
1939.
102:e årgången.

Häfte N:r 7



-329-

Årsberättelse i navigation och sjöfart 
för år 1938. 

A,·gi,·cn av ledamoten i KöMS, kommendörkaptenen 
av 2 gr. S. J. Nonlg1·en. 

(Forts. från häft. 5, sid. 2S7.) 

Kungl. Sjöl.:arteuerkets verksamhet. 

Under år 1938 hava ulförts sjömätningar med ekolodning 
till sjöss nordväst 01n Gotland ooh i kustbandet inom området 
Storkläppen-Kråkelund samt kushnätningar i Smålands skär
gård inom omTådet St. Askö- Kråkelund, i Bohusläns skärgård 
inom omJrådet Ellösefjorden och nord och väst om Gullholmen 
- Herrnanö samt i Stockholms ,skärgård i farleden nord om 
Lidingö och Värmdö. 

Med am ·ändande av den nybyggda, omagnetiska mätnings
båten >> Kompass » hava smulliga magnetiska element blivit be
stämda p å 143 sjöpunkter, huvudsakligen belägna ulanför söd
ra Skåne och i Hanöbuktcn samt 1ill n ågon del i norchästra 
Östersjön . 

Följande sjökort hava under aret utgivits: 
Nr 304 Boltenviken i sk::1la l : 500,000, li tografi, 
Nr 305 Bottenhavet i skala l : 500,000, litografi, 
Nr 301 Öster sjön, radiofyrar och distanser, i skala 1: 50o,ooo, litografi. 

,.;· En sida av s jökarteverkets verksamhet , som visar ständigt 
axande omfattning, är instrumentkonlrollavdclningen. L"nder 
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år 1938 prövades 4,458 lanternor och l ,543 komp~sser, Vilket 
innebär en öknin" från år l 937 av antalet undersok t a h1 11 1 ö ~ 
nor med omkring 1,000 st, medan kompassernas anlal minskaL, 
med omkring 50 st, således en total ökning i antalet mHlersökt 
objekt av 950 st eller omkring l G %. Jämfört med ar Hl3~"l 
då dc nya bestämmelserna om prövning av lanternor triidde \ 
kraft, uppg:"tr emellertid ökningen i totala antalet undersök. 
ningar till ej mindre än 57 %. 

Militär väderlekstjänst. 

Verksamheten vid Statens l\Ietcorologisk-Ilycl rngra fiska 
Anstalts Militäravdelning har under år 1938 fortgått i ~to rt sett 
oförändrad. 

Anstalten har flytta t in i nya lokaler med adress Fridhems-
gatan 7-11, SLo'Ckholm 12. 

rvied hänsyn till praktiska krav har beträffande <ll' perio
diska väderlcksprognoserna, som utsändas från mil i tiin-ädcr
lekstjäm;ten (MV), en förändring vidtagits såtillvida all gi ltig
hetstiden för den prognos, som utsändes kl. 1030, utstriickts 
till 36 timmar, alltså kl. 2000 påföljande dag. Niedan siduncla 
den första 12-timm_arsprognosen kl. 0700 (kl. 0800) iir avseeld 
att läggas till grund för planerande av dagens övningar, gä ller 
prognosen kl. l 030 även näs la dags övningar. Den prognos, 
som utsändes kl. 1630, gäller till samma tidpunkt och iir Ul' 

sedd att läggas till grund för planerande av dagens iiYn ingar, 
o·äller l)rorrnosen kl. 1030 även nästa da!:!s övningar. Dl'n prog-o o ~ "• 
nos, som utsändes kl. 1630, gäl;er till samma tidpunkt och ar 
avsedd att vara en förständigande komplettering elh ,. cYcn· 
tuellt e tt beriktigande av fönniddagsprognosen . 

Ett förslag till ny del I av Instruktion för militär väder· 
lekstjänst i fred (IVT del I) är uneler utarbetande. . d· 

Flygvapnet har återupptagit de regelbundna uppstign '
0

" 
• o • l" -da <~3f arna med flygplansmeteorograrf, 'Sa att varJe dag utom OJ "et' 

en temperatursondering föreligger från ni'tgon av fl y~yapn 1: . .. L" t bct\'de förläggningsorter. Dessa observatiOner aro av s ors a · 
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·eke endnst ur prognostisk synpunkt, utan även med hän-
1c 1 '11 · l l · J k ··n till artJ ernue eoro og1s {a ~ra v. 
>) Anstalten har börjat med regelbundna radiosonduppstig-

• 11 ar från Bromma tre dngar i vecknn. Dc använda raclio-
!I IJio ' .. L V"' "l" l l f ,
011

cJerna aro av YP " :cusa H >> c. v. s. u ttrycks- , ternperatur-
~ch fuktighetsvariationerna registreras av instrumentet i fonn 
nv ],apacitetsändrin_gar. De härav förorsakade frekvensvaria
tionerna mottagas vid marken och omräknas till lufttryck, tem
peratur och fuktighet. Vid de tillfällen, då samtidigt en me
teOJ'Ografuppstigning gjorts fnl n Roslagens flygflottilj i Häger-
uäs, ha de b{Hla uppstigningarnas resultat jämförts. I någrD 
fa ll har under senaste tiden bättre överensstämmelse vunnits , 
medan tidigare oftast större skiljaktigheter förekommit. Jäm
förelserna synas emellertid lyda på, alt radio-sondernas tillför
litlighet ökats. Frågan rörande radiosondens utnyttjande för 
balli sti skt ändamål torde därför möjligen snart kunnn väntas 
rinna ökad aktualitet. 

Särskild fackutbildning hm· varit anordnad för officerare 
0ch underofficerare. Som tidigare ha äYen äldsta [trskursen 
ojökadetter genomgått vis,s praktisk utbildning vid :MV. 

Såsom militärmeteorologiska observationsstationer hava 
tjänstgjor t Karlskrona kustart illeriregemente, Tingsläde radio 
och kustflottans flaggskepp. Fly,gplankryssaren Gotland hal' 
därjämte under <Sin expedition till främmande farvatten sänt 
regelbundna synop ti ska väderleksrapporter , omfattande även 
G~servat ioner från de högre luftlagren (höjdvindsuppgifter) . 
Vidare har ~s tatsi sbrytaren Ymer tjänstgjort som militärmeteo~ 
rologisk B-station. 

Vid Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt har, som 
ett led lo o l "'f' t l o • o o o .. f' " .. en av vm crSJO ar s wnmutlen pa sm trd fareslagen 
orbattr· · · lt"' l 

1 
mg av ISsigna Janslen, avs utals ett arbe te , Isförhål-

andena 'd S · · · I· l k · d o l VI \·tnges \.U~(CP , ryc · t l med cJanclen fran Sta-
g:~~ Meteorologi~k-Hydrografiska Anstalt hand nr G. Det ut
<t [[ en bearbetnmg av de regelbundna isobservationcr, som 
ritsedan vintern 1870- 71 utförts vid rikets samtliga lots- och 
. rplatser, in nlles 230 kustorter med lillhopa 1:3,000 journaler, 
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fram till vintern 193-!-35. De blanketter, som för iindunl: 
begagnats, in neh ålla ·e tt tiotal frågor h ll besvarande, Och <llet 
är m ed s löd a v detta material, so m ifråga varande fö r-s b_ det 
mera omfattande undersökning av elen svenska ku ~lcn .b loc~ 

lVI[ 
verkställd. 

Undersökningens lmntdtabcll innehåller uppgifl l'r o11 1_ 1 n e. 
delvärden rörande t iden för isHiggning, islossning, slängt Och 
öppet för ångfartyg, isvintern s längd och förekomst pa olika 
kustdclar, allt gällande 120 hamnar och dit förande l'nrlcder. 
En annan viktig tabell ger en kro nologisk översik t av isför. 
h ållandena ~1 r för år i 31 av de större h amnarna. 

I särsk ilda avdelningar beh an cilas bl. a. isläggni ngens fort. 
skrida nde, isens tjocklek , isförekOJnsten tili havs sam l dri visen. 
l andra kap i t d studeras bl. a. isförhållandenas Y aria l i o ner l III· 
der ol ika decennier , sam t de st rä nga, norm ala och mil da ,·in\. 
rarnas f rek v ens och utbredning uti dc skilda farval lnt•n . Eli 
fl erta l av resultaten i(skåliggöras genom kurYor oeh belysas 
med översiktskartor. 

II. Sjöfart. 

S jöurbet;;tidsl ugsliftning t n. 

I årsberättelsen år 193 7 (TiS 19:18, sid. 529) r er wgjorde' 
för det förslag till lag angående arbetstiden till sjö•.-; m. m .. 
som skulle medföra Snriges ra tificering :w sjöfart-ko nl'crcn· 
scns i GeneYe beslut år l 936, ävensom för de yttr:1nden, soll1 
vissa myndigheter avgivit härutinnan. De ansvarig:t m ~·ndig· 
helerna manade till för.si ktighcl, och från redarehall l'ram f?r· 

. . .1. 1 ... ,.,"st1fl· des r)ro tcsler och varnmo·ar n10L en ens1 t 1° svens-. ,,n "'"' 
t> . " . d 

ning, men förslaget antogs vi d 1938 års riksdag. Lagen i~l: 11
; 

terad den 30 september 1938 (SFS nr 607 /1938), v:ll',p:unl . 
' l " I . ·1 f" d .. l .. l (SFS 111 

h ung . '' aJ :L sanuna c ag u l ar acle ~ungm·e se . ,, 
608/1 938) med närm are föreskrifler röran de dess ti lEi!11P111110

. 

Båda förfa ttnin garna triiudc i kraft elen l jan uari 1 \';)9. . 11 
• • o " • l ·•if/H( Efter ett kortvang t upp.svm g pa knappt ett ar J !l 1 ' 

-333-

der år 1938 en baisse p:( värlclsfraktmarknad en , som skapat 
1 ~1 

1 t ~ättningar för , att vid lagens tillämpnin g skulle uppstå 
(ofL " f"' 'Jl l . s\'årigheter , or n ,;a var nats unc.er ulred nmgc ns gång. Den 
dc l · .. · l ' l ·1 ska rec ermarmge n 1ar sa une a genom lagens tillkom st un-,ren .. , '.. . · 
· r dåligt Iage pa varlc1sfraktmarknaclcn belastats med ökade 
de tnao·r som intet annat land ännu funnit läm[)li!.!t att införa. 
piJ (l ~ '. . • ' • • . - •• \.....' • 

gederinan ngcns man haYa uttryckt den forhoppnmgen, att 
dessa förh ållanden icke måtte leda till, att svensk sjöfartsnä
ring måste vädja om införande :1v stalss ulwenl iou, som fallel 
redan är i de flesta sjöfar tsidkande länder. Det kan emeller
tid förväntas, a lt mohsvaramle förslag om sjöarbetstidslag 

1nart komma att f ramläggas i Xorge och Danmark. 
Lag angåend e semester utfärdades elen 17 juni 1938 (SFS 

nr 287/1938). Lage n fastsiar semes terrätt även för sjömän 
med beaktande av dc ol ikheter mot andra arbctsa nställcla, som 
måste föranledas a v l i vet ombord. 

Sjömonslwsens omorganisation . 

Genom beslu t av 19;38 års riksdag h ar den segsli tna frågan 
om viss omorganisa ti on av sjömanshusen vunnit en lösning, 
som mottagits med tillfredsställelse av sjöfolket. 

Antalet sjömanshus minskas från 47 t ill 30. Deu tidigare 
rid sjömanshusen bedrivna unders tödsve rksamheten överflyt
las till hanclelsflotlan.s pen sionsanstalt , varvid principerna för 
rerksamheten omliiggas. Sålunda kanuner den nuvarande be
hovsprövningen att fr~mg~(s och understödet, grundat på in
betalda hyresaYgiftcr, erh~dler karaktären av avgiflspcnsion, 
s~m tillfaller envar efter uppnåeld viss ålder. Beslutet innebär 
nd . .. 
l' .are, att h and elsfiollans pens10n.sanslalt utbygges och utover 
ld.igare statsbidrag erhåller elt årligt a nslag på 200,000 kr, 
~·ed vilka medel de utgående pensionerna skola kunna för-
Ultras. 

fr Genom riksdagsbeslutet hava tdi för sjöfolke t särskilt 
a111träcta ] .. · 1 · .. l l S ' l 1 l le nc e ora ltvi sor )l'lllgats ur var c en . . a une a 1ar .sta-llnu .. 

over tagit elen andel av sjömanshusens arhelsbörda, som 
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hii.rrört ur statliga kraY, och höjt statsbidraget från 1-U).Ooo . 

356,~_00 kr. eller 7 ~ 9~ av administrati~n~kostnaclerna enl\~1 
den andradc orgamsatJOnsplanen. Samt1d1gt har Shlen 1 .. ~t 

. t .. l f.. d J l d o l <l l)]. 
nat v1.ss go tgore se or .c )C opp, som un er arens opp lind 

l o,.,. · ·· l l ·11 .. l 1· an. 
1a 1ts SJomans 1uscns -.assor genom o l! rac '- 1ga sta tsans] " 

Dctla belopp h::~r fixc>rats till ungefär 5 milj. kr. , vilka \'is a~. 
l . · l u· l t J t l o l .. ser. 1gcn JC '-C 1rc -.t a er )C a as, n1cn vara c c ovan n aJnnda k 

200,000 till handelsflottans pcnsion.s::~nstalt kunn a hc trakt:· 

såsom en arlig ränta. Den andra omst~indighcten , sum hittill: 

väckt mycken fö rargelse särskilt bland befälet, ha r gäl lt un. 

derstöclsväsenclet, men den har nu undanröjts genom avskar. 

fande av behovsprincipen och pensionens gnu dandl' pa in. 

betalade avgifter. 
Beslutet skall träda i kr:-tft elen l juli 1939, nwn författ. 

ningarna äro ännu ej utfärdade. 

Förordningm rörande marina förhdllanclc n. 

Genom kungl. kungörelse den 2 oktober l:J:H; (SFS nr 

626/19:38) hava vissa ändringar utfärdals i kungörelsl'n av den 

21 november 1925 (SFS nr 467/1925) angående frä mmande ör

logsfartygs och militära l u filfartygs Lillträde i fred l i !l s1·enskl 

territorium. Bland dessa ändringar märkes, att el en hit tills i 

praktiken ofta .svårbedömda frågan angående vad som skall 

förstås med svenskt territorialvatten numera fixerats genom 

att hänvisnin" n· öres till de år 193± uto·ivna SJ. ökor t där den 
t-, U- O ' , 

pretenderade sjögränsen uppdragits 4 distansminn ler från n· 

k els landområ den eller från linjer, som mot havet bilda gdin

för inre territorialvatten . Svårigheter hava ju h itti lls före· 

konunit vid bedöntande av, huru dc,ssa linjer borde dragas Öl'er 

s törre inbuktningar i kustlinjen . Sjökorten hava utgl\· iLs_ i 3~1; 
slutning till Lullstadgan och Kungl. ~'[aj :ts brev elen ± maJ 19 

samt kunna erhållas genom sjökarleverket. ~ , 311 
I kungl. kungörelse den 18 juni 1937 (SFS nr i'J 18/J9995 

har stadgals sådan ~indring i kungörelsen den 21 non'nlber 1 dr 
(SFS nr ±68/1925) angående inrapporterand e av frii !ll 111 an 
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J 
o·sfartygs rörelser vid rikets kuster, att denna rapporterino· 

·;r Oo o 
l 1era göres av lots- och fyrpersonalen genom vederbörande 

ntll1\ 11ctis triktschef till chefen för marinen, medan förut denna 
1na 
"vervakning skedde genom rapportering via lotskaptenerna till 

~hefen för försvarsdepartementet. 

Genom kungl. kungörelse elen 27 maj 19:33 (SFS nr 

!S7/1938) hava utfärdats vissa n eut ralitetsbe.stänunclser, som 

ersätta de hittills gällande av år 1912. Bestämmelserna angå 

!illträde till svenskt territorialvatten för krigförande makts ör

logsfartyg och milihira luftfartyg samt för uppbringade fartyg, 

varjämte stadgas förbud för krigförande makt att å svenskt 

!erritorium vidtaga en del åtgärder, .som kunna anses gynna 

krigföringen. Ä ven i denna kungörelse lämnas beträffande 

lerritorialvatlnets utsträckning hän visning till de i anslutning 

till tullstadgan utfärdade sjökort, son]! förut omnämnts. 

En nytillkommen kungl. kungörelse utfärdades den 26 

september 1938 (SFS nr 591/1938) angående sjöfarten inom 

svenskt kustvalten under vi.ssa utomordentliga förhållanden. 

Däri givna bestämmelser avse att lillän11pas efter särskilt för

ordnande av Kungl. Maj :t vid krig, krigsfara eller av krig för 

anledda u tomordentliga fö1•håHanden. Bestämmelserna om

fatta förfarande vid pejling, åtgärder vid visitering, föreskrifter 

för färd genom minerat farvatten samt för sjötrafikens dirige

rande till vissa hamnar och för beviljande av tillstånd att in

löpa i vissa förbjudna områden , som närmare preciseras. 

Sjömilitär kurs vid navigationsskola. 

Ur såväl folkhushållnings- som . försvarssynpunkt är del 

~v största vikt, att den egna handelssjöfarten kan hållas i gång 
1 
största utsträckning även under orostider. För att lämna han

~elsflottans befäl en orient-ering om dessa frågor samt en hand

fe~~ing be träffande åtgärder till skydd av handelsfartyg, hava 

rtviUiga ku rser anordnats , varav en i Stockholm vintern 1937 

~ch tre i Göteborg vintern 1938. Kurserna hava rönt mycket 
IVJiu fll l · . . .. .. 
llt o l s ulmng samt stort mtresse. Harav leddes chefen for 

ii arinen på tanken alt införa en frivillig kurs i sjömilitära 

lllnen vid navigationsskolorna . En sådan kurs h ar läsåret 
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l 938/39 försöksvis anordnats vid navigationsskolan i Götebo. 
med frivilligt deltagande av samtliga elever i sj'ökaptemkla.,., lg 

(J u u (_10-.)e.l) 

Därest detta försök visar gott resultat, avses de t a tt f'·· · 
' 0(', 

söka göra kursen till ·en permanent institution och omfa tta ndo 
även övriga navigalionsskolor. -

Sjöhistoriska museet. 

Genom invigningen av Sjöhi.storiska Museet i S tockhohn 
den 28 maj l 938 har äntligen det alltmera trängande iinskellli\. 
let att kunna bereda plats för våra örlogs- och sjöfartshisto. 
riska samlingar nått en lösning, och samlingarna hava fly ttats 
in i ett värdigt minnestempel. Detta har möjliggjor ts gcno111 

storslagna donationer av den under året avlidne, för sjiiförsva. 
ret och sjöfarten varmt intre.sseradc f. el. sjöofficeren , h:mkcli. 

rektör K. A. \Vallenberg och hans hustru. 

statens isbrytaruerl..:samhet. 

I årsberättelsen år 1935 (TiS 1936 sid. 477) lämnades en 

redogörelse för elen statliga isbrytarverksamheten åren 1926-
1934. För de följande åren har av sjöförsvarets kommandoex
pedition årligen utgivits en redogörel.se för verksamhelm. Det 
kan vara av intresse att ur redogörelsen för år Hl37 /:l8 ci tera 
några uppgifter, enär delta verksamhetsår kan anses vara re
presentativt för våra uneler senare år vanligen milda vintrar. 
Aven under In'ilda vintrar blir emellertid isbrytarverksn mhc ten 
i hög grad beroende av rådande vindförhållanden , i det att 
ostliga vindar även då kunna orsaka betydande issntri ghcter 
på svenska siclan av Bottenviken och Bottenhavet. I detta av

seende kan ingen generell erfarenhet framhållas. .,, 
För bestridande av kostnaderna för statsisbrytarnas drJJt 

och underhåll utgjorde l 937/38 anslaget kr. 225,000, vanned 
de sanunanlagda förslagsanslagen för åren l 925-1938 upP~ 
gingo till kr. 2,720,000. För att bereda statsverket ersä llD 111

" 

f .. d J ] o f"· h". . 5 % o f ' l' ocb or .e.ssa zostnac er, utgar en or OJnmg om o a ~ -
0 

båkavgiften, som under samma tid uppgått till kr. 1,799,00 · 
o l • (T l , n1J11U varav under budgetaret 1937 138 kr. 166,000. nc er sa 
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·c]speriod h ava isbrytarnas driftkostnader belöpt sig till un
\I f"r· kr. 1,177,000 och underhållskostnaderna till ungefär kr. 
~a . 
~s , ooo , tillsammans kr. 1,845,000. 

Under statsisbrytarnas hittillsvarande verk.samhet har den 
ckononJJiska balansen i årlig l medeltal visat följande ställning: 

å bandelsdepartementet äskat anslag ...... kr. 209,000 
genom förhöjd fyr- och båkavgift influtit . . >> H4,000 
statsisbrytarnas drifts- och ordinarie uncler-

h ållskm;tnDder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,000 

!Sibrytningsverksamheten var under Yintern l 937/:38 för
lagd till Bottenviken och norra BoLtenhaYet. Kågra för den 
större sjöfarten besvärande ishinder förekomma icke, utom 
i Göta älv där dock h avsisbrytarna av naturliga skäl icl'e kun
na verka . Med anledning av bl. a. den snabbt inträffande is
blockaden i Göta älv hava emellertid vissa sammanslutningar 
tagit initia tiv till utredning rörande s tatlig isbrytningsverksam
het även i Göta älv och Vänern. 

Endast Ymer behövde tagas i anspr{d.;, uneler sista vin
tern, och fartyget insattes i Bottenviken från början av decem
ber. Sjöfarten uppehölls hela månaden på hamnar t. o. m. 
Luleå, trots att isens beskaffenhet och djup gjorde den ytterst 
svårforcerad. Inomskärs brutna rännor voro även för .special
byggda h andelsfartyg oframkomli-ga utan assistens. Den snabb
het, vanned ishindren uppträdde, hade till följd att visst, för 
g~ng i isfarvatten icke lämpat tonnage, icke kom undan svå
ngheterna, ulan råkade i kritiska situationer varvid endast 
y ' 
Illers i sista stund skedda ingripande räddade fyra fartyg från 

kata'strof. 

Issvårigheterna i Bottenviken minskades något vid års-
skiftet d o k · · f" · 'd' l · , men a s ·eppnmgen or vmtern samt1 1gl avs ulats 1 

~less hamnar, förlades Ymers verksamhet till norra I3ottcn
~~:et, där inga issvårigheter av större omfattning uppträdde. 
klofarten på Holmsund upphörde i .slutet av januari, men den 
linde f t o • o 1 .. · 

111 
· or ga utan ass1stens pa lamnar t. o. m. Ornsköldsv1k, 

h edan norr därom issituationen i förening med svårigheter av ,,a . u u 

Vlgatorisk art uteslöt av isbrytare understödd sjöfart. Un-
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der febr uari och mars månader var Ymer därför för la f.!:cl . 
1 ' t le. 

redskap i Stockholm. 
I början av april bröt Ymer ränna i Angermanii h·c11 Oc] 

på et t par andra ställen ~t tcfter Bott.enhavsl~~t.~ ten samt Iöri ad~ 
därefter verksamheten t1 ll Bottenviken. S.J ofarten pa Lule· 
öppnades i mitten av april. Vid denna tidpunkt Yar inon1skära 

den fasta isens grovlek på sina s tällen ända till nära (' Il Ineler' 

Oaktat att för ~1rstiden höga lufttemperaturer länge ra tt, had~ 

isens hårdhet föga minskats. Under sådana omständigheter 

föreligga stora risker för att handelsfartygen trots ishry larassi. 

s tens skadas av de hårda och grova isstyckena. På grund ar 

risken för a tt de betydande ismassorna i östra hälflf'll a\' Bot. 

tenviken vid ostliga vindar kunde komma att ånyo blockera 

svenska kusten, kvarhölls Ymer i Bottenviken till de n ll maj. 

då .inga hinder för sjöfarten Eingre ansågos vara att riikna med. 

l 

Av nedans1ftende tabell framgår det antal fartyg. som as. 

si·sterats av statsisbrytarna Atle och Ymer. 

Totalt Svenska Uthindsb 
Vintern antal 

antal l o /o antal l ' /o 

1925-26 123 80 65 43 l 
35 

1926-27 S8 G2 70 26 30 

1927-2S 77 63 S2 14 

l 
18 

192::3-29 72 52 7'3 20 28 

1929-30 - - - - -
1930--81 41 36 ss 5 l l~ 

1931-32 33 27 82 6 18 

1!)32-33 34 29 85 5 15 

1933- 34 58 43 74 15 26 

193±-35 21 18 86 8 14 l 
1935-36 107 79 74 ~s 2G l 
1936-37 1S2 127 70 55 30 

1937-38 76 65 86 11 ~ 
Summa l 912 l 6S1 l 75 l 231 l 

') . _o 

h ') ')') bogse· 
Vid ovanstående 912 fartygsassisteringar ava - -·) . . 

1
d1 

ringar utförts, varav ett 50-tal pågått uneler t icler y n nct fl L 

- - 339 -

C
]lan 2- 24 lfz limm ar. Tidslängden för övriga bogseringar 

111 . k t .. 2 t ' . vant ·or ·are an 1111n1ar. 
har 

Antal verksamhetselagar för statsisbrytarna framgår av 

följande tabell. 

l~ 

r-

A t l e Y m e r 
Vintern 

expedition l beredskap expedition l beredskap 

!925- 26 1
) 133 - - -

1926- 27 195 "- ·- -v O 

1827-28 171 56 -- -
1928 -29 2

) ") 179 59 - --
1929-30 5 142 - -

1930-31 160 3S - -
1931-32 134 44 - -

1932-33 84 69 95 15 
1933-34 152 - 79 14 
1934-35 - - 84 150 l 1935-36 - - 143 S-l 
1936-37 67 42 139 

l 
S2 

l 1937-3S - - 160 56 

A n m. 1) Därjiimte togs Stockholms staels »Isbrytaren IL> i an

språk 22 dagar. 

2) Därjämte togs Stockholms staels »Isbrytaren Ih i an

språk 53 dagar. 

3) L;nder högYintern 1929 fö rhyrdes därji'tmte för Yiss 

tid Norrköpings stads »Isbrytaren b samt ryska is

brytaren »Lenin». 

S.iö lartstatistik. 

(Sifferup pgifterna i nedanstående tabeller hava välvilligt 

~~ä~lts till förfogande av förste ak tuarien i Kungl. Kommersko l

g1um, korresponderande ledamoten av Kungl. Örlogsmanna
SälJskapet H. G. E. Eneborg.) 
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l Ångfartyg Moto rf art y g 
segelfartyg 

l An" l Bmt" INeHn 
m ed hjälpmask in öv ri g a 

An-~ Brut-~N et to- An-~ Brut-~N et to- An-l Brut- \Netto -
tal toton ton tal toton ton tal toton ton tal · toton ton 

Il 

2 3,313 2,2371 24 G3,531 45,802 G 67G 457 - -- - -

l 32 
2~, 1 5 

247 153 2 l8L 124. -- - -
2 2,815 ]~~9Ji ~ 6,8911 4,7081 20 2,455 l 755 - - -

- - 95 701 5 428 ,317 1 - - -

5 G,190 3,95:2 1 07 70,764 50,733 33 3,740 2,G53 - - -

l 
3 1,909 1,2871 4 10,255 7,4271 7 397 278 - - -

- - ~o) -· - l 224 165 - - -

6 G98 l 138 82 2 85 65 5 250 211 
19 22,722 15,3001 4 lJ ,870 9,013 6 737 543 - - -

- - - l 4 198 137 2 95 lO l 230 180 

28 l25,329l16,994 ll 13 l2~,46ll 16,659 l l 18 i 1,5381 1,121 il G l 480 l 391 l 
Under år 1938 hava alltså ångfartygen minskats med 25 st., 19,139 bruttoton och 13,042 nettoton. 

Motorfartygen hava ökats med 24 st., 48,303 bruttoton och 34,074 nettoton . segelfartygen med hjälpmaskin 
l1ava ökats med 15 st., 2,202 bruttoton och 1,532 nettoton. De övriga segelfartygen hava minskats mell G st., 
480 bruttoton och 391 nettoton. 

För fartygsbeståndet i dess helhet uppkommer en ölming med lO st., 30,88G bruttoton och 22,173 nettoton. 

<:J:) .,.. 
o 

<:J:) 

e 
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Angfartygsbeslånclct minskas sålunda fortfarande i Sve

. Danmark och Norge, men ökas kraftigt i Tyskland samt 
·J''e, . . .. 1 0 i Finland och SovJetumonen. Betraffande den forlfaran· 
iiven . .. . 

ökningen av antalet motorfartyg 1 alla lander uton11 Fm-

de d innehar Norge en kraftig ledning, nära följt av Tyskland, 
Ian ' d k "] · .. .. ·l l l 

l även en svens ·a o \:nmgen ar avsevare oc 1 wmpenserar 
JI)Cl 

,.'1naen bland ångfartygen. Dc svenska segelfarlygens total.1 v c v 

;0; 11age har ökats, men de flesta faliygen äro smft. Finland 

do!l1inerar fortfarande segclflottorna. även om såväl antalet 

fartyg som totaltonnaget alltjämt minskas. Sovjetunionens se

aelflotta ökas fortfarande. Av tabell VII framgår senare, att 
o 

ett betydande antal segelfartyg nybyggas i Storbritannien och 

U. S. A. 
Wirlclstonnuget och vissa länders tonnage vid nedanståen

de tidpunkter var, uttryckt i millioner ton , följand e: 

Tabell V. 

l 1
1928- -2911937-381 1938-39 1 Förän[ dring 

------------~------~------~----~1_9_28_-_-_38~1 1_9_3_7----38 

Världs tonnaget 

Danmark .............. . 

Estlan d ........ ........ .. 

Finland ............ .. .. .. 
Frankril·e 

Holland~ .. :::::: ::::::::: 
Italien 
Japan .. .. ............ .. 

Lettland .......... ...... . 

;~;egne ... :::::::: ::::: :: 
s . .. .............. .. 
S 0VJetnnionen ... ..... . 

Pan i en St · ............. .... . 

66,95 
1,07 
0,05 
0,28 
3,3± 
2,82 
3,43 
4,14 
O, 12 
2,97 

0,38 
1,16 

orbntannien och 

S Irland ...... ......... 19,88 
T~erige ...... ...... ...... l ,45 

DYsklan d .. .. .. .. .. .. .. . 3,78 

l l l l 
GG,29 67,85 - 0,66 + 1,56 

1,12 1,13 + 0,05 

0,17 0,18 + 0,12 
0,55 0,58 + 0,27 
2,87 2,90 - 0,47 
2,63 2,86 - o, 19 
8,21 3,29 -0,22 

4,48 5,01 + 0,34 
0,18 0,19 + 0,06 
4,35 4.6 l + l,ö8 
0,09 0,1 o + 0,09 
1,26 1,28 + 0,88 
1,05 0,96 -- 0,1 1 

17,54 
1,50 
3,94 

17,78 
1,58 
4,24 

-2,34 
+0,05 
+ 0,16 

+ 0,01 
+0,01 
+ o.o3 
+ 0,03 
+ u,28 
+ 0,08 
+ 0,53 
+ O,Ol 
+ 0,26 
+ O,Ol 
+ 0,02 
-0,0~ 

+0,24 
+ 0,08 
+0,30 

S A. (utom Stora 

SJöarn a) ............ 1 12,00 9,80 9,37 1 -2,20 - 0,43 

V" Medan .siffrorna från 10-årsperioden 1928-1938 såväl för 

~:tldstonnaget som för -enskilda länder visa en minskning eller 

~ dast en obetydlig ökning - med undantag för Norn-e och 
~...&...-0 .. ir> h ,_. • b 
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öka ts, vilk et äYen är fa llet med de enskilda länder nus t t[ 

för U. S. A. och Spanien. Ökningen är särsk ilt belydanct~111 

Japan, T ysklan d, Norge, Storbri tannien och Holland. 1 

I förh å llande till sit t invånar a n tal h ar Norge el L Invek 
t f .. e • l d l r·· o t l . et stor m·sprang 1 · onnageavseen e, oc 1 orsprange 1<1r kraftin 

5tegra ts under det senaste decenniet. N o·rge hade år l H:18 1 , 5~~ 
brultoreni~lertonr)er l 000 invånare vilket innebär 50 o7 n ..:.; - - ' , ,-o n1e. 
ra än för 12 ar sedan, samt förfogar därmed även iiwr värJ. 
elens modernaste handelsflotta. Långt efter följer Storbri tan. 
nien med 386 bruttoton per 1,000 invånare samt dii.rcl'ler Ho]. 
land med :131 och Sverige med 259. Därefter är stege t långt 
till närmaste nationf'r, U. S . . :\. med 77, Ital ien med / (i. Frank . 
rike med 69, Tyskland med 5-! och Japan med 50. 

Den engelska handelsflottan är jämte den tyska den enda, 
som n u är mindre ~"in år 191-1. Holland, stött av sina kolonier, 
har en b ög tonnagcsiffra. 

!-Junäelstonnugets filder visade vid årsskiftet 1 \);)8--1930 
följande proccnluclla fördelning för äng- och motorfa rtyg : 

Tabell VI. 

0-9 1tr l 
:.!ö år eller l 10-24 år 

111
er 

Vlirldstonnaget ··············· ······ 26 o jo 5ö Oj o 19 Of o 

Danmark ········· ······ ······ ····· · ··· 33 o /o 53 o /o 14 o,, 
Frankrike ······························ 28 o, o 60 Of o J2 Of o 

Grekland 4 o /o 5J o' 42 O' 

······· ······· ·········· ······ o , o 

Holland ...................... ......... .. 40 o/o 52 o/o s Of o 

Italien 11 o;o 60 o /o 29 O' 

································· 
jO 

Japan .................................... 35 o;o 48 0 /o 17 Ofo 

Norge ............... .. ... ... .......... 4ti o /o 43 Oj o 11 of o 
Spanien .................... . ............ 20 o;o 48 o /o 32 O' ,o 

Storuritannien och Irland ...... 33 o/o 57 o/o J{) of o 

l ~v~rige ... .............. . ......... ······1 2ti Of o 44 o;o 30 'i o 

l f/~k~n~lt;;l~·· s~~·l:~--~j;~·;~-~i· ::: l 28 ' .o 58 o/o H 'f o 

lO o/o so u/o JO '/o 
. ,,pil 

?\orgc in tager ~~tlu nda al ltjämt elen ledande ~tiill n 111" 1 " ' ]l 
i avseende I)å modernt lonnao·e. Däremot är Sveri·· ~· ~JIIIP1 

o ~ ~ 
ytterst ogvnns::nnt ställt i aYscende på tonnagets åJ(lL' r, 5 

1 • ' " .. •CI 
cm!:lst övcrlräffas av Greklands och Spaniens, varjä111 ll' fl~cl· 
Italiens handelsflotta under ,sen are ar crhiillit allt högre tncC 

l .8 0: ~ .., 
s ~ o ,.. ... 
s Q:1 

~ .-< 
m 0: 

l 
.., 
~ 

<1:1 

hl o 
;>, ~ ~ .., 

~ o ,.. 
;...-+" 

.2 ~ 
Qj 
I:JJ 2 "' (f) m 

1::1 ro <1:1 o 
....; 

I:JJI C'l o ....; 

t> ~ § l ....; ,.. ro 0: 
,_..., ...., 
~ ;.., 

o 
~ 

"2 l o 
~ ~ 

~ 
<1:1 

bill o 
;>, :t: r= 
~ e .s .... 
0: ~ 4-< 
I:JJ 

ro~ 
.-< 
0: 
.o 
r= 

-<!j 

l o ..... .., r= ro .o 
m ~ o 
~ ......... 
C'l 

Q:1 
~ --...... ..... 
~ d 
CQ ..... 

Q 
<1:1 

'l'·a 1 8/cri f t i Sjöväsendet. 
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skeppsbyggnadsverksamheten visar sålunda und('r året 

ökning i U. S. A. , Italien , Danmark, Frankrike och Sverj ,~n 

medan den minskats i Storbritannien , Holland och Norge. Ö~' 

ricra länder hava b edrivit nybyggnader i ungefär samma sk '
1
· 

::> < 
• aa 

som förut. Vid årsskiftet 1938/39 voro emellerlld ~mwnla nlaot 

betydlicrt färre fartyg med mindre to taltonnage under ]),, 0~ 
::> J~ 

nacl än föregående år. 

Sk eppsbyggn adsverl..:samheten vid kvctrtolsskiftenu flnder 

åren 1937 och 1938 belyses av följande siffror : 

Tabell VIII. 

SvO<ig• ~~ Samtliga lRad~~ 
1937 1938' 1937 l 1938 

Datum An-~ Br~~to- 1 An-l Brutto- [ An- 1 Brutto-An-1 Brutto-
tal ton tal ton tal ton t al ton 

' 

31 /3 29 112,050 30 119,880 703 2,452,051 827 2,894,696 

30}6 32 138,720 26 114,675 815 2,882,860 801 2 826 90'2 1 , ' 

30/9 27 114,020 24 116,950 788 2,902.345 685 2,712,271 1 

31}12 30 128,980 28 146,550 763 2,900,184 704 2,668,864 

o d t l t f t · d. ,,. bv""113d 
För Sveriges del har salun a an a e ar y g un e J"" . 

h . .. k ts VId 
varit tämligen konstant, men totaltonnage t ar o D · . 

o J l •rna c.a 
årsskiftet 1938/39 var medeltonnaget a ny )yggna( c ' , .. 

1 
l . sava 

5 240 bruttoton. Beträffande världshandelsflo ttan Jai 

, . . el l . ]tonna· 
:m tale t fartyg som totaltonnaget mmska t s, varv J me( c 

get vid årsskiftet utgjorde c:a 3,790 bruttoton. 
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Upplagt svenskt tonnoge den 1 januuri 1939 framgår av 

följande siffror: 

Tabell IX. 

..-= 
Tonnagegrupp Antal Summa Summa 

fartyg bruttoton d. w. ton ---
100-1000 29 15,280 15,719 

1000--2000 2 1 28,353 37,580 

2000- 3000 6 14,379 23,470 

3000- JOOO 3 10,454 14,045 

4000 - 5000 

5000-- 2 24,468 18,777 

Summa 61 92,934 109,591 

Summa 1/1 1938 50 62,540 63,075 

Tabellen upptager jämväl sådana ång- och m otori'artyg 

om 100· brut tolon och däröver, vilka vid angiven tid Iågo upp

iagda för r eparation eller klassning m ed besättningen avmönst

rad, samt fartyg , vilka upplagts för vintersäsongen. Det upp

lagda antale t far tyg sam t deras totaltonnage har sålunda be

tydligt ökats uneler år 1938, vi lket återspeglar de svårigheter, 

lllot vilka framför allt trampsjöfarten har att kämpa. 

Grän gesbergsbolagets skeppningor giva i viss mån en bild 

av den svenska sjöfartens konj unktur. Nedanstå,cnclc tabc1l 

a_~giver b olagets malmskeppning per månad under senare år, 

raknat i tusental ton. 
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Tabell X. 

Månad i"" 1193211933110341 1935 1 19361103~ 
l--.......... l 

i ··· ······ 
n······ ··· 

Jannar 
Februa 
Mars .. 
April 
Maj . . 
Juni .. 
Juli .. 
Augus 
Septem 
Oktob 
Novem 

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

· ······ ······ 
............. 
............. 
t i ......... 
ber ······ 

er ········· 
ber ··· ··· 
ber ...... l Decem 

363 150 180 

BOG 160 198 

805 158 211 

314 158 2:20 

357 163 209 

459 159 242 

453 231 266 

270 208 297 

219 Hl O 273 

74 138 220 

144 191 321 

239 210 245 

178 463 659 G9G 92s\ 
142 G86 786 85()1 196 

395 539 751 !158 8921 
491 57·1 748 !180 

1,0141 
484 744 S:i5 1,133 571 

606 459 948 l ,OD8 1,062 
580 563 905 l .~2:!8 1,013 
568 585 751 1.231 1,049 
557 506 816 1,134 894 
421 515 902 HS7 696 
456 474 806 l.OG2 696 
546 612 633 .189 521 

q l Summa l 3,5031 2,1161 :2,8821 5,675 1 6,2141 9,349111 ,. 84110,748
1 

Aven i denna tabell återspeglas de sjunkande k on junktu

rerna för handelssjöfarten under år l 938 genom de under 

sista halvåret ständigt munskade skeppningarna. 

Svensf..: fraktindex fö r senast tilländalupna tioarspe riod 

framgår av nedanstående tabell (Hl13 =-= 100) · 

Tabell XI. 

11929,1930,1931,1932,1933! 1934,1935,1931)1± 

l l l l l l l 

Gen eralin d ex 134 l 05 106 l 06 l o I 103 l 02 I l r J 60 121 

61 119 
115 81 89 89 84 86 89 10+ l Infraktar ................ . 

l Utf,.kW>· .. .. .. .. .. .. .. .. .. 154 l 129 123 124 l 117 119 115 l 127 lGOI I: 

Det mycket goda sjöfartsåret 1937 har sålunda fo ljen 
o o f .. . f .. H· h x t dl 

av en mycket hastig neclgang, .som a ler ort ra~ ml . ..rer 

l . . . , "tl n "l''o t o 
n 1va som Yisserligen för år 1938 tgger r gcnom-.,m ' ro 1 ~ ,,~, 

' J . .. 1 to.... l C 'o 
siffrorna efler år 1929, men varvid limsyn aYen n '. . "iifnrl-

t ill de nya pålagor, som därefter drabbat Yil.r h an d1 !ss.) · 
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De italienska motortorpedbåtarna under 
världskriget. 

Italien är föregångslandet, såYäl beträffande konstruktion 

av motortorpedbatnr som betriiff::mcle dessa snul snabba en

heters takti sk a ulnyttj::mde. Gnclcr världskrigets sista år be

dreva de italienska l\1. A. S. (Motoscafi flnti-Sommergibile, 

d. v. s. motorbålar för ubåtsjakt) en intensiv och av djärva 

bragder fylld verksamhet i Adriatiska havet. En kortfattad 

återblick på principerna för de italienska ::\1AS användning 

under världskriget har sitt aktualitetsin tresse i dessa dagar, då 

svenska f lottan inom kort kom1ner alt tillföras ett förhand 

snabbgående torpedbåtar av den engelska Power Boattypen. 

Dessa moderna båtar äro visserligen sina ilalienska föregånga

re från krigsåren betydligt överlägsna, särskilt beträffande 

driftsäkerhet, aktionsradie och sjövärdighet, men takliken för

ändras inte lika snabbt som tekniken' och dc u ppuifter som 

avi!a våra dagars torpedbåtar äro därför alltj~imt i stort sett 

desamma som förr. ::\fvcket aY intresse finns ,sålunda alt ut

läsa av värld skrigets erfarenheter. 

v De först a två :MAS, som i maj 1916 förlades till Venedig 

a~ro i;ke försedda med torpeder , utan hade mera karaklären 

\. srna, snabba kanonbåtar , avsedda hunrdsakligen för clcfentv 
Verkc'lamhet, såsom kustbevakning, eskortering av handels-
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fartyg och desarme ring av drivminor m . m. Inom kon in.· 

man dock, a tt lVIAS speciella egenskaper: den höga fa rten 
5 '1~ 

tenbeten och lättmanövrerlighc ten , gjorde dem specie ll t lä n; h. 

d f .. ff . . f' l h Da. 
e ·or o ·cns1va operatJOner 1not 1enc ens amnar och 

5 
... 

handelsvägar och alt MAS förnämsta Yapen i konsek \'C'ns 11!
0

· 
ar. 

med var torpeden. Samtliga MAS försågos också sedcr nlera 

med torpeder. 

:.IAS vcrk6::tmhet förlades till tvenne operationsområden· 

dels norra delen av Adriatiska havet , där Venedig och .\nc
011

. 
a 

blevo dc förnämsta operationsbaserna och dels farvall nen kr in" 

Otrantosundet i Adriatiska haYets mynning, där den p rimär~ 

basen var Brindisi. Allteftersom nya enheter tillfördes "\!AS. 

flottiljen fördelades dc med hänsyn till krigsläget pa dessa om. 

råden och baser. I slute t av 1917 var elt 30-tal ba lar i Ycrk . 

samhet och vid krigsslutet uppgick an La l et till ö w· r 100. 

Beträffande MAS utnyttjand e gjorde sig två olika princi. 

per gällande. ;\IAS användes sålunda dels till de/ensiv uer/;. 

swnlzet längs den egna kusten och utanför baserna. d. v. s. 

för rutinmässigt bedriven beYaknings- och rekognoseringsljänsl. 

samt dels för offensiva opemtioner, d. v. s. framsliilar mol 

vissa bestämda m ål, för anfall mot fienden till .sjiiss eller i 

hamnarna. 1J n der år 1916 och början a v 191 7 nu· d<'n de· 

fensiva ycrksamhclen övervägande och framstötar u ll';irdes en· 

dast undantagsvis på särskild order. Mot slutet av 1917 och 

under det sista krigsåret förmärktes däremot en be,s liimd ten· 

elens alt huvudsakligen ulnyltja l\IAS för offensiv wrksmnhet 

och att överlåta dc ständigt p5gåcndc operalianerna i hem far· 

vattnen [tt a ndra S!n<l.farlyg. Orsaken hö.rtill var alt savii i be· 

sättningar som materiel onödigt tröttades i den n iitande p~· 

ll · ... 'Jl k tt .. L 'k · ·ilet tJ i! 
tru cnngsl.Jansten, YartJ ·on1 a · os ern ·arnas pa~~n 

sjöss tvingade italienarna aH uppsöka fienden i dcn nl's spärra· 

de hamnar och för dylika uppgifter voro ju iVL\S speciellt ]äJl!· 

pacle. ·f 
J'li . 

En närmare granskning av alla dc mångskiftan de up! ~od 

ter, vartill MAS under världskriget togos i anspråk, gl'r en~ 

uppfattning om dessa sm[t enheters stora anYänclbarhe l. 
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Den defensiva verksamheten . 

1) Ub åtsjakt. -- De tyska och österrikiska ubå tarna ut

iil'ade, basera~c på hamnarna i Adriatiska havet, en intensiv 

och för de a lhcracle synnerligen förlustbringande verksamhet 

i Medelhave t. Försvarsåtgärderna mot ubåtarna koncentrera

des till Otrantosunclct och dit förlades även sex MAS för ubåts

jakt redan so.mm~rcn -~ 916. Ubåtsjakten bedrevs an lingen un

der patrullermg hll S.JOSS eller i samverkan med lyssnarstatio

nerna längs kusten. I senare fallet lågo MAS förtöjda med 

högs ta gångberedskap i närheten av lyssnarstationerna och er

]Jöllo från dessa bäringen till inpejlade ljudkällor. Till sjöss 

hade MAS bL a. till uppgift att tvinga ubåtarna att dyka innan 

dessa siktade trålarna, som hogserade de minspäckade ubåts

nä ten, för att p~'\. så sätt öka förutsättningarna för atl ubåtarna 

kulle fas tna i dessa. 

År 1917 förlades clt 30-tal engelska motorbålar till Olran

tospärren och i början av l 918 ökades antalet småfartyg även 

~-ned ett 30-tal specialbyggda amerikanska ubåtsjagarc, vilka 

orerLogo den rutinmässiga ubåtsjaktvcrksamheten. MAS kun

d: därigenom frigöras för offensiva uppgifter, för vilka dc 

baltre lämpade sig. 

2) Kustbevakning. - Bevaknings- och rckognoserings

rerksamheten i kustfarvattnen gällde såväl anfall av ubåtar 

o:h övervattensfar tyg som flyganfall. MAS fördelades härför 

Pa de olika b · l" . 1 · 
. . asc1na angs 'ustcn, med 1 regel minst fyra på 

larJe plato V' cl d t'llf"ll d ' f' l' .. · 
b "· r . e L a en · a 1ent 1ga overrumphno·sföretaa 
efarade t . . . . . . o o 

Irer s, · ex. mot ryggen av den rtallenska armen, konccn-

11 ~des MAS verksamhet till de aktuella områdena. MAS ut-
Yt!Jades h l 1-1· O' · , 

Par . ·.. uvuc.sa ~ loCn nallettd, da dc som regel opererade 

'etiVIs, ~or att ,kunna understödja varandra i händelse av h a

read M.mst tva MAS voro ständigt i högsta startbereclskap, be

'lä ~att omedelbart utlöpa och nattetid låO' en eller Lvå båtar 
ndJO't f" . .. . .. o 

(' lt o or to.] da utanfor basens hamns p ärrar, o~h vprkslällde 

l'artPar ~ånger per natt kortare spaningsframstötar m ed sakta 

. V1d l fL f"· k · · 
c e o a 01 c ommandc ftenlhga flygangreppen mot 
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de italienska baserna användes MAS m ed framg~mg till osk 
. 1'1 . t .. dl ] Ud. l1ggörande av de ·· ygplan som tvmga s no anc a pa vau

11 
Givet är a lt den rutinmässig~ , ständi~_t påg~en<_!(' be"a~: 

ning.sverksamheten var mycket trottande for besatt n lll garnu 

dc fåtaliga MAS. Motorerna blevo även mycket slitn a och 1 n 
la. 

verier av olika slag minskade ofta det effektiva anl:tle t båta
1
• 

med 50 %. För att spara I\IAS för framstötar m ot fi cnde
1 lS 

sjöfart och baser beordrade därför marinledningen i hörjan 

av år 1917 alt I\IAS ·endast undantagsvis fingo ut n~·lijas för 

bevakni:ng,stjänst. 

0) Minsvepn•ing och bärgning av clrivminor. - ~lin. 

svepning ålades I\JAS endast vid ett fåtal tillfällen uneler 

speciella omständigheter, såsom t. ex. när det gällde 'tll nalle

tid obemärkt svepa vissa minfält i omedelbar närhel av fiende

kusten , där dc italienska ubåtarna sedermera avsågos operera. 

I\IAS lyckades tack vare .sin litenhe t och sina tyslg:H'n dc mo

torer med framgång utföra detta, men svepm·hetcl medfö rde 

en onormal och skadlig överbelastning av motorerna tro ts alt 

minsvep av lättast möjliga konstruktion användes. 

Uppgiften att •Oskadliggöra drivminor kunde bliY,l aktuell 

uneler samtliga olika former av verksam~hct. I <1llmänhet 

sänktes drivminan med gcv~irseld, men då tiden m<•d;.(aY bä r

gades stundom minorna med ett .speciellt bärgningsnii! 0ch in

bogserades till basen, där dc omhändertogas och osk:H1liggjor

des av därtill utbildad personal. 

-t) Eskortering av lwnclelsj'ariyg och monitorc1. - 1\·~n

vojcr av haneldsfartyg eskorterades ofta av ~L-\. S. dels JJl · 

omskärs längs den Albanska kusten vid Valona, van id skyd

det inskränkte sig till försvar mot flyganfall, samt dc b i öppen 
~ .. •en 

sjö i närheten av den italienska kusten, varvid skytlclcl a' l 

omfattade ubå tsbevakning. MAS kompletterade i senare f~J!~
det skydd mot raider av övervattensfartyg, som bereddes _kl~r i· 
sjöfarten av de italienska järnvägstransporterade k usta rtJll de 

· · l l · ff kl' l ·n·sccn batteri erna , vilka g1ve tv1s voro 1e t 1nc e~ 1va me( ' · 

på ubåtsfaran . 
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När en gelska monitorer i augus ti 1917 bombarderade ställ-

.11,,arna på väns tra flygeln av elen österriki·sk ~l fronten cskor-
Jll o . 

trrades de av .i\IAS, som bedreva spaning och uhi\.tsbevakning 

i sektioner runt om moni torerna. 

Dc o fl e nsivo o perntionc rna. 

l) Esl,·ort och stöd ou j'lyg j' örbrmd. - Denna efler nutida 

begrepp ovanliga användning av ~jöstridskrafter hade sin or~ 

snk i att flygplanens prestanda ej mcdgavo ri,skfria överhavs

flygningar. På .flygplanens an- och återflygningsyägar utpla

cerades därför kustjagare och l\fAS , vilka tilldelades vissa be

stämda områden och hade lill uppgift dels att umler n a tten an

giva rätta vägen för flygplanen medelst ljussignaler och del.•> 

att skynda till flygplanen.s hjälp vid dc tillfällen då dessa p å 

grund av skada, molorhaveri eller bränslebri s t tYinga ls nöd

landa till sjöss. I\IAS avslogo därunder ofta allaeker a v fient

liga flygplan och det visade sig att .\L-\.S i rc;:{cl lät t kund e 

genom snabba undanmanövrar unch·ika anfall riktade mot 
dem själva. 

2) Sumverk.cm med mmens llDgw j'lygel. - Vid dc till

fällen då den övslerrikiska armen s tödde <Sin vänstra flyge l 

på havet utförde :\IAS stundom raider i l'\'""cn I)å dc fi.n11tlirr ·l 
. Oö .~ ML 

ställningarna, vilka beskjötos med artilleri eller kulspruteeld. 

~peciella bombkastare utexperimenterades även , som på c:a 

nOO 111 avstånd slungade högcxplosiYa h omber mot hamnan

läggning·ar eller dcpfter i avsikt alt förors aka cldsv{ulor och 

exp]o<Sioncr. Under elen italienska reträtten Yid P.iave år 1917 

lllanövrcrades :\IAS även inne i kanalerna på Poslät!cn och 

användes till att transporlera personal som skulle spränga 
!J roar l l f.. t.. " l · l · 

e er ors ora sac an matene , som CJ hann borttrans-
Portera s. 

• 3) Overskeppningar och spionugeuerksrunhet.- Ombord 
Pa Ml\.s l . - mnclc mmdrc trnl)j)Stn·kor emba rker a ( i m edeHal 2-l. 
l\) ' ' 

an, full t utrn-;lade, per b f1L) för att landsättas till ÖYCIT~l sk an-
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de anfall i fiendens rygg. Vid ett tillfälle lan dsatte l'n \I '\ 
20 m an på ön Gruizza i h avsbandet av den fientliga skäl~ 
gården , vilka fö rstörde där varande signalstation , tog pcr5011 , 

d . 
len t ill fånga och tillägn ade sig de h emliga k oderna. 

Oft2. användes MAS t ill att p å fien dekusten landsälla spio. 
ner för inh ämtande av upplysningar om fienden. De~sa svåra 
och farliga uppdrag u tfördes med en förvånan svärd framgån~ 

~· 

Visserligen misslyckades de s tundom på grund av fiendens vak. 
samhet eller på grund av hår t väder eller svårigheten att re. 
kognose ra landstigningspla tsen på ku sten, där givct.- is alla 
fyrar voro släckta , men i stort sett nådeles genom dessa djärva 
företag utomordentliga resultat. Sammanlagt företogas ett 
20-tal elylika expeditioner. På själva hamnpiren i Pola 1:1nd. 
"atte MAS vid ett par tillfällen spioner, vilka lyckades i detalj 
utröna hur försänkningarna och bomslängslen voro an ordnade, 
varigenom den inibrytning i hamnen Jnöjliggjordes , som i no
vebcr 1918 ledde till sänkandet av två österrikiska fnrt~·g . 

4) Mimztliiggning.- l\'IAS lämpade sig utmärk t för natt
li'' minerinQ·,sverksamhet i närheten av den ficntliQa kusten på b u 'J 

grund av att bålarnas elektriska motorer medgåvo m ineringar· 
nas tysta och obemärkta utläggande. MAS bogserad t•-, i all
mänhet av jagare intill lämpligt avstånd från kusten , Yarefter 
de kastade loss och fortsatte för egen m askin. I allmänhet 
fälldes minorna i närheten av hamninloppen eller i skärgfmlens 
angö,ringsleder. Efter utfört uppdrag dwgo sig MAS till baka 
m~t de eskorterande jagarna och anträdde återfärden, ånyo 
uneler bogsering. Sammanlagt utlades under 1917 och 1918 

ett 20-tal mineringar av :MAS , vilka kompletterade de minlä~· 
gande italienska ubåtarnas verksamhet inom farvatten, dar 
dessa på grund av det ringa vattendjupet ej kunde operera. 

5) A.nfall mot handelssjöfarten. -Fr. o. m. hösten 1 ~ 1} 
inleddes med .MAS en intensiv handelskrigföring. ~fAS sa~~" 
des då n n lictid ut mot elen Dalmatiska l~usten för att störg 
handelstrafiken och fisket samt anfalla siklade handehfar lY~ 
eller eskorterande örlogsfartyg med torped. Anfallen ri ktade-
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at de österrik iska huvudtrafikleder na i och u tanför skärg<lr
n:11, framförallt mot fa rvattnen u tanför angöringslecler , vänt
d karplatser och örlogsbaser. Samtli ga raider ulfö r eles u nder 
onånfria n ätter och i regel bogsera des l\lAS un der över
~rden samt lågo sedan un der elen mör kaste delen av n at-

1 På lur , eftersträvan de att komma till överraskande anfall. te l 
l]ncler år 1918, då MAS nästan h elt frigjorts från den rutin-
01ässiga bevaknin gstjänsten i h emfarvattnen, ing ick i stället 
anfallen m ot handelssjöfarten i elen dagliga verksamheten. 
Detta år utfördes sålunda ett 50-tal framstötar mot endast ett 
lO-tal år 1917. Som regel uppnåddes föga re.sultat, men i maj 
1918 sänk tes en ångare i konvoj u tanför Durazzo och i juni 
sam11na år torpederades den österrikiska kryssaren >> St. Ste
fruu till sjöss utanför Pola av en l\IAS . 

6) l n brytninq i fiendens Jwm zwr. - Den viktigaste 
och i längden även effekiivaste användningen av ::.IAS 
Yar emellertid att med dessa intränga i fiendens ham
nar eller på dennes ankarplatser, för att med torped el
ler på annat sätt sänka de därstädes förlagda fartygen. Den 
i många fall lyckliga utgången av dessa operationer berodde' 
framför allt på 1\iAS tystgående elektriska motorer samt p~t 

båtarnas ringa djupgflCndc, som medgav passrtgc över minfäl
ten. Även vid dessa företag bogserades l\IAS i regel av jagare 
till närheten av den hamn som skulle forceras , varefler de fo r t
satte med elektrisk motor och ljudlöst arb etade på att öppna 
en lucka i hamnsp~irren , vilken i allmänhet utgjordes av bom
stängsel. För att genomskära dc wirar, som förenade bommar
na i stängselanordningen voro MAS försedda med automa tiska 
sågar och hydrauliska saxar. Väl inkomna i hamn_en Yerk
ställde MAS efter snabb r ekognosering torpedskjutningen, var
efter explosionsmotorerna starlades och högsta fart sa lt es mol 
luckan i spärren, cfterstränmde att uppnå dc cskorter::mclc ja
garna , som; uneler tiden väntat till sjöss. 
k MAS utförde sammanlagt ett 30-tal d~·lika operationer, vil
a givetvis krävde lånnvari•"a och n0'-'' 0 Tanna förbereddser om Cl! t> t> nt> 

lycka t resultat skulle kunna uppnås. Av de 30 försöken att 
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intränga pn fiendens ankarplatser lyckades ålla oc h därvj 

sänktes fem fartyg. Alt märka är dock att fyra av dc åttd 

lyckade anfallen utfördes sommaren 1916 medan motortorpec~ 
b<l.tsv~pnet ännu. var nylt . och effekti~a spärranordningar eJ 

humut skapas v1d ankarplatserna. VId des.sa anfall ~inktes 

två h::mclclsfartyg. I december 1917 inträngde en ).L-\S i 

Triestes hamn och sänkte med torped kryssaren "\\'icn '' · 1 
februari 1918 inträngde tre :,lAS till Buccari, långt inne i den 

Dalmalisiw skärgården och torpederade fyra ångare , ay Yilka 

dock tre klarade sig genom skyddanrle torpednät l1l l'dan den 

fjärde erhöll vissa skador. Sex fruktläM försök gjordl's :lren 

1917 och 1918 att intriinga i Polas hamn. Först i noYcmber 

1918 lyckad es en ~IAS , cflcr föregående noggranna rel,ognose

ringar såga sig genom hamnspärren p<t elen enda ol wntkacle 

punkten och sänka slagskeppet "Viribus Unitis " m ed m Yid 

l'a,rtygssiclan anbringad bomb samt clessutom1 toqwdt>ra en 

handclsångare. 
Samtliga dessa förelag utgöra vackra exempel pa dPn djär

va, fantasirika och optimistiska krigföring, SOJTl k~inndeckna

clc de italienska ~L-\..S under världskriget. 

Förluster. 

Dc ilalienska förlus terna uppgingo till 28 ~L\S , aY Yilka 

dock nio bärgades och åter försattes i s tridsdugligt skick. Siit:

skilt ::mmärkningsYärt iir att endast fyra MAS uneler lwla lm

get sänktes genom fiendens förvallan dc. Nära h ii lrtcn al' 

förlusterna (13 s t. ) förorsakades uv eldsvåda, ofta un d1 r prov

turerna, sju förluster förorsakades av kollission, i r egt l natte-
. l . el " .. l d f " t .. l 1 l " "t VAS t1c v1 atervane an e ra n ans ranganc c uppe r ag oc 1 1~ 1 c • • , 

förolyckades slutligen på grund av hårt väder, genom att ha: 

tam a vattenfylldes i elen höga sjön eller efter mo torhaveri 

strandad e på kusten. 
SammanLagt utförde italienarna under värlclskrigeh sist~ 

år över 200 operationer av olika slag med l\IAS , där konta~l 
med fienden erhölls i en eller annan form. l\Ied hii1 s~·n 11 
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l 1 ofulländade materielen, den opröntde takliken och den 
( Cl . 
erhöd energt<Ska verksamhet som b edrevs måste förl ustsiffran 

0 l " D . l' 
15es vara ag. e 1ta lenska MAS lyckades å andra sidan al 

föror·saka fienden betydande förluster och åstadkomma en be-

stämd förskjutning av slyrkcförhålbnclet i Adriatiska h:wet 

i italiensk favör. Att detta goda resuLtat kunde uppnås är elen 

naturliga följden av Htt MAS djärva och självuppoffrande be

sättningar <Stäncligt hade det valspråk för ögonen, som givils 

:\IAS-flottiljen av diktaren och folkhjälten Gabriele d 'Annunzio: 

,Jllemento Au dare Sempre >> - >> kom ih[tg atl alllid U(/ g w>. 

B. L. aj' H. 
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Våra sjukvårdares utbildning. 

Flottan är, om man undantager Marinens sjukh us, den en

da insti tution inom landet, som är nödsakad alt enbart lita till 

man l i g arbe tskraft för b• al ificeral sjukvardsarbele. 

Under fredstid framträda icke olägenheterna ay sys temet i 

sin nuvarande utformning på grund av följande orsaker : 

l. Förbindelserna med land äro för alla sjögående far tyg 

synnerligen lä tta alt anordna, Yarför ombord sällan Yardas all

varligt sjuka m ännislwr. Endast ett fartyg årligen gör en något 

längre ullandsresa och på detta kommenderas i regel de t bästa 

av vad F loHan har av sjukvärdare. 
2. På sjulzhusen få de manliga sjukvårdarna end a~ l i un

dantagsfall tj äns tgöra i kvalificerad sjukYård. Där finn s möj

lighel anviinda sj uksköterskor med väl tillgodosedd utbildning. 

3. :\lan skapet utgöres i stor l se tt a y ett synner l igen friskt 

material, varför den egen tli ga sjukvården icke ställer sa stora 

krav på sj ukvå rdamas kompetens. . 

Därför är del kanske naturligt, att behoYel av en Liclsenh

oare utbildning och organi sa tion av sjukvårdare icke fr amträtt 

~8 starkt för ~lla. Sås,om lzasernläkare Yid vår slörsta örlogs

stat ion har jaa emellertid under l1rens lopp blivit all tmera över-
o . ~ 

tvgad om alt både organisa tion och utbildning av v:1ra SJL ,-

,~ardare ä:· i behov av' en genomgripande förändring .. Jag ~~~; 
därför under de senas te ln·en i ett flertal rapporler framhal 

1
, 

dels del ökade arbe tet inom SJ.ukvården och därmed hchoYel fl 
r1 

e l t större antal sj ukv~1rdare på stal, dels säkrande t av en rese eJ; 
fortsa tt sjukvardstjänst efter befordran till flk och uo sanl l 

effektivare utbildning. 
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r en rapport, som jag nyligen avgivit angående utbildningen 

'fJ·åo-a, vilken rapporl utgör resulla le t av personliga underhand-
J ' ~ 
Jingar med officerare, läkare, sjukvårdskonstaplar sam t i tjänst 

rarande och avgångna sjukvårdare, har jag framlagt mina syn

Junider på problemet. För alt El frågorna allsidigt belysta och 

:uöjligen i fortsättningen diskuterade har jag velat framlägga 

utdrag ur ovannämnda rapport. De däri upptagna utbildnings

planerna göm icke anspråk på att vara fullt genomarbetade men 

torde dock kunna praktiskt genomföras utan väsentligare änd

ringar. 
Papporten hänvisar först till en tidigare av mig avlå ten 

skrivelse vari jag påvisar svårighe terna a ll kunna åstadkomma 

en fullgod modern sjukvård vid flottan och framhåller de svåra 

brister som vidl?lda den nuvarande organisationen och utbild

ningen av sjukvltrdspersonalen. 

över h ela Sveriges land försigg ilr för näryarande en oerbiird 

utvidgning av hälso- och sj ukvf1rdsväsendel. Mycket stora krav 

ställas på all den personal, som avses handhaYa detta drbele, 

nya skolor inrättas och kompetensfordringarna för brsältande 

a\' häl sovårdstillsyningsn1än, sjukvårdare, sjuksköte•sl.;or m. fl . 

skärpas i oerliörd grad. Antalet av dem som arbeta i hälso

och sjukvård ökas i slt rask takt a lt utbildningsansalterna icke 

kunna tillgodose kraYen på kvalificerat folk. 

Även inom fiollan har kravet på tidsenlig häl:o- och sjuk

vård måst hålla takt med de civila molsvarande gnnarna. Kra 

ven på en noggrann kontroll av all mililär persond vid inryck

ning, fortsatt kontroll under Ljänslgör.ing och en tdsenlig sjuk

Vård ml1s te tillfredsställas. Men m edan d en civia hälso- och 

sjukvårdspersonalen. ökas i takt med det öknde 'trbetet, iwr 

~julwårdsperson'alen vid flotlnn i stället minskclls. 3elänkligare 

ar, att lillgån'gen på kvalificerad personul minsl.:as i;innu högre 

gracl. Detta kan icke få fortgä, ty vi kunna icke sn till svars 

ll1ed, att den Sveriges ungdom, som tager anställningvid fiollan 

eller som är skyldig a lt fullgöra sin värnplikt icke lå allt sätt 
8~Yddas nwt hygieniska vftdor. Jag vill därför son min m e

lltng framhMla följande synpunkter: 
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1. Sjul;uårc/spcrson((/en [;r otillräcklig för all kunna lilJ_ 

(jodose de stora kraY, som man borde ställa på hälso- och SJ."L 
o %-

Y:'trden Yid flot tan. Eftersom denna frf1ga ligger ulan för ran1en 

för denna a rtikel , ingår jag emellertid icke närmare pa defl_ 

samma ehuru den så intimt sammanhänger med de ön,cr 
' . ~..... ·t~a 

<;DÖ målen. Ja(j har dock icke ansett mig kunna helt fö rbia.· 
i v ~d 

densamma. 
2. .4nlalet /;u n lificemcle s j u k vårdare är olillräd: l i u l. Detta 

sammanhänger med Yissa organisations- och hefordringsförhål

bnden, som i sin Lur inYerka p:\ sjul;:yårdarnas utbild ning. När 

en sjub·årdare befordras till flk , Yilket sker då en sjuhårdare 

uo-grad aYgår m tjiinst, kommenderas han från sjub·ården 

n ch måste tjänstgöra sEtsom redogörare eller i rent mil i Lär tjänst 

Ell undantag gjordes beträffande den sist utnämnde flk, Yilken 

J\ft grund a\' den skriande brislen på kompetent sjukyardsper

sonal en tid har fått ga har i sjukvårdstjänst När sjukYårda
ren 'dllL"\ är [L1 rdigutlJildad för sitt yrke och man slmlle kunna 

med lullt förtroende ans~inda honom i kvalificerad sjukYard, så 

r~1r han slu la därmed för att ägna sig åt en helt ann an yrkes

gren inon . Yapnel. Felet är uppenbart ur sjukYårdssynpunkt. 

Befordran l ill u o ii r heroende av förhållandena inom alla de 
andra vrl;:e:o· renama inom uo-kårens vrkesfolk. N[taon relation 

~' j J v 

till !JehoYel aY l;:valificerad sjukvårdspersonal eller behoYet av 

uppbördsm~h inom sjukv~n·den finnes icke. Det är icke tYiYel 

cm, alt del .eke finnes ell stort behov av flk i sjub·ftrdstjänsl: 

<;aml uo s[tSlln upphördsmän inom sjukYården, för Iluo L ex. 1 

marindistrikens ~jukY{t rdsförvaltning. Det kan icke yara rik

tigt, alt sjuh[trdare yid befordran måste hyla yrke. Alla andra 

yrkesmän lunna inom egen yrkesgren n[t upp till upphörrlsman· 
Tjänsten s:som förste sjukyardare å l. klass fartyg hör )Jes tn

das aY fl!, Yilken samtidigt är uppbördsman för läkare- 0C.h 

linneuppl"::irden. Läkaren bör icke vara uppbördsman . A SJO

manskårets sjukrum i Karls];:rona med dess all tmera omfatl'lll

de expedi ionsarbete är det synnerligen ay hehoYel p[tkalla l, all 

iilch·e sjukardare för fl era [n· framål kommenderas s::~som förste 

sjukvårdac och uppbördsman . Å marinens sjukhus med dess 
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·uk"årds- och mobiliseringsförråd finnes äYen lämpliga upp 

~;[ter för flk och uo tillhörande sjukvården. Det har dock visat >. att redan efter blott ell par c1rs bortovaro från sjukvårds

a J~etet det är hart när omöjligt all Et en sjukvårds-no insatt i 
dc nya förhållandena. 

3. Rekryt eringen au sjuf..:uårclare försiggår nu i samhand 

1ned antagningen till 3:e yrkeskompaniel. Några särsl,ilda kva

lifikationer fordras ej för antagning till sjukvårdare. Eftersom 

utsikterna för befordran och utkomst i framliden inom denna 

yrkesgren äro mindre goda, är det icke ofta, som man bland de 

;1.1·antagna sjukvårdarna finner för delta yrke särskill dugliga 

eller intresserade personer. Med en omläggning av utbildnings

och befordriJJgssystemet skulle säkerligen bäUre kYalificerat folk 
komma att s t:\ till buds. 

4. V lbilclningen. Efler 3 månaders rekrytkurs omfattande 
allmänmilitära ämnen tj änstgöra eleYerna 3 månader som re

kry ter på sjukhus. Under denna tid ä ro de födagda i kasern 

och arbeta på dagarna på sjukhuset. På denna korta tid hinna 

de knappast bibringas ens grunderna i vanlig hygien . Därefter 

kommer s. k. praktisk tj änstgöring ombord och ibnd. Hela 
den fortsatta utbildningen är på samma sält splittrad i korta 

ll i~dcrvisningsperioder varav sjukhusutbildningen är den allra 

nunsta. Underofficersskolan lägger största Yikten vid de all

n:änmilitära ämnena och ulbifdningen till redogörare. Den 

llkligaste utb ilrlningen i sjub·ård torde de bliyande sjukYår

darna erh ålla under den s. k. praktiska LJ. änst<>örin u en ombord 
Ot\ "] .. ' . • . o t1 

1 

1 1 and, dar man P<1 grund av personalbnsten är tvingad att 
ata de yngre sjukvårdarna förrätta ett sjukvårdsarbete, som d,, 

~ de flesta fall icke äro vuxna. För sjukvårdsarbetet innebär 

1 etta mycket stora risker och föranleder tid efter annan konflik

~~r lllellan läl<arc, sjukvårdspersonal och patienter. När sjuk-
ardarn t. .. . . . l 

1, a Jan s lgJort en LIC som l;:orpraler och genom erfarenhel 
·llt en v. ··l· ·h . . . l . , .. , . 

p· I SS sa ,et et 1 SILl ar )ele, sa a ll lakaren kan yaga lita 

11 a~dem, fä dc antingen aYsked eller befordras till fla rJg \wrpraler 
Cu f- . tl u 

1•1•1 . orsv1nn a ur sjukYftrden. Jag timtter mig citera, Yad en 
<~ t en sjukv~u·dare i delta iimne tillskrivit mig: »l\Ied nuva-

r·d 1 
sicritt i Sjöväscndet. 24 
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randc system är det synnerligen otacksamt för sjukvardaren 

skaffa sig några grundligare kunsJ.;aper i.~1om yrk~t, ty dessa ~l~ 
ju intet bestående värde eller betydelse for hans v1da.re använd, 
nind inom flottan. Tiden som sjukvårdare med t1ll elen hö. 
rande utbildning kommer aU betraktas som ett nödvändigt ont 
som en övergångsperiod. Vid befordran till flaggk orpral hli; 
det all söka på nytt samla en fond av duglighet, yrkessl;icl;li a, 

- o tl 
het och erfarenhet för de återstående 20-2o aren av militär . 

tjänstgöringen». , 
Den nuvarande utbildningens gång framgar a\ bifogat 

schema. 
5. Kommenderingar. SLationschefen kommenderar uo och 

flagglwrpraler, kompanichefen övrigt manskap. Del iir ett säll. 
syn t undantag al:t, som ett tidigare år varit falet, kompa nichefen 
i m[mda fall varskott kasernläkaren, hur han tänk t sig kom
mende~·ingarna. Men delta var helt beroende på kompaniche
fens först åelse för och goda vilja till samarbete. Läkarna borde 
få reglemen tsenligt inflytande på sjukvårdspersona l ens lzom

mendet<ingar. 
6. Förläggning och utrustning. Sjukvårdarna, vilka skola 

göra samma tjänst som sjukskö terskor, förläggas lil_,som _alll 
övrigt manskap. Man kan därför f. n. icke av dem bega ra slorre 
renlidhel och hydien än av övrigt manskap. De böra l'mcllerlid 

o o ·t 
såväl ombord som iland i detta hänseende behandlas som 5J_u.,-

. 1 l . b .. •sl· il da lran sköterskorna. Deras förläggmngsp a ser ora vara R\ ' . . 

det övriga manskapets och speciellt utrustade för större hygJe· 
"ll d b ll"d d ·t t l denna ni ska krav. Detsm11111a ga er eras e { a na ss a · ,: 

l D l ·· l s tor Sicl-ingår f. n. L ex. icke några arbetsroc .;,ar. e· ar m c< ·' i 
• • ·.. l· o - s ~ 1 uluun1 ridhet som vi de senaste aren pa SJomans ,aren ·. 

o }']· forDI 
Karlskrona lyckats erhålla några överdragsrockar av 0 .1 ,a eras 
och färg, som under tjänstgöringen i sjukrummel få dJspon 
av SJ. ukv~u-darna. Denna fråga fordrar även beaktande. . as 

l o • J· ·'trdalll 
Sedan jag nu framlagt en del synpun der p a SJU ''' .. rslog 

ulbildn ing m. m. vill jag försöka skissera upp ett ny tl f o 
till utbildning och tjänstgöring för sjukvårclspersonalc.n . .. uns: 

Kravet på allmän militär utbildning får icke a~ 1 d 058 
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·u]{vårdaren skall ju avancera tilll underbefäl och så småning
sJ till underofficer. För att tillgodose detta krav m åste sjuk-
oJJI o o •• l l 

o ·daren genomga sava wrprals- som uo-skolan I den senare 
~ . 
få r väl då ämnena »Flo t lans bokföring», , Varukännedom» m. fl. 
tbvtas mot för sjukvården mera lämpade. Tänkas kan att u J . 

s' ukvårdaren under utbildningen å sjukhuse t uneler vissa tim-
;~ar kunde deltaga i skolutbildningen, aHLså en bJ,andning av 
nuvarande sl<Jola och kurs. 

Betydligt enklare vore, om sjukvårdaren redan Yid antag
ning hade en lämplig skolunderbyggnad, exempelvis realexa
men. 

· Vinsten i sistnämnda fall för sjukvårdsarbetet framgår bäst 
av schemat. 

Alt. I. 

Fore/ringar för an lagning: Desamma som för övriga yrkesgrenar. 
Rekrylulbilclning: l) 3 mflnader iland i likhet med övriga an

tagna. 

2) 5 m ånader ombord. Däeksljänsl {t l. klass 
fartyg. 

Uneler denna rekrytutbildning skulle ingen som h elst sjuk
Yårdsutbildn ing förekomma. Om rekrytema antagas l nov., blir 
rekrytkursen iland m~1t1aclerna nov.-jan. och ombord måna
d:rna febr.- juni. (Tiden för rekrytutbildningen ],an naturiigL
\' Is tänkas förlagd p ~t annal sät t. ) 

. Sju lwårclsu l bilc/ning: 3) lo mflnader å sjukhus. Denna ul
hildning bör göras fullt likvärdig med sjul.;skötersl<euthildning
en. Efter 4 m [maclers tjänst -- då sjukvårdaren har samman
;agli2 månaders tjänstgöring bakom sig - uppflyllas han till 
' ·klass sjöman sam l löneldass i likhet med övriga sjömän. Vid 
e~alllen , som förrättas vid sjukhusutbildningens slut, avgöres, 
\'Ilka so ] .. . 'd h'ld D o].. . d lb m Jora v1 areuL · 1 as. essa pa JOrJa ome e arl. 

4) 5 månaders korpralskola (militär kurs). 
,. 5) 7 månaders praktisk tjänst ombord såsom biträdande 
i~~kvårclare. Denna tid kommer för den novemberantagne alt 

a]]a und er somma rm ~maderna. Efter dessa sju m~lllader har 
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sjukvårdaren en tjänslelid ay 3 ~1r cch bör då i likhel Jned si
1 

kamrater i andra yrkesgrenar om möjligl befordras ti ll korpr~~ 
6) ö m {mader å sjukbus (Yintenn[madema) . Här>i cl hgge; 

särski ld Yik l Yid utbildningen till narkotisör och hl lri\cle Vid 

operationer. 

7) 18 m[maders prakli~k lj änsl ombord eller ilan d dels sa. 
som bilrädande sjukv~ll·dare på kasern eller slörrc fnr l)·g Och 
dels såsom självständig sjukv~1rda re t( mindre farly g. 

8) 6 månader i uo-skolans lägre ]dass. 

9) G månaders speciall,urs ~l sjukhus eller andra a ns talter. 

Särskill bör beaktas möjligheterna lill den utbildnin g i des.in

feklion, allm~in hygien m. m., Yilken l'01nmer all inriil las för 

bliYancle tillsyningsmL1n m. fl. Yid Inslilulel för F olkhä lsan. 

Andr a ulbildniHgsgrenar ]~unna tänkas f1 laboraloriu m . hospital, 

röntgen o. s. Y. 

10) 6 månader i uo-slzolans högre ldass. 

11) G m~made1 sf1som förste sjukY[u·åare ombord. Efter· 

denna tid (7 ars ljönslgöring) hör befordran till fl aggkorpral 

ske. 

All. II. 

ForJringor för onlcrgninq: Realexamen eller dänned jäm

fö rlig skolbildning. 
Rel,:ry lulbili:lning: = all. I. 

· ' l o • ·11 l Tn dcr den-Sjukvårcl:>ulbilcln:ing: 3) 22 manac er a SJU '1us. . 

na Lid kom plclteras u lhildningen i de mililära ämn ena 1 det: 
"d .. el' f" l 'forclrau l dl lzoi]J utslräclznin cr, smn kan anses no van 1g or Je < .

11 
t> fl ll cren l! ral. Efter en tjänstelid av 12 m [macler sker u pp Y ntn,., 

· .. · b· l el · · l las 1ned cxaJllen. 2. Idas<; SJoman. Sjukhusut 1 nmgen m s u sil-

4) 30 m~madcrs praktisk tjänst iland eller ombord dels .a. 

ll . l" 'J'C fad \o som bi trädande sjukv ~t rdare pö ],aserm c er p a s, OJ _ e;. 0 
dels s:lsom sjäh"sLänclig sjub·3rdare ~~ mindre fartyg . . Efl etid 

. l . . .. l ... · . l . l a en l]ansl månader av denna pralzt1s za tpns got mg 1a1 1 n . 

av 3 f1r och bör därför om möjligt bcfor~ras lill ~zorpra_L Insti· 

5) 1-± m tmader p t1 sjukhus och spectalaYdelntngaJ :1 
1 11115

. 

lnle l för Foll;hälsan, hospital m. fl. Uneler d enn a SJll' 
. T l;· . ;· •n nci1· tjänstgöring kompletteras kunskaperna 1 m, 1 d t a ,1. 
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6) 10 manaders praktisk tjänst sasom fö rst e sjuky[u·clare. 

.. 11 ~ t e l icl en är nu 7 ar och befordran lill flaggkor]J_ ral bör där-
'J}l .. . . , ~ 
... 

1
. ]le]S t aga 1 u m. 

w ' 
;\led en unrlerbyggnad 1 skolkunskaper, som här fordrats, 

j;unna både korprals- och uo-sko loma liisas under sjukhusul

hildningen. Lämpliga j ll Sli'Uktionsu ndcro r ficerare lord e kunna 

IJ)pbringas p t1 sjukhuset. J\'iinnast hlcYe del Yäl fraoa om rea_ 
l n b 

Jemen ten, luigslagar, gii !bu de förfallningar samt maskinskriv-

ning. Rekrytering med lllinsl realexamen som nödvändig kYa

lifikation skall säker t icke slöla p:\ större SYarighctcr, eniir sjuk

r:1rdareyrkcl med en rationell modern organisation skulle giva 

en fram tidsplats, där Yisscdi gen begynnelselönen vore blygsam 

111en ~l andra siclan flJz-graclen kunde uppn ~ls efter 7- 8 ln·s 
tjänstgöring. 

:\Jöj l ighc!cn för utbildnin g till korpra l bör sW öppen för 

al la. För Yiclareulhildning ullagas dc bästa och lämpligaste till 

de l antal, som ditleras aY delande behov. 

För närvarande a twii n el as dc yngre sjukYftrclarna mest till 

rengöri ng ombord och å sjukhus. I stor utsträckning böra des

sa ersä ltas med Ypl städare eller annan lämpli g rengörings
personal. 

Genom en rigorös examen komma enelast ett ffllal att an

lagas å ordinarie stat. De öniaa användas kortare ell er län-;.,re 
' 'l~ b 

lid alltefter hehov och önska n att k\·arst<l. Samtidigt säkrar man 

en avsevärd resen av sjukY[n·dspersonal. 

Flottan är rlen enda institution i landet, som OYilllwrligcn 

hehöver ersälta sjukslzöterskor med manli g arbetskraft till alla 

('~ sjuksköte rskas arbeten. Därför hör sjub·årdarnas ulbild

',ung vid flottan göras fu lll likYärdig med SJ·uksköterskornas. 
:tb' . . ' " ~ ' 

tldnll1gen <;kall garas sa god all m an al flottan uppdrager 

al! tnanlig sjukv<'trdareulbilclning inom landet. Därifrån skall 
lulunct ·. ll . . 
h a tJ godoses ICke hloll flottans lJebov utan ii.YCll armens, 

l ospitalens och SJ.ukhuscns liksom behowt av hälsov~n·clstill
\' ' 

l~:1 'llgsmän Yid städernas hälsovårdsnämnder m. m. Deth 

lidd; Vara den bästa vägen all höja effckth·iletcn av sjukvården 

lottan samt siikra en stor och god resen·. 

A. R. Praq. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 6/39) 

hämtade ur fack- och dagspress av i\farinens pressdetalj 
under ticlen 16 maj-:1!5 juni 1939. 

Innehållet i här återginta uppgifter står helt för de, som källa 
angivna pressorganens riikniug. 

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m. 
Handelsflottans skydd under krig. 

Unel er ett möte, som nyligen hölls i Oslo, fastslogs det av Kapten 
Steen, att uneler världskriget spelade handelskriget en mycket viktig 
roll. I fr amtiden, då krig råeler melLan stormakterna, kom m a han
delsflottorna utan tvivel att, spela en ännu mera f r amträdande roll. 
Handelskriget kommer att börja vid själva krigsutbrottet och kom 
mer att vara bättre fö rberett och organiserat äu förut. 
.. Genereilt sett kan man anfalla en handelsflotta på tre olika 

satt. P å ytan komma slagskepp, snabba kryssare samt jagare att 
;nväncla sina kanoner. Uneler ytan använda osynliga u-båtar sina 
f~rpecler. De ä ro också vanligen utrustade med en eller flera kanonee 
eor

1
at.t användas i vattenytan. l<'rån luften kunna flygplan fäll a 

Xp 0Sl b auv.. va rand- eller gasbomber, avfyra torpede r ellet· helt enkelt 
anda kulsprutor. 

Pj få :936 bestämde.> i en internationell överens kommel se, att en u-båt 
lätt : anfalla ett handelsfa rtyg utan att fö rst ha varnat, å att be
i ntngen och de viktigaste dokumenten kunna föras i säke rhet, 
f':nau fartyget sjunker. Om denna överenskommelse är bindande, får 

U-båt i undervattensl~ige ej anfalla ett han clelstartyg. Därför kan 
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man inte lita .så mycket på att överenskommelsen skall n··'Jl<'kte-
- 'l l t a, särskilt om handel sfa r tygen ä ro bcsiyckacle, n ~et syne3 \':lrn laiJ, 

i flera länder. _i\[an mås te va ra berodel på al l a cventuali t<'IP r· häet 
u-båtarnas synpunkt. Ifråga om fl yget Jiuns det i n te an ·tlo g-a b n 
stiimmelser, si't att man kan med sä kerhd säga, att flyg pla n ut e. 
behinkligheter komma att an-falla handelsfartyg. an 

Vilka medel kunn a då t~inka.s för att gö ra hamlels Ltti.Y.tr<'n ,. 

säkra som möjligt i krigs tid? Pö r de l !'örs ta k u nna uml <·rt·ii 1 iels;Q 
siindas til l Llessa fart.vg om :fient liga krigs[>trtygs förckon tct och ut: 
bredningen av min h it och drivande mino r , så att tart_,·g·l'lt kunna 

ändra kurs och undvika dem . Denna upplysning kan oekHn in nrltitlla 

råd om var och när det är säkrast att gå in i hamn. J) <',,n t·a ~li o. 

mcddelmHlen komma att sänLlas ut på tider, som i törvii g tn,ht;illt.l 
O<;it med hemlig cocle. Andra s k_yllds tncdel äro att utru~ln ltandelo

i'arl.''g('n med dimbi lclningsapparater, gasmasker, anordni ng,~r !'ör alt 
vet>rilera Jurtyge n efte r ett gasanfall oc:h paravann så,ont ,k_d<lmot 

minor. Ytterligare råd t i Il fart_,·gcns boJiii havare om sk~·d d Iii r ll~ t·ns 

fal'lyg ges p{'t bii.sta möjliga siitt i en handbok, som satnmnJ<Sttili1s 

av marina författare. Eu tredje metod är ntt sammanför ,t ltnndel~

f'n dy g i k en voj er, som eskorteras a v kt'ig.sfa rtyg. Av tyska r:t p porler 

f'ranH,·il, att detta var Llet mest lramgfings rika sättet mt d<'r vii:·!ds
krigct. 

l\rigl'örande länders hanclclsfal'tyg ha rätt att motsiiftn 'ig upp
b ringande. Därför kunna de best: ·ckas för försvar, utal! ntl fö rlora 

r ii tlett att kal las handelsfart:v/l·, men de ha inte rätt att g<i t iii anfall. 
Ett neutralt fartyg, som fiirdas i vatten, v i l k a ä r o kon t ro lina dr nr 
en krigföra~tdc nation, faller under de bestämmelser, ,sotn ti lliimpn~ 

på krigför ande nationers fartyg, oeh ett neutralt. fart~· g, sDtll andin· 
der sig av en krigförandes konvoj. riskerar att bli behandlat som 
f ientl igi fartyg . 

(Proceell ings, april 1!1:)\J.) 

Små Hottor. 

Det är intressant att iakttaga, att smi't flottor all tjiitn t a~s~; 
som tillr·iickligt s kydd för hinder som inte bara ha en vi<L-;triickl kUrR 

utan oeks[t en stor och inbringande handelssj öfart. ~Ian k<l il erttl 
1
· 

t·ff 
0111 att J3rln·icn efte r b·in·et ÖH'rtoo· ett antal L eL fientliga ta r :"

1
,1 , -, o . " . .. _ .. den'· 

syfte a i t bygga upp en örlogsil otta. :Jien mo m kort over~ n'" de! 

t:ui.kc, och den nuvaramla belgiska !'lottan är inskränkt tJI~ etDtott 

Ji .s ke bevakningsfart.yg ocl1 några mycket gamla torpE'llb ni 11· 
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"kti ()'a bu ndsförvante r sku lle Belgien inte kunna bjuda så sä rclele< 
!11'

1
.J;: t"'m otsti'tnd tnol d t anfa l l f r ån ha,·et. oa voel t dess s tällnino· till 

~) . b 

• ris un ele r det att landets handelsflotta, pa nn·•ot mindre ä n 'iOO 00[) Iall - ' . . ~ - , 
ton, och dess kolonter kan tyckas va ra 1 stark! behov av sk ydeL 

Lik a In tressant är Xorges n uvarande sit uation. Dess handel s

flotta h a r gjort· storartade frams teg sc<lan viirid sk r iget och uppgår 
nu till s a mmanlagt över -J.600,()[l<Q ton, varav t'll .; lor dPI är moderna 
tnotortanld a rtyg-_ Dc norska lurtygen iiro rna,;t5ende i sitt slag, i 

df't att cJ e hn vudsak: Jig·en g{L på t rader 1!\ng-t bod~ från tllO ller]anJet· 

man möte r dent pi\ s~ldana ställen som cJp stora sjöarna i USA ocl~ 
Kinas kust. Eort sag-t taga de frakter för alla länder .som vill an
vända de m, oclt cle nor.s ka redarna visa anmäd::ning·.wiir:l företag·,am-
het vid utvecklandct av nya förbindelser. ~ 

Men fö rsvaret av denna of::mtliga flotta har man helt lämnat u
1
· 

räknin gen. Det skulle förvi o fordras en stor kraflan3t r iingning för 

alt ge el en norska handel.sJiottan ett mot dc-.,; storlek s,·arande s knlcl. 
Liksom sin granne Jta i:-Jverige och Dallinark under de sen,aste 

åren kon centrerat sig på kustförsvaret, trots s ina viixancle handels

flotto r. Den s kanclin:wis ka trion åtnjöt unrler v iiridskriget neutrali
tetens :' äl si g nelsc r, och att clöma av de r as talcsmii n hoppas cle k u nna 
hålla s1g ut antö r alla kriser unde r elen nä r tuasic tiden. Men de srrm

tida händelserna i _E u ropa visa, att fredliga :'ttgii rdcr kunna tagas 

som tecken på ovrll tghet att strida och aH i ~jåh·a verket saknaden 

av s~ycld _fö r så viktiga sam färd.smedel ,oom ]t andelsfartyg skulle kun
na sat ta aganderätten till dem på spel. 

b 
Bå de Sveriges och Danmark,; handeldlottot· iiro sto ra och dn-

ara D t .. · · · · 
9 

.. k · .. e a t mmst sagt egendomligt att .< a li te r har g-jorts för att 
' a erstalJ a deras existens. 

(The United Service.s Review den :20 april HJ39.) 

Byggnadsprog•·am och budgeter, uppgifter angående 
personal och materie l m. m. 

Storbritannien, 

Storbritanniens sjöma lit. 

fö r Mr \ Vin :,tou ('JnJt'l'itill. ltar n-'·Jigen !"ag·t, att J:lotlan iir den enda 
öv svarsgreneu, .som iir Yl'rkligt effektiv, och i i'örlti\llande till <let. 

rtga Europa l;lttgt ,,t at·bn· än den var Hll-1. 
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Att engelska flottan är överlägsen varje annan ko mbina tio . 

Eurona är ställt utom allt tvivel. FrallJska marinministern Mr 0~ 1 

pincl~i uppskattar tonnaget av Frankrikes, Italiens och '1\sklan~
flottor för närvarande til l 500,000, 450,000 och 170,000 ton. En gelsk 1 

flottans tonnage uppgår till mer än dessa tre tillsammans r>lle r ick: 

mindre än 1,300,000 ton. 
Till dessa iffror måste lägga under byggnad Yarancl r> lonnage 

Aven här leel er England. Frankrike har 120;000, Italien 150,001), Tysk: 

bnd 250,000 och Eng!.and ej mindre än 550,000 ton under byggnad 

och effekten av bygg nad sp rogramrnet, som påbörjades 1933, komiller 

att visa sig i en allt mer ökad s torl ek av el en färdiga Hottan fö r Yart 

år in t ill. l9J2. 
Vid uncle rsök:ning av ställningen med avseende på de olika far 

t ygsk lasse rna mf1ste Englands ställning bet räffande s !ag' far 1.' g anses 

såsom skäligen säker till 119-!3. Då äro sju fartyg fä rdi gb~·gglla på 

t ill sanmuns 2··'5'3,000 ton ; USA sex om 2,lO;OOO ; Frankrike ly ra om 

1 }0,000 ton. Den engelska och amerikanska överläg3c nhetc n i fråga 

om äld re sl ag.skepp (av vilka många ha blivit mocle rni sE>ra <lP) måste 

också beakta" Yicl en jämfö relse. 
BeträHancle kryssa re har Englands ställning förh iHi ra ts på 

grund av upprustningsprogrammet, både i jämförelse nw d dt' r urop~

iska stormakte rna och J apan. England har fler kryssa re unil<·r bygg· 

nacl e ll er besl utade än Japans, Frankrikes, Italiens och T,,·, kla ncls 

förenade flottor. De övri ga makternas anst rängningar rikt a sig mera 

mot andra fartygstyper. 
Englands program fö r lunga d ar tyg ii r också störr r> >i n någon 

ann an makts. Om man inräknar Ark Ro,,·al, som fä rdigshil!dPs forra 

året, kommer England att få sex nya farty g på 137,00() to n liinl iga 

. 1 !-J-12, ett program som enelast USA komm e r i närheten a, .. 

(Tl1e ~aYal Chronicle elen 28 april 1\1:3\l.) 

Beväpnade handelsfartyg. 

I ett tal, sorn Förste AmiralitetsLor den jord Stanhop <' Jl,Yli~·.e; 
höl l, sade han, att flottans Y a rv v oro si rängt s~·sselsatta HlNl ~~: 
stä rk nin gsarbeten på handels fa rtyg, fö r att tlessa sk ulle kunna yid 

rustas med a n ti-ubåts- och luftvärnskanonE't' . Han hoppaclPs, at tfö ra 

å rets sl ut 1,000 handelsfartyg skulle vara ut-rustade att kunna 

dessa kanoner. sig- att 
Jl,fan kan taga för givet, att sedan amiral itetet åtag i r 1 

l ] .. l' l"ln one förstä rka hrtyg, cles.sa komma Rtt utrustas mE>c amp 1ga '' 
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.. del se av krig. De Ilesta större fal't,rg hav a en tillräe;kligt sta rk 

~~;:struktion härför. Stön.ta delen av dem edo rdras fö r tjänst i 

~ ttan, huvucl.sakligen som hjälpkrys-s are och kunna alltså icke bi
flo o-a till upprätthållandet av handel ssjöfarten vid ,s idan oni vakt-
dra., . 

. .. 115ten. Om England Vlcl vä rldskrige ts börj an hade haft 1,000 be
tJa 
"p11 acle handPlsfartyg, s•kull.e lantle~ ha befunni t si !r i ett h elt an-

1'~1 ~ 

uut läge. 
Att örlogsflottan hjärtlig t välkomnar denna :Först e Amiralitcts

)o rdens för säkran behöver väl ej påpe kas. örlOgsflottans fr ämsta 

och mest angelägna uppgift i krig är att hålla landets E-konomi ska 

!il' i gång. Värdet a,· kon vojsystemet komm er att ökas i hög grad 

genom de kon vojerade fart,,·gE'ns förmåga at t själva bidraga till av

vä rjanclet av anfall. U-båta r och flyg al1·ses komma at t bli det 
största hotet m o t E n g l ands sj ö fa r t. 

ö vervattensfart,,·gen kunna visa sig som fruktans,·ärda motsL n

da re, men man kan inte förutsäga, att det ko mme r att bli lika svårt 

att mö.ta deras ve rksamhet mo t l;:onvojer som att motverka de mera 

lömska angreppen uneler vattnet och från luften. Den gemensamma 

luftvärnselden f rån handel sfartygen även i en liten konvoj kommer 

nog att visa sig som ett mycket obehagligt till skott till e lcl en fr ån 
de eskorteramle krigsfartygen. 

Den nya utökningen av rle instruktionskurser, so m anordnat i 

de större hamnstäd erna i En gland, visar tydligt, hur grund ligt ami

ral itetet organiserar förberE>de! .serna för handelssjöfarten,s, försvar. 

Ursprungligen begränsade till befäl inom hande lsflottan ha dessa 

l.:urser öppn ats för du gliga sjöm än, varm ed tydli ge n avses besättnings

män, som i erfarenhet och ålder i tjänsten kunn a jämföras med 
Unde rofficera rne vi d fl ottan . 

A sin sida utny ttja Yederbörande de erbjudna tillfäll ena på ett 
utomordentligt sät t, så m~·c ket m er som det innebär ett J' rivill igt 

uppoff ran de av deras m~·cket begränsade f ritid i hamn. En mycket 

~lot: och viktig clel av engeLska hand e lsflottan komm e r ati strax i 

~~;J an. av ett kommande I.;: rig .inte .ba ra ,·ara bestyckad för sj iilv
r svar, utan också att forfo ga o\·e r o\·ad pe rsona l för att göra effek
tvt bruk av sina vapen. 

t, ~örste Amiralit etslordens tillkännagivande att 1,000 haneleJsfar
l g Vlcl årets slut skola vara omb,·ggda för att kunna besb·ck:as kom 

:esten av hans tal vid det ta tillfäll e att fö rbl ekna. Eh~ru n;Ycket 

~~ detta tal rörde sig om n ågot så när välkända uppgi ·fter om ;ngel

Ut; flottans utvidgning, gjorde lord Stan hope cloek några lwstämcla 

Offalanden av utomo rdentli g betydelse. Var oc h en so m sett det 
entr · 

10 lggJorda s ammandraget aY flottb ud geten Yisste rPdan, att per-
Ualen håll er på att ökas mecl 18,0'00 officE-rare och meniga. Vad 
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:l'tterst f:'t kunde veta var, att marinm,rncliglietema mottoga ••.i lllin 

än 70,000 ansökningar a t t fylla el e ss a va k a n ser. Procenten i •·k(' ll l'Q 

penföra a,· Lie Yid marinen.> r ekr,\'te ringsb_,·n\er anmälcia ~i i ~<'.< ,.'•· 

mind re än viLl d t· an Lira två vapengrena ma. ara 

Det finn s t_,·dLigen behigg nog {ör det officiella på :'ttH•n dct 

»Flottan J'år .si't m~·c:ket folk Llen yjJi». att 

(Tlte Unitell ServiCE'S R eview den :20 april 1'1')!1.) 

Frankrike. 

De; franska marina l'lygstrid~kraHern;J, bestJ av flPrn ul ika ty. 

per. Flyl!·plan av BrC>guet.-Bizerte-typen med. en vikt på l t_:, ton. ~n 
fart pa :.>:50 km/tim och en aktion.sraclic på 2,500 km 'lro "'' c1 1hnän

nll.st föt·c kommailcle spanin gsfiy gplancn. De fullbonlaclt>-; 1'1'1:3 men 

övertt·iil1'as numera av utländska :flygplan liks om tYpen T"o'n'-:\ iru

port 70. som hflr ungofiir samma egonskaper men enelast YÖgPr 1:! ton. 

Marinen har beställt hå stö rre t y per pt1 24 och 37 ton, 111 n de,sa 

t~·pet" resultat ha ej varit iilll'rodssttillantlo; deras [art, 2'i ll k m/lim. 

är alltför låg·. Bättre rosul ta t väntar man .si g av t y pen 1J n··~· ucl 730 

pi't ~)ton och :24-tonnaren CA_~[S l il, SOlll J'i\r Pll l'art av :)t l l kin/tim 

oc-h större flktion~radie. Breguot-typen har r P1lan .satts i t 111S t och 

C~~MS-t,1·pcn är s n art Lireli g. 

Vidare l'inn<ts typcma Lio rc'-O'ivier :2-57, vikt. ~l ton oc·J , iart 230 

km/tim, .samt _\.miot j.)Q med samaJa vikt lllen en fart p å ;3011 kJn /tiJil . 

J\laHLl de lätta bombpianon komma triplanen Latl•eoL·re :!\Il-> snart 

att o t·.såtta.s av .Latcco(\re '29 som kommer ati' väga ~.3 ton o ~h kan 

göra e n genomsnittsfart på 308 km/tim undet· .J timmar. 

Hland dP hydroplan som föra s ombonl och Eta rt as nw <l ka tapult 

miirkas Liore-.\fieuport 13(} och Liore-Olivier H--13. som Yil n :3 ton 

oc:h blott g-öm :!,1(1 km/tin1. Typen D ewoiii no D. 373 anv,in tl•·"' hu,·ud· 

setkligen ombord. på hangarfart.,\'gen. Den väger minclrc ii 1t 2 to~ 
och har eu fart på 4:20 km/tim. Flygplan av typen Loire-::\i ,•uport J 

av ungc· tä r samma storlek mea med fällbara v ingar äro un<lt•r b,·g!!· 

nad [ör alt eniHta dem. 
nY 

Fransmännen ha mött s tora svå righet e r vicl uppb,q!.' gMldcn '
11 

s itt flygvapPn. rör alt råda bot fö r detta har .Frankrike nv!J!!e 

börjat köpa maskiner utomlands. tiärskilt i USA. 

1038 lade Frankrike ned 314 millioner francs pa fl.n!:]'l an 
0ch 
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.- Jl1iJlio ner på flygbaser. 
öl 3 '11. __ ocl1 9 nu 1oner. 
311 . 

För l93~1 ila deosa silhor n1xit iii! resp. 

(Proc-eedings. maj 1939.) 

}Ia rinministern har bem_\'JHligai ~ fltt .stapehiita eller inköpa 18 

st. snabb a rekognoscenngsfa rt;~-g på till::;ammans 1:!,1JO ton samt 12 

Jl) insvep a r e oc-lt Pn tlytcloc:ka . 

Dett" t illägg till clet föruharancle programm et är ,-j se rlio-e!J 

inte ,w någon störrt. bet~·debc !ilen det faklum att lllinistern "'be· 

myndigals att anskana dessa fa r t_,-g, \'L3ar att till följd av kapprust

ningen cl e ma n na oe:h prn·ata \'R r\' 811 itke kunna fullo·öra n,·byo·o·. 
naderna i nom utsatt tiri. " ' · ""' 

Emel le rtid kan deJ, okunniga å.ski\da ren icke undo·å att läo·o·a 

miirke t ill ai.t m[l!l 0'a slip_ar 'innu stå tomma på de fra~1ska .ske 1~~:
rarven . D et ta bev1.s a r, ni k et p[l vi .sa t s 'Il era g·[m o· er f ö r ut a t t 1 t 

. b ' 'J (_c 
icke l å te r .s1g göra att improd<era sve·:iaJarbetare. För att gå ilanrl 

med en oväntad utökning a\' belwven brister det grundligt, v ilket 

man do ck llllc kan UggR någon till last. 

J\[aJ:i nmini~tern har ä\·en bemyndigats att taga i an,språk vissa 

PJ ~1 s lag for manncn.s behoL Såsom Ptt tillägg till tid igare bem~·n· 
c1 ga nclen ä r en .summa på :2.3(l6 mi!Jiont>t' beviljad. Dt>ssa medel av· 
<es för bl. a .: 

Stape lsättanclet aY strids- oelt hjälpfartyg- 1..38-0 millioner frcs. 

..\T,~·by ggnacl H .snabba tankfa rtyg - J:25,000 frc.s. 

Päs~_vnclandet a\· nybyggnad och ersättningsb_,·ggnacl för bränn
och smoQo iJeclt>p:1er - Hl,OQ-0 J'rcs . 

Je· Bland anslag som få ta s i anspdk uneler buclgPtåret 1.039 på· 
l ka.s ett som rör marina n_,·b_,·ggpn - -14 millioner frcs . 

J\Ia te r ial till nybyggnader för flottans Yarv - 103 millioner frcs. 

I~lkop av nya fart-''1-~· från inclustl'iPn - 343 millioner !'res. 

Tor peder, minor oc·!t di,· e rse ma skin er - 1:20 millioner frcs. 

(LE' Yac·ht tlcn 13 maj Hl39.) 

T yskland. 

Tyska u hå tsflottan. 

~-en 1 janunri 1\)38 be,ioti tlt>n t_,·.c:ka ubi\t.sflottan a\': 

- ·J ubåtar pi't :2.j0 ton; fal't 13 kn 0p i ytläge, 7 knop uncle r· 
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vattensläge. l ie äro bes tyckade med 3 st. 53 cm . torpeLltuLer , 

automatkanon och hava en aktions radie på 5,000· sjömil Yi <l ,· 0e~ LV 

13 ubåtar på 300 ton, fart 1li knop i marsch l ä ge, 8 kn op :nop, 

derva ttensEige, bestyckade med .j st. 03 cm. torpedtuber, 1 n R~ ltn. 

kanon , en LV automatkanon oc lt en ak 1i onsraclie på 6,noo ·-.i ön~ il ~11 · 
10 knop. \q 

'i ub åtar på 710-7-10 ton, fa rt 18 knop i ma rschl ägP f, knop. 

und e rvattensläge och bes ty ckad e med 6 s t. ;]3 cm. torpedt ube r 1 

10,[) c:m. kanon och en LV automatkanon samt m ed en a kt io nsr'a c~n 
på 7,000 sjömil vid 1,0 krwp. Je 

Dett2. utgör till sammans -J3 ubå ta r a lla av senaste Jlln<le l[ ll' ed 

ett totalt tonnage av j6.J-15 ton, :törclelad e på 7 flottiljer o ~ lt basera de 

antin gen i Wilhelmehafen eller Kiel inom bekvämt räck hn ll tör de 

båd a oper atiomområdena ~ordsjön och ö s t·er.sjön v ia h::ielk rr nalen. 

Denna homogena ubåts flotta motsvara r till f ullo T~·sk la ncls st ra

t egi oka behov: ubåtar på 2,3'() ton !'ör kustförs varet istånd at l operera 

vid England s k ust och i ö.ste rsjön. U bf1tar på 500'-700 t o11 n1ed till

r;icklig akt ion sraclie för att ti llåta elen att uppträda lång1 l' rfl n sina 

base r umler Jiingre tid, och med en fart som tillåte r den< alt följa 

flot ian på cle&s kryssningar. 
Fö ljande anmärkningsvärda tekn i,ska framsteg lära l1a g-jorts 

vid u b å t.s.sko1 an i Kiel: 
>> Torpede r vilka gå fram utan att etterlämna nå gon synl ig ba

na, ocl1 vi l k a k unna aviy ra.s u tan n ågot vatten uppkash. 
Torpedanfan vilka Jöretagas med hjälp av högkän sli g~ l,,· ssnar· 

apparate r, va rvid det är onödigt att visa periskopet över 1 a ltPn.dan. 

Oclt slutligen om man f å r tro vissa uppgifter i prcs,ct•n , en ma· 

skin som kan användas både över och u nder vattnet, varvi d så lunda 

elen hanclicap som elektriska accumulatorn alltid har utgjo rt bor1· 

faller. 
Den 1 j an uari i å r vo ro å de tyska skep psvarven un de r h,,·ggnad: 

!] ubåtar på .~50 ton , 8 ubåtar på 517 ton, 5 ubåta r p;t 7-10 t.on . 

d. v .. s. sunNTla 18 ub åtar om .sammanlagt 9,086 ton. 
llet enge•l sk-tyska flottavtalet av elen 18 juli Hl33 ti ll d l' r Tysk· 

lancl att bygga 3-5 °/o av England s tonnage i var oclt en ;1\' de olJka 

fa rtvgsklas.sema . 
'Il J5 Of,, 

Diplom a ti ska förhand lingar ökad e denna proportio n 1t · 

för ubåt.skla 'en. ·t t 

Vi el are til l äts Tyskland att höja denna proportion til1 pafl :a 

med England , om en sådan situat ion sku lle intr äda, att de n t\
5

01 

rpge ringen ansåg det nödvändigt. Det var underförst ått at i .s~ca 
Jall de bttcla regeringarna för st skulle eliskutera saken. . neil 

Man måste komrn a ihåg att ett avtal beträffande p r ,po rtJO 
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sn.Jnll1a nlagcla tonnaget är av gansoka liten betydelse när det o-ä.Jl e r 

~~,;tM· Den militär a sty rkau.av en ubåtsflotta kan bättre ~1 ätas 
Jlled 5 umman a~ d:_.ssa enheter an m ed det tonna ge det representerar. 

En ubåt pa 2-DO ton bes tyckad med i:l torpedt uber är lika farlig 

fÖl' ett över vatte11startyg som en ubåt på 700 ton mecl 7. torpedt uber. 

Den enda fordelen for Lien senare är dess störr.e aktionsradie 

och far t, varigenom den har lätta re att komma i anfalls läge. 

Den 1 januari bestod elen engelska ub åt sf lottan av : 

I tjäns t 58 enheter, varav 1-± överåriga med ett tonnage av 

39,12-1 ton. 
Un der byggnad 15 enheter om 16,780 ton. 

Efte r att ha fråndragit dc 1-± över å riga engelska fartygen kom 

mer Tysklanels ub å tsflotta att bestå av 61 enheter mot England.;; 5\.l 
med ett tonnage s om är 57 11/o av det engelska. 

I en not av den 19 clecem ber 1938 gjonle t,,· s ka regeringen bruk 

av vad som Jean kalla;; >>.säkerhetskla usulen>> i 1935 å rs flott avtal och 

informer ade b rittis ka regeringen ou1 .sin avsikt att överskrida ~3 o;0 

gränsen i enlighet m ed sin rätt. 

Saken disk ut e rades på ett möte i Berlin llen 30 dec:embe r, och 

Tysklam~ offen tliggjorde den :2 febr uari 1939 sina avsikter i föl;jancl c 
deklaratJO n : 

. »Tyskland kommer att efterhand öka sin ubåtsflottas tonnage 

l!ll dess pantet med Förenade Konunga rikenas motsv arande tonnage 

har uppn ått.~, med begynnelse 1939 och fortsättning till dess f lott
aYtalets gräns är nådd>>. 

. Vilka motiv gav Tyskland för att rätträ nliga de tta besl ut? 

Off leJel it inga, men om man få r tro kommentarerna i den engeL~ka 
~ ressen, oroades Tys kland av ökningen av Sovjetunionens ubåtsllotta, 
' 11ken uppnått en s torlek av 160> enheter. 

... Det ta m å vara hur s om hels t, men när man känn er Tysklands 
Jhardwhet .. l t " Il fl b 
1 

"' nar ce ga er ott yggnacl, och elen en vi.s li e t· med vi1ken 

fc~ t byggde .s in flotta före kr.iget, kunna vi vara säkra på alt de nn a 
orklari ng i )- l -t .. f'· .. l t' c ,e ene as . ar en · rom ons ;,:an. D et kom m er att ta s i n 

kld, men Tys kland kommer 2. t t bygga sin ubåisl'lotta, kosta v ad det 
osta vil l. 

kla Ran.ske har :l en tiden kontmit Jör våra engelska vtinn er att be
ga, att tle liJ::l0 unller.skatt-adl~ Tysklanels indust riella möjJighe1e r. 

Det .. "T t . l att ar lllOJ 1g att 1 Len Här maste framticlen England komme r 
reage ra geno<n att bygga fler jagare och eskortfartyg . 

lo rt ~·O ch t rots alla ~]ottavt a1 , vi llm ha visat sig vara av föga värd e, 
~at te r kapprustm ngen obe vekligt. 

(The ::Jav,·, maj 1939.) 
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Katapultfart.l·get l:riesenlancl s jös attes i april 1937 och har tre· 
i tjänst i no r ra _\.tlanten nä r a Horta i Azorerna. Det ii1· ~ Jlectt 
konstruemt Jör sin uppgiH, har en längel a,- LlO m, on hrPdd al. 
16,·3 m sa mt ett deplacement på 6,813 ton . Tl·å Die.sel-n1oto1·e1. ~v 
det en fart aY 16 knop, och det kan medföra :2,300 ton br ii ns\1 •. p~~~ 
h·o·et är utrustat med komplett installation för att ropare ra sj:ifl\· .. o . g. 
plan, en kraftig i.yr, rMlio. ekolod och on l ~·ftkran med en ka pacitet 
på 18 ton. 

K atapulten befinn e r s ig akterut. Den är av Heinkel t.Y pcn och 
har föl j ande egenskaper : Spårets längel är -!1,3 m av l' i ika :u 111 
användes för uppbroms ningen . ~\ ceelerationen ay det 18 ton tunga 
planet är 33,5 m/sek. Tiden J'ör starten 'ir L :SB sel.;:. Yad J•JJ uppgår 
da t ill 1 ~J0 km/tim. Katapulten ,-äger~):) ton. HesiitLningen omfattar 
iivcn :Z meteorologer ol'h 6 fl ~·gnwkaniker. 

(Procce1lings. april 1\1:) \i.) 

Italien. 

Ital ien visar inga tecken på att min·ska si11a OPrhönl n n n ,1J·äng
n ingrrr att skapa en flotta a,· betydel se. Der lägger ut oPrhö r la 
su1nmo r på IlottbyggJ,adcr, och alla de.s3 moderna fartq:?.· h iira Yittne 
01n de i tnlif'nska skeppsbyggarnas ouh ingenjö rer na s dug h ultPt. De 
tv å .s i ag~keppcn L i Ho r io och Vittario '\' Pnelo, som bi\fb ,j ösattPs 
somrnaren Hl37 ,o lwla fullborda s någon gång i å r (deras b~· g"g: na tl for· 
dröj des genom Abessinienkriget); Illlpe ro påbö rjades på .\noaldo.' 
,·arvPt i Genua den 1-l maj 1938 och l{oma i Triest den 18 ,-; pptemb~J. 
Dc äro id enti ska och följande detaljer äro of ficiella: 

l . ' ·736 l) pp\at"elll Pllt 3-) 000 ton , 160,0\Hl hkr som ge 3:2 knop. :1 ngu -· 
m, hrPdtl 31 m. lwst~·ckning llio 3S un . tol v 1 ~J cm, toh· "" ~uJ ]1', 

· · t· l l 1 ·· ')I l 1 Den :20 \v auton1atkanoner. \ 'attcnlmJepansa rets JOC\: e.;: ar·) ,·n . Jl 
lwräkn:ule !arten är dt>n största som något slagskepp k oJJJJ ncr u;:t 
t il\, men med häns.'-~ 11 till detta och den tunga best.l·cknin u·,• n ar di 
tYd ligt att sknlc\Pt eftersatt s. Dc omb~·ggcla slagskeppen ('onte 

1
, . . . . J · l l D b,.,,.rrce, Cavour oc:\1 Uiulio C'c sa re ha n sat s1g mycket yc.;:aco. 1' · "." eri 

fö r :2,-f år ,;ed an mPt: iiro n u nä stan helt ombyggda. Kytt Jl1 3 '.k
1
n,en 

ha r ökat forten tr>lJl omkrino· 2:2 knop till :27 knop; i ställd !or '',u 
ursp 1· ungli~·a bcsl.n:kningen ~å tretton gamla 30 cm kan on <·r >irori;\' 
tio 3:?. cm l;ano1wr a,· en ny modell monterRcle. Sk~·cldet har ,; rst>l och 
överalH. I sin n_,· a ske pnad >i ro d P eleganta och Ya ekra r n rt )·g:. 
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·]da en effektiv fönstä rknin g av den italienska s lag flottan . Tvi\ 
~/kn and e fa r tyg: Caio Duil,io och Andrea Doria, sjösat ta 1913, u n de r g:~J 
~mmfl fö ryngnn gsprocedu r. 1938 å r.s by g gnadsprog ram innefatt a de 

s~ grupp på 12 f a rtyg off iciel lt beteckn ade som torpeclk ryssa re, m en 
~ i!ka i s j ä lva ve r ket ä ro lätt a k ryssa re. De nll!m n som valts för dessa 
fa rtyg, sådana som ,Scip ione African o, Claudio Tibe ri o, P empeo 'Niag·
uo och Giulio Ge rman ico ä ro tydligen avsed,da att å t e rspegla >> 1. 11 •3 
urandeur th a t w as Rmn e». De enda de talj e r, som hitt ill s y ppats äro: 
Deplacement 3,500 t on, fa rt 3!:J lowp ; åt t a 13 cm k a non er. l cke oHi 
ciell t må de betm k t a.s som ett svar på de tu nga fran sk a [\otti l.i 
\ödarn a, soul de u t k lassa i storl ek och, utom i två fa ll , i bes tycknin g. 
Hyggnads prog ramm et fö r jaga m a i nnefatt a r 12 fartyg av »A vie re»
klassen, 1,G20 ton, 39 knop, fyr a 12 cm k a noner och sex 53,5 cm 
torpedtuber. Lind er inneva rande å r skola levere ras de s i,1 t a av r\ e 
1.6 sm[t j aga rn a av Partenope-k lassen - deplace ment ö9.9 t on ; f art 34 
kuop, tre 10 cm ka n on e r, fy r a 45 c.m to rpedtuber. Sexton l iknand e 
lllen något lät ta re av »Spi ca»-kl assen, äro reda n i tjäns t . De t exakta 
antalet u-båt a r, som skola byggas, ha r ännu inte bestämts, men 
ko mm e r t roligen att öve rs tiga 32. Om denn a s i ff ra är kor rekt, k orn 
mer den italien,S1k a u-båtsflo ttan att räkna 123 enhete 1·, av vi lka all a 
utom ett ha lvt dussin ä ro av mode rn t yp. Det h a r offi ci,e ll t m ed
delats, at t ett viss t antaL av dessa kunn a kryssa f rån Ita l ien ti l l 
Röda havet via Gibraltar utan att inta ga nytt bränsleförrå d på vä
gen. De it alienska sk eppsva rven bygg a n y n örlogsfa rtyg av a ll a ty~ 
per med en h asti g het , som säke rli gen inte över träffas, äve n om elen 
stå r på samm a nivå, i något anna t land. 

(Proceeclings, apri l 1939.) 

Sovj etunionen. 

Rysk a flot ta ns styrka: 
,3 slagsk epp : t ota lt t onn age 70,232 ton , alla öve rå riga och mo

de rniserade. 

v"' 6 kryssa re: totalt tonnage 41,7312 ton, 4 .mod e rn a, 2: v ilka a n
andas som övningsfar tvcr ä ro öve råJ"i o- a ... o . b • 

22 j ag are : t otal t ton n age 28,671 ton, 9 m ode rna, 13 öve rå riga. 
HO u-Mtar : to tal t t onnage 79,500 to n, l40 mod e rn a, 10 öve rå riga . 
torpedbå t a r : 19 modern a av 500 to n typen. 
9 - l vet), - 0 canonbåtar : (u to.m dem som äro .stahorr.e r a-:le. i Kaspisk a ha-
totalt tonnage 2.8,7.2'0 t on, 3 m odern a, 2.2 over ånga. 
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motortorpedbåtar: 2100 moderna, depla cement fr ån 10 ti ll 2,6 ton 
va rdera. 

15 minutläg·g:are: totalt tonnage 4'3,,(137 ton, 2 mode,·n a. 13 o" ~ Ver. 
å riga. 

hang arfartyg: inga uppl ysningar. 
1 ubätscl epå fartyg: mod e mt 4,500 ton. 
isbry tare: 7 öye rå riga, tota lt tonnage 24,927 ton. 
2--t min svepare: to ta lt tonnage 7,798 ton, 2 mod e rna, _:212 överå ri ga. 
Flera kanonb åta r förutonl de nämnda äro statlOn erade vid 

Amurfloelen. 

Nybygt-(naller: 
2 slags kepp: elepl.acement 35,000 ton, bestyckning n io :)u 0111 kan. 
8 krys8 are : (1 fä rdig) deplacement 7,000 bestyckade ll1e rl nio 18 

cm kanoner. 
6 isbrytare : (2 f ä rdiga) 4 med deplacement på 11,000 tou va rdera 

och 2 med cl epiacement på 8,330 ton. 
Fle ra HLtta kryssa re innefattas i nybyg.gnacls prograuunet men 

inga upplysning ar om dem ä ro tillgängliga. 

(Proceedings, april Hl39.) 

Det förs t a av R ysslanels 35,000-tons slagskepp börj ade byggas 
vid Orcl.ionikicl ze-var vet elen 15 juli 1938. . 

Hangarfa rtyget Stalin, som nalkas s in fullbordan i XikolaJeW 
ä r på 9,>000 ton och kommer att föra 22 flygplan. Detalj erna om ett 
andra hangarfartyg, Worochiloil', äro- ännu i cke tillgän gliga. 

P å "Tuncl av den nya ökningen av ryska flottan li! Otser man 
brist p å både fast anställt manskap och oJfi ce rare, särs,ki lt i de lägre 
" rade rna. Som en följd h ärav h å !.las m ån ga oHice rare nwtl specwl· 
~tbildning kvar i tjänsten geuorn införand e av högre lö ner. Högre_ 
löner e rbjudas .också sjömä nnen för att locka dem att lä111IUl handels 
flottan, som betalar dåligt. 

(P roceedin g s, m a j 1939.) 

. . b" deroas Vör höjandet av kngsbereclskapen vtcl a rbetarnas och on och 
ö rlo gs flotta , för de tekniska s trid smedlems rätta handh av ande fnsl
för att utbilda högkvalHice racle specialist e r vid röda [l ottall .. ·i ng 
ställ es följ ande förändring angående obligatorisk militärt .iiinstg,o~orn· 
enligt lag av den 13 augusti 1.930 ut färdad av central a esekutt' 
mitten och folkkommissariernas råd. 
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i. Oavbruten obligatodsk tjäi:istgöring vid kadrarna t illhörande 
ta rnas och böndernas örlogsHatta fullgöres: 

,1rbe ' 
a) å stridsfartyg och övriga örlogs förb and i la nd unde r en tid 

el' 5 år, 
b) vid kustförsvaret uncl e !' en tid a v 4 å r. 

2. Tillstånd till övertjäns tgöring lfi.mn·as för tidspe riod ej kor
ta re än 3 år. 

3. Hittills g ällande efte rgifter med avseende på förk ortning av 
(änstgörings tidcn för sådan pe rsonal, som Juligör s in obli gato ri ska 
tJä nstgöring vicl röda flottan oc.h som genomgått s kola \ö r hö g re 
r~le r medelhög utbildning( = stuelenter och likstäHcla) upph äves och 
skola även för dem tillämpas ovan a ngiv na bestämm else r. 

Den sovjetryska ordern ä r unele r tecknad av orclf. i So-v jetunio 
nens högsta råcls presidium :M:. Kalinin. 

(Krasni Flot elen 17 maj 1939.) 

Norg,e. 

Försvarsdepartem entet har nu godkänt ritningarna ti ll de två 
' iÖr re jagama, som skola byggas i I-lorten. Deras de pla ce ment blir 
1,:1.20 ton, lä ngden 97,2.'). m , bredel 1.0 m cch djupgåend e 2,711 m. 

h ga m a få två 12 cm kanoner i dubbel lavettage förut och tv å 
12 cm kanoner i enk e ll avettage akte rut. Vidare få de tv å 40 mm 
lv-kanone r och tv å 12,7 mm kul sprutor samt 2 st. 53 Dm dubbeltorped
tube r, 2 .sj unkbombkasta re, s•.iunkhombfällare och paravane r. 

Huvudmaskineriet hestår av två de Laval-turbin e r som tillsam
man utveck la 30,,0()0 hk1· och tre olj ee ld ade vatten rörpannor med ett 
~rbetstryck av 24 kg/ cm2 • F a rten garanteras bli 34 knop vid 1,300 
k~n som är depl acemente t vid kon st ruktion svatt enlinjen. Sleipn e r
k assen som ocks å byggeles på Horten-va rvet uppnå dde emellertid 2 
a~op högre fart än som kontrakterats'. Man kan clädör räkna med 

de nya jagarnas fart b lir o mkrin g 35 knop. 

(Norges Sjp.forsvar, april 1>9&9.) 
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Estland. 

Till helt nyligen bestod ]~st lands flotta blo tt av ett an ta] ,.
1 

enh eter - två u-båtar, en jagare och någm mindre -far ty g-. a dr. 

E.fter reorgan isationen av kri gsmakten ha r Estlan d Pilleller. 

köpt och satt i t jänst två u-bå tar på 60 QI ton, bestyekade llied 4 hd 

53 em torpedtube 1·. De heta Lembit och Kalev . . Tre an dra u-båtst. 
äro uncl e t· byggnad på finska va rv oc h 4 torped båt ar, unv ;inr[b ar 

· l b g · l E ·1 ' • ara som m1nut ägga re , yggas pa estms 'a va rv. • t t H n pa 4,0oooo 
dollars har upptagits för att finamiera rus tningarna. ' 0 

(Proceedings, maj HJ39.) 

Turkiet. 

Germ aniavarvet i Kiel ha r nyligen leve re rat en ny turk isk ubå t 
Salcliray, sam tid igt som ett systerfartyg löpt av stapeln. Fa 1· \yget 
fi.ck namnet Bati ray, som betyder Sän karen. Dessutom bygga tur
karn a un,cler tysk öve rsyn ytte rligare t vå ubåtar av sam n1a ty p vid 
varvet i IstanbuL 

(Norges Sjpforsvar, april 1939.) 




