för byggandet av ett nytt fartyg av dess storlek och fart 
skull e i dag uppgå till åtminstone 8,000,000 pund. 

(The Unit-ed .Services R eview den 3 augusti 1.939.) 

Den väldiga ·omfattningen av Englands rustningsprogram för 
flottan har ytterligare belysts genom up.pgifter att mer än 40 nya 
krigsfa rtyg och ett antal hjälpfartyg sjösatts och sjösättas i år, en
ligt följ ande : 

5 slagskepp: King George V, Prince of Wales, Duke of York, 
Jellicoe, Beatty, varelera på 35,000 ton. De två för·stnämnda ha redan 
sjösa tts, och Duke of York beräknas löpa av stapeln vid Clydebank 
den 16 .september. 

5 tun~a kryssare: Fiji, Kigeria, Ma u ritius, Trinielad och Kenya 
på 8,000 ton . 

7 lätta kryssare: N a i ad, P'hoebe, Euryalus, Hermione, Bona ven
ture, Dido, Sirius, vardera på 5,.!,50 ton. 

4 hnngal'fartyg: Il lustriou.s, Victorious, Formidable, Inc\omitable, 
på 23,000 ton. 

10-15 jagare på 1,700 ton. 
9 oceangående ubåtar på 1,090 ton. 
Omkring 25 motortorpedbåtar äro uneler byggnad, de senaste äro 

fa rtyg på 32 ton. 
Snabba min[artyg. Bland de många fartyg, som löpa av stapeln 

Une\ er elen närmaste tiden a ro vidare tre minfartyg av en helt ny typ: 
Abdi e\, L atona och :Mauxman på 2,250 ton. De komma att bestyckas 
Inec\ 10 cm kanoner och väntas bli de snabbaste fa rtygen inom sm 
klass. Mån ga fartyg återstå dock ännu att beställa, nämligen: 

2 40,{)00 tons .slagskepp 
1 23,000 » flygp 1ankryssare 
4 8,000 » kr;ys.sa~·e 

16 jagare 
4 ubåtar 

20 snabba eskortfartyg på närmare 1.,000• ton 
2 mindre, snabbgående eskortfartyg. 
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Moderniserade fartyg. 

Detta flottprogram ökar tonnaget av under byggna tl var 
fartyg med 190,000 ton, oClh totala tonnaget uppgår till 900.0oo and~ 
1914, då ,skeppsbyggandet var som livligast i England, U]Jpp;ick ~on . 
naget av fa r tyg under byggnad till 506,000 ton. - 011

• 

Utom dessa nybyggnader kommer flottan att för.stärkas mec] t , 
slagskepp, som ha undergå t t en så genomgripande fö rändring, att ~a 
väl kunna jämföras m ed de modernaste slagskeppen. De t är o[ e 
skeppen Queen Elizabeth och Valiant, vardera på 31,100 ton OC'h :1:!: 
kryssaren R enown på 32,000' ton. 

(The Daily Telegraph elen E ju li 1!HQ.) 

Engelska flottan har infört två nya flygplanstyper, som skola 
tillverkas i .stor skala för flottans flyg . De äro Blackhum Hoc, som 
är en modifierad typ av det lätta bombplanet Skua, och Sea Gladia
tor, som är en modifikation av flygvapnets snabbaste biplan, an· 
pRssacl för hangarfartyg. 

Tyskland. 

Tysklands nya tunga kryssare. 

Vad slags fartyg äro egentligen de nya tyska 10,000 tons krys
sarna? :Man vet deras bestyckning och fart, men hur ii ro el e be
pansrade? Enligt modern tysk .skeppsbyggnadskonst och till och 
med enligt .<ådan från tiden före värlchkriget kan man antaga, att 
cle äro väl .skyddade och att pansaret utgör en väsentlig procent av 
deplacementet . Och man hyser den misstanken, att de äro bättre 
skydelade än Förenta staternas senaste kraftiga tunga kry·f'ti:ll'C av 
:fifinneapolis-klas.son vå 9,375 till 9,9,75 ton, och till ceh JtH ,J bättre 
rustade än de italienska kryssarna av Zara-klassen på 10.000 t on. 

I så fall är clems skyeld starkare än på cle bäst skyclll:.~tll' franska 
tunga kryssarna, Algerie på 10,000• ton oeh de j apanska tunga krys
sarn l\ på :J..O, OOO ton oeh naturligtvis också cle engelska kry.,;.,nrna av 

County-klas.sen på 9,7~0 till 10,000 ton. . ·al 
Den fo rsta av Tysklanels 10,000 tons tunga kryssare, Ad11111

. 
1 

Hipper, har nyligen trätt i tj·änstgöring. Den är föreg ångare tJl 
fyra andra av liknande typ och har en bestyckning på åttn. 20 c!ll 
kanoner i fyra clubbeltorn, två förut och två akterut, tolv 10 c!l'l 
lv-kanoner, tolv 37 mm lv-kanoner och fyra 53 cm trippeltorpecltuber. 
Den är ock så utrustad med en katapult och tre flygplan. 
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Dess maskineri bestå r av högtrycksångpannor och tu rbiner, vilka 
giva fartyget en angiven fart av 32 knop. Vattenlinjepansaret är 
J.2,5 cm . Man tror, att pansardäcket är kraftigare än på de tre 
J)eutschl andskeppen, som ha från 7,.5 till 3,8 cm pansa rd äck oeh att 
skyddet för kanonern a inte är mycket underlägset dessa fartyg.s, som 
]la torn med 17,5 cm pansar på fra1nsidan, 10 cm på baksidan och 
s--7,5 cm sidopansar. 

Om :na~1 antager, att alla dessa detalj er rörande Admiral Hip
per äro n khga och truts att farten är må ttlig oeh elen har mindre 
]luvudbestyckning än de j apanska och amerikanska fartygen av sam
ma slag, så ä r den sålunda med s itt massiva pansar oeh sina kanoner, 
som äro moder.nare och obetydligt tyngre än sådana på andra fartyg, 
världens kraftigaste krys·sare. 

Admiral Hipper kölstriicktes å r 193.5 och löpte av stapeln i feb
ruari 1937 och har all tså tagit omkring fyra år att bliva färdigbyggd. 
Bhicher köisträcktes också 1933 och sjösattes i juni 1937. Den gör 
nu sina provturer och skall snart vara färdigbyggd. Prinz Eugen 
kölsträcktes år 19-36, s jösattes i augusti 1938 och skall vara färdig 
194U. SeyLlli t z köl:siräcktes :Ji937 och sjö,s.a tte.s i j annari fö rra året, 
och ett systerfartyg, som också köLsträcktes 1-937 skall sjösättas i en 
nära fram tid. 

De enda t unga kryssare, som kunna jämföras med dessa fem 
fartyg ä ro de fyra italienska fartyge~ av Zara-klassen, Förenta Sta
ternas åtta av :MiD.nepoli.s-klassen och kanske den franska Algerie, 
som Aclmiral Hipper tyeks likna ganska mycket. E.nglands moderni
serad e t unga kryssare av Kent-kla ssen kunna inte jämföras med dem 
t . ' Y ~ngen rekonstruktion kan göra dem lika bra som fa r tyg, som redan 
enhgt den ursp r ungliga planen u t rustats med maximumskydcl. 

It alien.3 fyra t unga kryssare av Zara-klassen ha ett nominellt 
depl acement på 10,000' ton och ha åtta 20 cm kanoner i fyra dubbel
torn, två förut och två akte rut, tolv 10 cm lv-kanoner, åtta 37 mm 
lv-kanoner, å tta V3 mm lv-kulsprutor, en katapult av två flYb"Plan 
samt en fart av 32 knop . 

ha Förenta Stat:rnas å_tta tung~::_ kryssare av ~finneapohs-klassen 
deplacem ent fran 9,37o· och 9-,,91o ton oeh ha mo 2.0 cm kanoner i 

tr~ trippeltorn, t vå förut och ett akterut, åtta 12 cm lv-kanoner, tolv 
nnndr · .. ·t , l l t l f l 
39 

e j}Jasor, va (aapu er oc l yra f yg.plan samt en fart av c: a 
t' knop. Deras skyeld hestår av 12,5 cm s idopansar, :L5 t ill 12,5 cm 
tornpansar på f ramsiclan och 7,5 cm på sidorna och baksidan av 
ornen, ett manövertorn med 20 em pansar och två 7,5· r.esp. 3 cm 

Dansarel äck 

~ .. Av de s ju tunga f ranska k ryssarna är endast en pansarskydclad, 
arnligen Algerie på :J.O,OOO ton, som har åtta 2·0' cm kanoner, tolv 
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10 cm lv-kanoner, åtta 37 mm och sexton 13 mm lv-pjäser, ,ex 53 
torpedtuber, två katapulter och tre flygplan samt en fart av 31 k en, 
Dess skydd består av H cm s,idopan,sar och 7,5 cm pansardäck nri · 
sex tidigare fartygen, fyra på 9,9'38 ton och två på 10,000 ton 

1 
e 

liknande huvud- och torpedbestyckning med åtta 7,5 cm lv-k an~n la 
.~ex eller åtta 317 mm lv-pjäser, tolv eller sexton mindre pjliser ~r, 
eller två katapulter och två eller tre flygmaskiner, samt en fart ;~ 
31,3 tiJl 33 knop. Deras pansar utgöres av tunna plåtar över maski
ner och ångpannor. 

De åUa tunga japanska kryssarna ha tio 20 cm kan oner i fem 
dubbeltorn, tre förut och två akterut, fyra eller åtta 12 cm lv-kanoner 
åtta 47 mm lv-kanoner, åtta 53 cm torpedtuber, två katapulter och 
fyra flygplan, samt en fart av 33 knop. Dems skyeld utgöres av l(} 
till 7,5 cm sicJ.opansar, 7,5 cm tornpansar och 7,5 ti ll 5 cm pans ardäck 

De nya tunga tyska kryssarna tyckas sålunda vara av en bättre 
typ än Englands eller något annat lands kryssare. 

(The United Services R e,view den 2.0 jul i HIWJ.) 

'Sov jet u n i on en. 

Beträffande ry,ska fl.ottan vet m an f. n., att mycket bl ivit gjort 
för att förnya materielen, som till helt nyl igen var densamma som 
vid krigets slut. Talrika ar tiklar, inspirerade eller skrivna av högt 
ställda personer, förhärliga den pånyttfödda kraften hos den ryska 
flottan, som redan k-ommit i jämnbredd med sina medtävlare och från 
QCh med nu är väl skickad att försvara Rysslands kus ter. För unge
fär ett år sedan omtalades i Le Yacht förhandlingar mell an ryska 
regeringen och USA om beställningar på stora slagskepp. Under
handlingarna ha inte nått det från början avsedda resul tatet, me_n 
man vet att ett slagskepp på 35,000 ton, sam skall få nam ne! TredJe 
Internationalen, i våras började byggas på ett ryskt varv, fönnodh
gen efter amerikanska ritningar. Dess huvudbestyckning lär liksom 
på amerikanska fartyg av samma -storlek bestå av nio 40,ö om ka
noner. Et.t andra fartyg av samma klass är redan eller blir snart 
sta p e lm tt. 

Om planerna till dessa slag1ske.pp kommit från Amerika, så är 
det Italien , Bom givit Ryssland dess nya kryssare. Det verk ar t. 0

·. ~: 
som om det varit italienska ingenjörer, som ha reorganiserat ,S ov~: 
varv och satt dem i stånd att bygga större fartyg. Le Yacht .

1 
at~ 

redan förra året meddelat, att krys,saren Kiroff införliv.ats med f 
0 
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Den är på 7,800 ton, har O st. 18 cm kanoner, 4 s,t. lO om lv
tall ·oner och 2 53 cm trippeltorpedtuber. Farten är 38 knop. Ma
k~:er!et h ar en effekt på 100;000 hkr. Det består del,s av en Diesel
s!O 'nr som ger en fart av 17 knop, och dels ett turbinmaskineri med 
Jnouv ' 
j'etMade pannor. Kryssaren för fyra flygplan med katapultstart. 
~~ kryssare av liknande typ, Gorki, bör j a de i våras sina provturer 
ch två andra, Kuibusjeff och Ordjonikidze, äro under byggnad. Det 

~r dessa fartyg, starkare än andra länders 15 c.m kryssare, som på 
sin tid gav Tyskland en förevändning att öka antalet tunga kryssare. 

Flottilj ledaren Taschl;::ent, byggd på Oderovarvet i Livorno, in
"år nu i flottan efter provturer, där den enligt italienska tidningar 
~ppnått en fart på 44 knop. Dess deplacement är 2,800 ton och be
styckningen ,sex st. 13 cm kanoner och nio torpedtuber. 

E,tt annat fartyg av samma klass, .Moskva, ingår i Svarta havs
flottan. 

Enligt vissa uppgifter skulle en .serie av nio flottil jledare på 
2,.600 ton byggas på varv vid ö.ster.sjön efter italienska ritningar; tre 
skulle redan vara i tjänst och de andra sex vara rätt nara sin 
fullbordan. 

Om ubåtarna finnas inga säkra uppgifter. Revue .Maritime 
uppskattade i slutet av förra året deras antal till 150, inbegripna 
de som äro på varven. Enligt Taschenbuch der Krieg.dlotten 19'3\:l 
finns det 160, varav n i öster.s jön och Ishavet, 30 i Svarta havet och 
58 i Fjärran östern. Nyligen påstod japanske marinministern, att 
den ryska ostasiatiska ubåts flottan bestod av över 100 enheter. Vice 
folkkommissarien för marinen nöjer sig med att försäkra, att Sovjets 
ubåtsvapen är det största i världen. .Man vet, att en stor del av 
ubåtsvapnet - enligt vissa källor hälften - består av ernå ubåtar 
på 150-200 ton, enbart avsedda för kustförsvar, men det finns också 
fartyg på 1,000-1,100 ton med större aktions radie. 

Sovjets fl.ott8" intresserar sig fortfarande livligt för Ishavet. 
M:an har företagit sig att bygga en hel flotta av isbrytare, varav 
flera stycken på 11,000' ton gå på routen .Murrnansk-Vlaclivostok -
när den är framkomlig. Man har gjort anordning-ar på norra kusten 
av Okatska havet för att där ha ubåtsbaser m. m . för att undvika 
Japanska havet med dess förträngningar, so1n äro lätta att spärra. 
Visserligen begränsas Okotska havet av Kurilerna, som höra till 
Japan, men det finns talrika dj up.a passager, för det mesta isfria 
hela året, som det är praktiskt taget omöjligt att helt avspärra. En 
~ägenhet är, att avståndet från den största hamnen, Nogaevo, till 

ok{)·hama är 1, 70(1 sj öm il. 
S Ryska flottan har under 1939 haft manövrar i Östersjön och 
'-'arta havet. I slutet av juli gjorde östemjöfl.ott.an en stor de-
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monstrativ manöver, som utan tvivel va r avsedd att göra in t r,·cl· 
grannstatema, vilkas politik misshag-ar de styrande i t>o 1·j 0 t. \ Pt 

än ferntio fartyg gingo ut irån Kronstadt och vidare u h ne L] Iiu! ler 
kusten, passerade nä ra Helsingfors, gingo förbi Dagö, ströko f skn 
Gotland ·OCh gingo åter till utgångspunkten efter olika övniuorb, 
inom .synhå ll f rån dessa kuster. Pressen har i talrika ar hklar ._gar 

detta ämne unders trukit, att eskadern var nära Alancl. ~Ian på1~1~e ~ 
ner sig, att F inland och Sverige kommit överens om att P;r'mensa1~ 
befä,sta dessa öar, men att Sovjetregeringen satt sig därem ot och at~ 
planen övergivitb. Efter att länge ha varit främmande fö r all verk. 
samhe t till sjös.s, vänder sig nu det nya Ryssland mo t ha vet, och 
denna fö rändring kan ha viktiga följder - under den ovil lkorliga 
förutsättningen, att personalen är i stånd att behärska ~ina vapen. 
·Om detta ,finns det aHs inga uppgifter. 

(Le Yacht el en 26 augusti 1\139.) 

Nederländerna. 

Den holländska »Naval Annuah anger följande sam m an~iitt nilJg 

av holländska flottan. 

Rustftde fartyg: 

3 kryssare, 1 torpedkryssare, 8 jagare, 5 torpedbåtar. 11 1. kl. 
ubåtar, 12 2. kl. ubåtar, 3 kustbevakningsfar tyg, 1 skjut.skolefa rtyg. 
6 kanonbåtar, 4 flodkanonbåtar, 17 minläggare, 16 minsvepare, 2 
verkstadsfartyg, 1 motortorpedbåt. 

Uneler byggnad: 

2 kryssare, 1 torpeclkrys.sare, 4 jaga re, 8 ubåtar och :3 kanon· 
båtar. De båda kryssarna som bli på 8,350 ton och tå tn-15 cm 
kanoner och 33 knops fart beräknas vara kl a ra för provtu r "''p tember 
-oktober 1941. 




