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Arsberättelse i hälso- och sjukvård år 1939. 
1rgivcn av ledamoten av KöllfS, för.stP marinläkare Algot Lindskog. 

Jämlik t Sällskapels stadgar § 29 har föredraganelen låtit 
arsberättelsen endast omfatta sammandrag av den m.oderna lit
teraturen på krigskirurgiens område och speciellt med hänsyn 
ti ll frågan: Vilka åtgärder kan och bör läkaren ombord på ett 
trielsfartyg vidtaga efter drabbning? 

Vid behandling av krigsskada framhålles tre stora huvud
principer: den allmänt humani tära synpunkten att fortast 
möjligt åstadko:mma lindring och hjälp, borttransporterande 
ar de skadade så att dc icke komma att verka hindrande på 
de rent militära, nödvändiga åtgärderna samt att inom kortasl 
möjliga tidrymd åters tälla dc sårade, så alt de kunna återgå 
ti ll sina poster. 

Sjökrigets skoltskador karakteriseras i stort scll av utbred
da vävnadsdefekter med lacerade kanter och vtor och med 
oregelbunden fonn, ofta av stor uts träckning. Såren äro ofta 
kombinerade med brännskador, vilka skador sepmat även äro 
~~~liga . Delar av projektiler eller splin t, eventuellt bilar a\' 
ladcr påträffas ofla i clc söndertrasade vävnaderna. Det är 
~ed andra ord elen t~·p av skmlor som kallas nrlilleriskaclor 
t i~tnl~inerade med brännskador. Vid b ehandling av dessa ~n-
\.Iertskador kvarstår alltjämt den j)å vissa hall redan före 'l ]d . 
•r skriget förhärskande JWincii)Cn: den aktiYa-kiruraiska ~ 

' ,, 
chandlingen. Indikationerna har dock i na,.,,"Trt v~1sentli,ga T· , 

1dslcrz'ft . S... .. d t · t JO'rasen e . 25 
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punkter ändrats. Ett par av dc viktigaste äro föl jande. ]) 
definitiva sårförsörjningen får icke företagas, om de l icke f el\ . lnn 
möjlighet att låta elen opererade kvarstanna pa platsen en y·~ 
tid. Denna tid beräknas vid enkla sår till 5 a 8 dygn , Yid brö~~~ 
skador till 2 a 3 veckor, vid bukskador till 3 veckor Yid sknlL 
skador upp till 4 veckor - allt under förutsättning al! konlpli. 
kationcr utebliva. All transport av nyopererade b iir salunc] ,~ 
unelvikas till dess att den sårades alln<änlillslåncl oc h sill'en·, 
beskaffenhet tillåta detta. Vidare skall noggrann rii nlgenun. 
dersökning företagas av alla fall innan sårförsörjni ngen far 
verkställas. Såväl mortaliteten som graden uv iiwali dilct äro 
starkt beroende av dessa faktorer. 

Ett kvarstannande ombord av opererade nwd. dä rti ll 
hörande efterbehandling fordrar såväl utrymmen sum trä nad 
personal och utrustning samt röntgenapparatur. F ran rent 
sjukvårdsteknisk synpunkt låter sig detta icke göra. d a nämn
da förutsättningar icke finnas ombord å svenska örlogs fartyg. 
Dessutom skulle det kunna verka hindrande på de rent mili · 
tära åtgärderna. 

För att nå de bästa möjliga slu tresultaten vid dc såradel 
behandling efter nu nämnda principer måste problemet upp· 
delas dels i en medicinsk-kirurgisk komponent dels i en trans· 
portkomponent. Läkaren s upgift ombmd efter drah lllling blir 
att fortast möjligt sätta dc skadade i sådant til lstand attdc 
kunna transr)orteras och bör då transportkomponenten tntcla . . ;·u i funktion ·för att på det 1nest skonsamma och snt!l)b.I 5

'
1 

. . ll . l h . l l yaresl transportera dc skadade till lasarett c er S.JU < us 1 a '< ' 
den dcfeniliva behandlingen kan äga rum. , 

Det framhålles, särskilt från engelskt håll, alt an talet sa: 
· ·.. ·d .. · · heroende rade, som komma 1 hamn efter ,en S.JOstn , ar nnga , H 

o d d , och al . pa det stora antalet fartyg, som ga un er mc . nun 
1 ,. o·e s• Vid skagerackslaget uneler världskriget uppgick [l<l en": tk ~ 

sida antalet omedelbart dödade till något över 6000 '1'' '
1 

Il 
nå<>'ot över 5500 komma på fartyg, som gått under 111cd 

111
a1,1 to 

. J11I1 ' och allt. Antalet sårade uppgick på engelsk sida undt'r sll 

slag Lill 674. 
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J)c sårades antal ombord efter sjöstrid beräknas upp til! 

% av besättnin gen. Från utrustningssynpunk t är denna 
tO . f .,

1 
Iiimplig men ligger nog en aning högt. Under Skagcrack-

'11 J' l l o f' t L. l .. . et blev om )Orc a ar yget wn mec en hesattnm!..! av 122\) Md 
v 

·· ~ 95 man omedelbart dödade och 51 sårade. :\Iotsvaranclc 
111a f t 1" J .. · ·rt'ror å ·artyge 1ger voro: )Csattnmgcn 1281 man, omedel-
,J o ' vart dödade 2 , sarade 46. I båda dessa fall uppgick sålede<; 
tie siwciades antal icke Lill 5 % a v besättningen. 

Med hänsyn till dessa siffror skulle antalet s~lraclc ombord 
pa ett skepp med något över 500 mans besättning efter strid 
uppgå till omkring 20. Variationer av nämnda och likna nde 
1
iffror måste man dock räkna med i ganska stor utsträckning. 

Innan h är närmare detaljer beröras med avseende på 
fartygsläkarens åtgörande efter strid med h änsyn till nämnda 
principer anses lämpligt att anföra n ågra allmänna huvudsyn
punkter berörande : allmän profylax, blodstillning, blodtrans
fusion, fixationsförband, brännskador och narkos. 

Vad den allmänna profylaxen beträffar framhålles värdet 
ar skydd mot brännskador, handskar och hjälm rekommen
deras. Akuta fall av övre luftvägsinfektioner bör föt undvi
kande av sårinfektion placeras väl skilda från skadade eller 
helst vara avpollcteradc före strid. Blodgruppering å samt
liga ombord varande bör vara verkställd r edan under freds 
förhållanden. 

Blodstillning är i vissa fall av l i vsrädclandc hetvclelsc. 
Det framhålles dock att stora livshotande blödningar icl~c äro 
~anliga vid artillcriskador, när det gäller exlremilctcr, och det 
~~. å dessa blodstillning praktiskt taget kan förekomma utan 
torre kir· · l · F .. l l · l l l " . urg1s ~a mgrer)p. ~or~ anngen s u1 e vara, att sa ren a k" v 

1 
.. arlen oftast uppstå genom övertänjning av vävnaden i kärl-
k~ggen och därmed följande bristning och hoprullning a v 

1,~rlen och på så sätt skulle uppstå en vad man kan kalla spon-
"n h1odst'll · l) f" · · ' l ' l · · .. l Iii ' t m ng. e nlltJv sac a n maste c ock allLid verkstal as 
h:t~ e,vakuering. - I dc flesta fall torde ett vanligt tämligen 
Iii 

1 
atdragi t förband s. k . tryckförband vara tillfvllest vid rsta h ... l . Ja pen. Störrc arteriella blödningar kunna dock vara 
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indikation för läggande av gummibinda. Erfarenhelerna fr ' 
världskriget av detta förband ha varit nedslående och de fle a

11 

l · l l ·· ·tt l stn författare an se att c et gJor t mer s -.a c a an ny · a Jeroende 
fel indikationsställning och felaktig applicerin g. En tysk f:a 
fattare framhåller att om. gummibinda skall aiwiindas b~~ 
om.snörningcn göras så nära såret som möjligt och icke sr15011~ 
det ofta tillråeles högt på låret eller överarmen, och sall1tidigt 
sk all alltid tryckförband läggas över såret. Ombord a SYe nska 
fartyg finnes å förbandsposterna dessa gummibindor och en 
ligt instruktion skall en bricka fäs tas på elen sårade Yicl blod. 
stillande bindas läggande a vilken bricka antecknin gar görc, 
om kroppsstället och tidpunkten. Då en sådan binda icke 
bör ligga mer än en timme är denna bricka till en 'i ss grad 
betryggande med m·scende på tiden. Undervisning i bi ndans 
handhavande måste Yara en av dc viktigaste förutsä tt ningarna 
för bindans bibehållande å :förbanclsposterna. - Yid den 
definitiva blodstillningen har läkaren att följa gängs l' god tagna 
kirurgiska principer med underbindning där så är niid \'ii ndigt 
Det framhålles alL om en större artär måste unclerh i.Hias, bör 
underbindning även göras å motsvarande ven oberoende om 
den är skadad eller icke för aU pa dctla sätt i görl ig 1-. tc man 
åstadkomma blodjänwikt i extremiteten och clärigcn 01 minska 
risken fö r brand. 

AU önrföra friskt blod till en ulblödcl eller sjuk miinnisk1 

i.ir ett gammalt problem, som_ läkarue sysslat med under ar
hundraden. H.etlan på H\00-talet lyckades en liiJ,,t n' göra 
clt räddande ingrepp genom alt ÖYcrföru blod fran 1 t m!ll till 
en utblödd människa. Blod fran människa till ' ' iinnis!;a 
ÖYcrfördcs äYcn. ibland med goda remltat men ih\. 1d med 
motsatt effekt än den avsedda. ~Icloden kom cliir li.IL" i ran· 
rvktc. då man icke kunde förklara de olika misslwk~lndcn~· 
År nJOl först blcY delta kl::rrlagt genom wicncrläl;~Hc n Lnnc-, , - "ll·cJ\ 
stciner, som p;tvisacle alt man ej kunde hlancb blod t' ra n \'l.\1e 
människa som. helst till en annan. J ''issa fall sam m '1 hnl,J .-. •r , 1 
sig de röda blodkropparna hos mollagaren . Lanch t ilL 0111 
sade atl detta beror pa Yissa ämnen kallade a,xgluti n ner,' 
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r rekomma i mänskligt blodserum, och som påverka det i de 
~da blodkropparna befintliga s. k. agglutinogcnet och som i 
r del fall kan ge upphov till agglutination eller sammanbak-
eil •· ' l l d k S o ··1 l · · . 10- av roaa J o ·rappar. ava agg ulmmerna som acwlu-nll" .. o • oo 
.
110

denerna aro av tva slag. Det vrsade sin- nu alt blod från 
11 " _ "' olika individer förhåller sig olika med avseende på förekom-
sten av dessa ämnen . Hos en del individer förekornmer i dc 
röda blodkropparna rmtingcn det ena eller det andra slaget 
ar agglutinogen, i vissa fall bådadera samt hos en del indivi
der in tetdera. Förekomsten av agglutinin i blodserum är 
bestämt bundet till förekomsten av agglutinogencts slag i blod
kropparna, så att dc som ha det ena slaget av agglutinogen i 
blodkropparna alltid ha ett hestämt slag av agglutinin i serum, 
de som ha b åda slagen av det för~tnämnda ha inga agglutininer 
i sitt serum, och till sist dc som icke ha några agglutinogcner 
i blodkropparna ha båda slagen av agglutininerna. Om man 
nu blanclur blod från t. ex. en individ som har elt sorts agglu
tinogen med blod från en individ med den andra sortens 
agglutinogen, desset ha då även olika agglutininer, blir det en 
agglutination av dc röda blodkropparna och en blodtransfu
sion i denna kombination är således omöjlig. Blandar man 
däremot blod från en individ med en annans där båda ha 
samma agglutinogcn och således även samma agglutinin blir 
det ingen agglutination av dc röda blodkropparna. Pft grund
val av dessa undersökningar kunde fastslås, att hela mänsk-
linhet ·· · l l l · · b en ar mc c n c 1 fyra s . k. blodgrupper, a t t dessa ii ro 
heroende på fysiologiska egenskaper hos individen, och att 
dessa egenskaper iiro konstanta. \Ied hänsYn till dc båda 
Ol'an nämnda ämnenas förekomst i olika kombin ationer i 
Jnänniskoblocl h a r på teoretisk grund utarbetats clt schema 
lUed numera internationellt fastställd nomenklalur vari anai-v 

(J 

0~~ vilka blodgrupper som kunna giYa blod till andra grupper 
r!" 111otsatsen. Blodgrupperna benämnas O, A B och AB ar i d. . , ag , 1: lVtclcr som tillböra O-gruppen. vilken grupp saknar 
h!;lu~Inogen , anses s[tsom universalgivare el. v. s. kunna Yara 

dglVare till individer oberoende vilken blodgrupp dessa 
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tillhöra och icke åstadkomma agglutination av de röda b 
kropparna . De som tillhöra A-gruppen kunna ge h locl /Ocl. 
och fr~i mst till dem som tillhöra samma grupp salll l Yi • ~l";t 
till AB-gruppen. B-gruppen tillhörande kunna ge ti ll s~11;1·::tr., 

· B l t 'll · ' llla grupp hörande sam: till A -gruppen oc 1 1. stst .'\B -gruppe! 
tillhörande endast till AB-gruppen. I praktiken har det d 1 

visat sig medföra vissa olägenheter att följa detta schellla ~~~ 
numera ger man alltid blod från givare som tillhöra san1111 ~ 
grupp som mottagaren. - Gruppbestämningen utföres en. 
ligt följande princip. I handeln finnes numera s k. hae1110_ 

testserum av två olika slag av vilka man tar en droppe ay 

vardera på ett objektglas och till var och en av dessa sättes 
en droppe från undersökandens blod. Beroende på om eller 
hur agglutination uppträder i dessa blandningar, Yilket kan 
avgöras mikroskopiskt, göres genast gruppbestämningen efter 
fastställda regler. Vad det tekniska förfarand et Yi cl bloc\. 
transfusion beträffar har det under åren undergalt en bety. 
dande utveckling. Den största svårigheten har varit a lt för
hindra blodets koagulation under pågående transfusion. År 
1915 visade en läkare, Lcwisohn, att blodet icke k oagulerade, 
om det blandades med en lösning natriumcitrat i vi ssa propor
tioner omedelbart vid avtappandeL Före denna upptäckt 
hade man varit tvungen att sy en artär från givaren ti ll en l'en 
på mottagaren och uneler viss tid låta blodet pulsera öreL 
s våri o•hetcn och otillförlitligheten i detta förfarande ligger l 

öpen ~aO'. Efter citratets införande har m etodiken gatt framal 
... t->.. .. " • • . . l fi lför-och for narvarande fmnes manga synnerhgen goda oc l 1·-

litliua apparater. Genom att använda sig av paralinolja pil 
t-> t r 

insidan av kanyler, gummislangar och kolvar eller spr\~ 1 
har tekniken ytterligare förbättrats, och man kan nu utm: 'e

11 · · l" · .. f" J l d l:l " 'ts t::t tid använda st<> av ettrat osntncrar over ora ) o . a s 
t"> t"> • d~ 

har ett nytt ämne, h eparin, börjat användrrs för alt förh111

0
;. 

blodets koagulation. Detta ämne är ett fysiologi skt ::n1 11 \~r 
outans och förekommer normalt i människokroppen och .. 
t-> ' . ·l fors l; Oi' 
en reglerande verkan bl. a. pa blodet. En s,·ens -, si•' 
har l;•ckats framställa det i ren form och det h ar yjsat ~ 
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sm å mängder heparin tillsättes blod detta icke koaau-
11tt 0111 ~ 

r Tekniken är ungefär följande: en tämligen fin kanyl 
lera . . 
. ättes i gtvarens armven genom huden, blodet får avrinna 
1115

d i en steril glaskolv som innehåller 20 mg heparin (man 
11
e 0 4 cc av en 5 % -ig lösning och späder denna med steril 

~a r ' .. . , 
fl'siologisk koksaltlosmng). Denna mängd heparin är beräk-
. d för 500 cc blod, vilket är den vanligaste valvmen vid na J 

transfusion. Blodet kan sedan från kolven överföras medelst 

11
ågon av de vanliga app:cu·aterna, t. ex. den s. k. rotanda

sprutan, eller enklast låta det genom en fin kanyl, som genom 

huden införes i mottagarens annven, och gummislang rinna 
in från upphöjd steril behållare. Metoden användes på ett 
flertal sjukhus, anses praktiskt värdefull och några olägen
heter ha icke framkommit. Vilken betydelse blodtransfusionen 
som terapeutiskt hjälpmedel har under fredsförhållanden kan 
belysas genom följande. I större städer finns f. n. allmänt 
upprättade s. k. blodgivarecentraler från vilka' blodgivare 
kunna rekvireras och i Lonelon finns en dylik , upprättad helt 
på frivillighetens väg, med 2500 givare och uneler sista året 
gjordes från dessa 6000 blodtransfusioner. Erfarenheterna 
från världskriget äro icke så stora beroende på, att tekniken 
då icke var så utvecklad och från maritimt håll finnas inga 
elfarenheter. Under det nu pågående spanska inbördeskriget 
har blodöverföring utförts bl. a. på följande sätt. Från givare 
i hemorten, särskilt kvinnor, tappas blod till vilket sättes 
citrat. Blod från 6-8 personer, tillhörande samma grupp, 
bi: ndas för att eventuella olämpliga egenskaper i möjligaste 
l1lan skall utjämnas. Efter noggrann undersökning fylles 
blodet på h alvlitersampuller, där blodet står under 2 atmos
färers tryck. Stora sändningar av elylika blodampuller forslas 
:edan med speciella kylskåpsbilar till fronterna . Medels en 
\nkel slanganordning kan blodöverföring ske på slagfältet. 
• 

111PUllen fästes medels en klämmare i läkarens bröstficka, 
~n PUnktionsnål appliceras perkutant, och blodet rinner 
,;~stigt in tack vare ÖYcrtrycket. Detta s. k. förrådsblod ha av 

spanska medicinska auktoriteterna tillmätts ett synner-



-388-

ligen stort vä rde. Under lämplig förvaring k an de tt a förr ' 
blod vara användbar t upp till en veck a efter tappuin "el acts. 

t> 1. 
Blodtransfusion under kommande örlog m åste anses h·l -:---
bestämda ter apeutiska betydelse. Inom de fl esta m arine:- _snl 

ar0 förber·edelser redan gjorda eller under utarbetande. 1 d 
franska marinen är en del mansk ap ombord på de stora f' e

11 
< ar. 

tygen grupperade och uttagna ti ll blodgivare. I den en gelska 
marinen är meningen att grupper a alla. Inom sven ska flo tta, 
äro hitintills inga grupperingar gjorda. Lämpligast vore 11 0~ 
att med hänsyn till det relativt ringa antalet man alla g rup~ 
perades redan under fredstid och att å varje identifierings. 
bricka inristades blodgruppen. Vilken apparatur som för 
svenska förhållanden skall anses för den mes l lämpliga 
kan diskuteras, men med tanke på utrynnnesf1örhitllanclen 
måste hepm·iniserat blod anses ha företräde. Man behöver 
då icke ha givaren och mottagaren på var sitt hord bredvid 
varandra, vilket är förhållandet vid de fl e s ta and ra meto
derna. Givetvis bör möjligheter till andra m etoder finnas 
och den s . k . rotandasprutan är att rekommendera. Citratblod 
anses på en del håll icke· lämpligt. Från tyskt h åll påpekas 
att risk för felbestämningar alltid föreligger vid m assgruppe
ringar, men om det s. k. biologiska förprovet göres h iir miss tag 
kunna undvikas. Detta prov beslår i att man efter över
föring av några cc blod gör ett uppehåll några minuter, inträ 
der då inga besvär från n11ottagaren kan transfusionen for t
sättas. I allmänhet framhålles att transfusioner icke kan 
utföras på jag::n·e och mindre fartyg. Rent teoretisk l sett är 
det med nämnda metod dock tänkbart även å dess<t. -- De 
tillstånd efter sjöstrid vid vilka blodtransfusion h a sitt givna 
berättigande äro först och främst efter stora b liidningar, 
vidare vid utbredda brännskador samt vid shockti llstånd. 
Indikationerna komma med största sannolikhet a tl yjdgas 
och särskilt före transport av nedkomna skadade bör l'll Lrll il s· 

. nJ\· 
fusion vara av stor betydelse. Den mängd blod, solll 1 ' 

11 
.. l t l" l' .. l · · f' o f l! t·,n fa n1m11e anses vara a1np 1g vax ar gn re tv1s ran a 

l · "00 , l 1· V1' 'l s v~(rare men om umg o cc anses vara (et van 1gas le. c 
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ödningar k an denn a dos iblan d behöva mån gdubblas och 
}J:

1
der sådana förhållanden mås te flera givare stå till t jänst. 

~Jl avtappni~lg av 500 cc l: lod f r ån en frisk människa h~r er-

l
. ·enheten v1sat vara ofarbg och k an upprepas efter e1.1 manad . a I 
I]nder krigsförhållanden anse tysk a författare att denna t id 
[JÖf utsträckas till 6 veckor. F all finns beskrivna där samma 
erson lämnat b lod sammanlagt m er än 70 g[mger. Endast 
fullt friska individer få användas som blodgivare och biod
undersökningar göras alltid i samband med grupperingen. 

Den tidiga fixationen av extremitetsskottskador hör till 
de allra viktigaste erfarenheter kriget har givit oss från kirur
crisk synpunkt, skriver en tysk författa re. - Av de ska dade, 
~ 

som komma till behandling efter en drabbning, bör räknas 
med omkring 7 5 ?la extremitetsskadadc. Det ligger i a r tilleri
skadornas natur, att skall-, bröst- och bukskador oftast leda 
till omedelbar död. Behandlingen av extremitetsskador är 
däiför en av läkarens viktigaste uppgifter icke minst med 
hänsyn till eventuell invaliditet. Erfarenheten från världs
kriget h ar visat, att ju tidigare fixatlonsförband lägges vid 
extremitetsskador desto bätt re bliva slutresultaten. Dessa 
förband skola appliceras sa aU de uneler transport icke behöva 
rubbas och få icke avtagas förrän den skadade kommer till 
sjukhus, där den definitiva behandlingen skall verkställas. 
Sårförband läggas med hänsyn till detta , då de t under trans
port kan vara nödvändigt a tt byta dem. Ä ven då icke skada 
å ben föreligger utan enelast mjukdclsläsioner är tidig fixation 
nödvändig. Av olika skenförbancl, som kommo till användning 
under kri get, visade sig Cramers metalltrådsskena mycket 
lämplig och användbar. Den är lätt alt lägga, ger god fixa
lion och är lätt att forma efter extremiteten. De hösta resul
laten uppnåddes dock med den på engelskt hall använda s. k. 
~homas':splint , vilken är en kombinerad fixations- och exten-
810l1sskena och består av en metallring, som trädes upp över 
~:net mot sittknölen där den stöder. Från ringen utgår lvå 
Jarnskenor ]ängs vardera sidan av benet ned under foten, där 
de sammanlöp~t till en bygel. ~Iotsträck utön1s av en binda 
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eller gummislang som under kraftig dragning spämws 
. lllel! ~n 

foten och bygeln. Benet fixeras sedan medel:; li nnebind 
mellan skenorna. Den skadades kläder behöva icke U\'ta" Or 

förefinnes mjukdelsskador uppklippes kläderna efter för l~as , 
dets läggande i och för sårbehandling och förband. \1od~:~
kationer och förbättringar av denna skena förekomma nu

11 
l-

ler·1 
allmänt. En svensk skena av denna typ är utarbetad oc{ 
för närvarande under prövning. Förbättringarna bestå bl 

1 

i att ringen går att fälla upp och låses med ett enh lt gr~p a. 
sidaskenorna äro avdelade på m itten och den övre av des~~ 
omgjord till ett rör i vilket den nedre är förskjutbar med auto
matisk spärranordning. Vid bygeln är fästad en liidennan. 
schelt, som med hjälp av ett par remmar spännes kring nedre 
delen av extremiteten. Efter skenans läggande drages i bygeln 
tills extremiteten konunit i till synes normalt läge, spån anord
ningen kvanhåller sedan skenan i detta läge. Hopskjuten 
blir den ej skrymmande. Enligt uppgift skall den kunna an
vändas både till övre och nedre ex trimiteterna. Denna typ 
av skena anses i ett kommande krig vara av allra största 
betydelse. Vid transport av skadade från krigsfar tyg måste 
elen anses ha väl så stor betydelse som i land. 

Brännskador spela, som förut nämnts, en betydande roll 
i modernt sjökrig. Siffror från skagerackslaget visa en fre
kvens upptill 35 % av alla skadade på den engelska sidan 
med en n1:ortalitet av omkring 30 %. De orsakas dels av 
granatkrevader, dels av utrusande ånga vid haveri å rör samt 
vid explositioner av egen ammunition. Granatkrev:.dcrna ge 
i allmänhet icke så svåra brännskador, då även tumw kläder 
skydda mot dessa. Dc obetäckta delarna a·v kroppen, således 
i allmänhet händer och ansikte, äro däremot utsa tta s kador 
av utrusande ånga förekommer mest å minch·e fartyg och an· 
ses icke heller vara av allvarligare natur. Fianunor från ex· 

l . . . . . d , k d oft~ p ositioner av egen ammumtwn ge e svaraste s a orna, .. 
med omedelbar letal utgång eller utbredda och djupa fö rbran· 
ningar . Dessa flammor h a en utomordentligt hög tetnperalt1

1

1
; 

l .. d k d ' l d f'" ödflnc e oc 1 nar e .·on1n1a svepan e genmu gangar 1a e en or ' 
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·\{an. Den höga mortaliteten på brännskador förklaras 
rel 0111 detta. Behandlingen av dessa skador erbjuder stora 
''e11 

l " l'J d l h l .. .. 1 " , ·jo·beter oc 1 manga o 1 -.a n1e e oc metoc er aro an vane a. 
51• a I " l · f' l · .. .. ·k D f·· ' f örhindranc et av m e ;,tlon ar av stors la VI ·t. en ortlt 

.. 
1
o·se behandlingen med salvor anses olämplig. Den s. k. 

(fa l " 
~arvningsmetoclen anses ge de bästa resultaten. Desinfektion 
0

, såren och avlägsnande av blåsor utföres så fort ske kan a1 
,•arefler sårytan behandlas m ed garvsyrc- elcr tanninlösning 
varvid en garvning av ytan inträder som skydd för under-

ll·ao·ande delar. Detta måste i de flesta fall utföras uneler nar-
oo' 

kos. Vid utbredda brännskador uppträder ofta en s. k. 
sekundär shock på andra eller tredje dagen. Denna som är 
betingad av toxiska produkter, vilka avskiljas till blodet från 
de förbrän da partierna, anses kunna hävas genom tidigt utförd 
blodtransfusion. 

Av alla dc narkosmedel , som under fredstid stå till kirur
gens förf ogande, anses de flesta som olämpliga att använda 
ombord. Eter som är ett av de vanligast använda bedövnings
medlen , är på grund av sin lättantändlighet alltför riskahelt 
att medföra i störe mängder. I dess ställe rekommenderas 
kloroform såsom mindre eldfarligt. Det är dock betydligt 
giftigare än eter, och då det numera användes mycket sällan 
under fredsförhållanden saknar ofta såväl läkaren som sjuk
vårdaren erfarenhet med avseende på medlets handhavande. 
Evipannarkosen anses vara den narkosform, som bäst lämpar 
sig ombord. En färsk beredd lösning av c.vipannatrium in
sprutas långsamt i en ven till en viss mängd, som ofta rör sig 
0lllkring 10 cc. Insomnandet sker ganska fort och lugnt. 
tipprepade små mängder kan sedan hålla den skadade i n arkos 
Under tillräckligt lång tid för de operationers utförande, 
80lll kunna ifrågakomma ombord. Om av n f1gon anledning 
det anses olämpligt att tillföra mer evipan kan narkosen fort 
sättas genom förs iktig kloroformdropp på narkosmask. En 
l:ackdel med avseende på evipan är, att det är en importvara. 
En läkemedelsfabrik i Sverige h ar p å sista ticlen framställt 
ett liknande preparat, som för närvar::mdc är under prön1ing, 
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m en ännu icke utsläppt i marknaden. Det framhålles alh
11 

.. 

att de mängder narkosmedel som måste användas efter s~~t , 
för att ge fullgod bedövning, äro betydligt mindre iin Ut ;Id 
fredsför hållan den, beroende kanske på reaktionen e fle r ~ er 
starka psykiska spän ning individen varit utsatt fiir un cteu 
drabbningen kombinerad med blodförlust. -- På :!rund er 

v av 
artilleriskadornas natur anses lokalbedövning icke spcl::t större 
roll , m en m ateriel för detta bör finnas. 

.:\1öjligiheten att utföra kirurgiska ingrepp ombord å 
stridsfartvu är n'ivctvis beroende på fartvnets storlek ocl1 f . 

·'t> t> J t> Gtt. 

Å våra skepp k an de operationer, som kunna ifrågakomma 
efter drabbning, u tföras. Å de mindre hrtygcn diiremot 
måste behandlingen inskränka sig till blodstillning, föt•hands
Jäggnin g, inklusive fixationsförband, i vissa fall blodtr::tns
fusion, samt där så är nödvändigt placering i lämpliga bårar 

i och för transport. Kan transporten verkställas inom ri ml ig 
tid så att dc skadade kunna beräknas komma ti ll sjukh us 
inom de närmaste 12 timmarna äro dessa skadade icke sämre 
ställda än å dc större fartygen.- I sjukvårdsstridstjänstinstruk
tion för flottan ( SSI) av 1928 föreskrives att fartygsläkoren 
skall göra en rund efter stridens avslutande innan kommando
orden »Röj däcken >> gives. I den engelska marinen :mses att 
endast under förutsättning att det finnes tre läkare ombord 
en av dessa bör göra rund. Ju förr de skadade komma under 
läkarebehm~dling desto bättre resultat nås och någon tid bör 
icke spiilas på en rund, som kan ta lång tid i anspritk och 
hjälpen kan bättre givas av läkaren på sjukvftrdsplntscn. -
I SSI användes nomenklaturen förbandspost och förh an(lsplats, 
bättre och mera adekvat synes vara: förhandsplats i stället 

för förbandspost samt operalionsrum och sjukvårdspLlls . 
Om det kan räknas med, att dc skadade kunna k omma 

till sjukhus inom de närmaste timmarna skall inga större in
grepp göras oberoende av n1öjligheterna. I övrigt bör föl jande 

principer tillämpas. Sårbehandlingen inskränkes till rcnl 
göring med cxcision av sårkanter, all devitaliseracl väYnac 

ad· 
samt eventu ellt främm~mdc kroppar avlägsnas och e ft('l' n n 
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1111 
blodstillning t amponeras såret med i kloram.inlösning 

••fil s . f o • l f.. t l\ I n .. 
11

kta tan1poner. uturenng ar 1c ,;:e ore agas. · an 
drfl c • .. t . . .. t h l .j)'er nun1cr a pa : prunarsu ur, sen prunarsu ur oc se am-
5~ J p . .. f" d t d f" t .. tl . . firsutur . rnnarsutur aretages en as un er oru sa n1ng, 
d< d l f" .. .. t l k t c tt den ska ac c, son1 ·orut ar nmnn , ..:an ·vars anna pa 
a latsen tills såret är läkt eller i det närmaste läkt. Efter eva
~uering till s jukhus göres där, under förutsättning att infektion 
icke uppträtt, s. k . sen primärsutur på 2 :a ell er 3 :e dagen och 
skulle infektion förefinnas i såret skötes detta på vanligt sätt 
och sedan göres om behövligt sckundärsutur. Vid sårbehand
ling ombord behöver man icke tänka på svåra komplikationer, 
som särskilt uneler världskrigets första tid krävde många 
offer vid fronterna, nämligen telanus och maligna gasbr anden. 
Dc bak terier, som förors aka dessa sjukdomar, finnas i jord, 
speciellt m atjord, och således icke ombord, varför någon 
serumbehandling nwt dessa icke behöver företagas. Huru
vida de nya kemoterapeutiska medel i form av sulphanilamid 
skall komma till användning såsom profylaktikum moL banala 
sårinfek tioner är för närvarande för tidigt a tt yttra sig om, 
men mycket tyder på att så kan komma att bliva fallet. 

Vid komplicerade frakturer förfares med mjukcleblesio
nerna som ovan är nämnt. Ofta förel igger splilterfrak lur. 
Avsprängda benflisor höra, om de icke äro fullständigt 
lossade från peri ost, i möjligaste m~\n placeras på sin ursprung
liga plats. Fixa tia n och extension med skena enligt lyp 

Thomas' splint avslutar behandlint4en. Gipsförband i form 
av cirkulärgips hör icke förekomma, då s;tr al<1rig far ingipsa-; 
och s. k . fe neslrcringar iiYCnlyra förhanclci.s hållfaslhc!. Diir
emot är >> hah·gip~>> (gip sskena) ofta en lämpli g form av slöcl
jeförb ancl. Overhun1d tagel hör all behandling :<v cx.treini
tetsskador ' 'ar.a så konservativ som möjligt och amputationer 
företagas enchlst vicl sYnnerligen svåra skflrlor och utfö res da 

På vanligt siilt m ecl skonamle i slörsla möjliga man "" ater
'~ående ben och m jukdelar. Efter cx.cision aY tk,italisPrad 
~'avnad och lit~c ring av kiirl lämn as sårl't iippcl och läckes 
llJ.ed levertn1n~n lva ~ch fö rh~1ncl. 
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Vid skallskador bör endast mjukdelslesionerna be] 
.·· . lancL 

las medels excision, blodstillning och täckande forh ~1 nc! 
11 

levertransalva. Definitiva behandlingen av skallskado r 1~e.c: 
verkställas av på detta område specialutbildade läkare . v0

' 

käkskador förel igger samma förhållanden, blodstillni ng 0~d 
förband är det enda läkaren ombord bör företaga. Fiirefi 1111 ~1 

dylika skador är det a v vikt att sörja för vätsketil!lö rsdn, sons 
ofta måste ske genom slang. Om blödningar i bakre delen a,

1 

munhålan eller svalg uppstå, kan det bliva nödvändigt aU göra 
trakeotomi för alt hindra inhalation av blod i lungorna. 

Perforerande bröstskador behandlas, efter det all Yanlig 
sårbehandling företagits, n1.ecl '' provisorisk '' suture ring för att 

um möjligt göra brösthålan lufttät. Går icke de tta tamponeras 
med gas och såret täckes med leucoplast eller clyli kl. I tysk 
litteralur anses att gummiduk bör an läggas över såret fö r alt 

förbandet skall :bliva så lufttätt som möjligt. Uttappning av 
b lod i lungsäcken kan ibland visa sig nödvändigt. 

På grund av artilleriskadornas natur bliva bukskador of. 
tast kombinerade med tarmlesioner och prognosen Yi<l dessa 
fall är ytterligt dålig. Operationer av dylika ställa stora kraY 
på operatören, assistenten och narkotisören och förbätt ra 
knappast prognosen. Ombord kan endast palliativa fiirfaran
den användas med reposition av eventuella p r olaberade tar
mar, slutande av buken n1.ecl insyning av skadade tarmar i 
buksåret. 

1\Iånga sårade komma in i ett kollapstillstånd s . k. shock, 
vilket oftast är av allvarlig natur. Innan shocken hiiyts få 
inga ingrepp göras och alla former av narkos är u 'esluten. 
Behandlingen går först och främst ut på att tillföra viiune cleb 

genom filtar och om möjligt varma krus, dels genom n 11·111a 

drycker såsom buljong, kaffe, the. Blodtransfusion spela r }lär 
,;tor roll och är säkerligen den bästa terapien vid dessa till 
stånd. 

Övriga icke nämnda skador behandlas i stort se tt ef ter 
l c. • • el el . ]" . 1 l" . :J ]il i d 
ces~a angivna pnnc1per n1e en Jnc lVIC ua 1senng som " 
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.'s te iakttagas vid all medicin sk verksamhet. Vad läkaren 
;llil

1 
och bör utföra i varje speciellt fall är givetvis beroende av 

~u: n·a olika faktorer men i stort sett är att anse, att inom 
J)llll1o l t l ·- k f"·· l - l l d J ·· f .. . an""ivna rmn n1.ec an ~e pa svens a or 1a an en )Or ar-
]Jai o 

·sla··r{arens verksamhet röra sig. 
ll'g ' ' 
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Våra örlogsfartygs namn. 
.'\..v heder ledamoten Unge1·. 

!\1å sa ntra att c ll för krigsbruk avsett fartygs m1 mn spe
lar en skäligen underordnad roll i jämförelse med smnma fa r
tygs materiella stridsvärde. Men så alldeles utan lw lycl clse i 
militärt h änseende är namnfrågan därför för visso irke. Här 
spela nämligen psykologiska fa kt orer in, som, än·n de. äro 
Cörljiinla ay bc::d;:tande. Vilken märklig förmåga h nr -.a luncla 
icke clt av traditionen uppburet fartygsnamn att liva oc h spor

ra be~iittningen till gemen sam kraftanspänning i s:1' iii fred 
.-om k rig! Och huru Hill uppväcker icke uppkallandd al' ell 
fartyg efter en ,-iss ort eller lanelsända just hos de11n.ls inne· 
byggare en ådan känsla a\· samhörighe t med farlygd ifråga, 
som ~a hitt kommer in tressel för sjöYapnet i dess hd hel till 
godo. Att frågan vid siclan håra\' erbjuder ej så ] i(, l av all · 
m!inl kulturellt inlrcs.-;e torde ligga i öppen dag. 

Därför har oc'ksa - åtminstone under dc sen:1 s1 trenne 
~elden- t illdeJandet av JUlmn till var flottas fartyg l trak tats 
sasomen angehigcnhct :w ~mlan Yikl, att den kriinl \' , msorgs· 
full prövning och behandling. J ~jälva verket hur , m l< undfln· 
lag för I~arl Xl :s m inorill't . under hör angi\'t·n tid 1\oiHiilgcn. 

· · .. t · l .. l " l l Il ·1· 1111 an ungen ~uveran 1 egen 10g person, lllCl rac s nu l' <' t 

t . l l .. i' t .. Il l .. l · ' ,·<iCJl ~;en as 1 "onunant 0\·ag as sta l n mnnen pa c c s torn• ~" l. " . 
under del [~tt intill eiwiildets fnll l il \J tich·is varit a t il nirn li · 
tP t ~; kollcgium ÖYCrlalet atl döpa dc mindre. . '-'0 rar 

Inl'tll 1 '" 
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kså de tta ämbetsverk, som, i de fall där kollegiet icke 
l t oc le förfogade över cloprätten, föreslog lämpligt namn för 
,jii l~a fastställelse, dock att chefen för armens flotta svarade 
~~:'cliförslaget i vad rörde honom underlydande fartyg. Efter 
tor nämda tidpunkt tog monarken emellertid saken i egna 
'
1
.
5
\der och där har initiativet seelermera legat ända till för 

hUI o el el o el .. . k 'll fl t l' h tjugotal ar se an a et overg1c h · ot ans mync 1g eter. 
ctl ta v III behandlade ä ven efter enväldets införande för for
GuS ' 
ncns skull frågan i konselj under det att hans son och efter-
:rädare, Gustav IV Adolf, (på e tt unelantag när) inskränkte sig 
till att muntligen eller genom handbrev bestämma namnen . 
Efter det 1809 års r,cgeringsform trätt i kraft har detta ärende 
behandlats såsom kommandomål, ehuru otvivelaktigt mycket 

1tarka skäl tala för deras avgörande i konselj . 
Numera tillgår namntilldelningsproceduren sålunda att 

chefen för marinen efter marinförvaltningens och ev. andra 
berörda myndigheters hörande hos Konungen föreslår lämp
ligt namn. 

Det är emellertid ej enbart från vederbörande myndighe
lers sida, som - mer eller mindre å tjänstens vägnar - ett 
uppenbart intresse visats och allt jämt visas för våra far tygs 
narnnfråga. Att detta, särskilt på senare tider, jämväl delas 
al' en större allmänhet bevisas bäst av de insändare i frågan, 
lom, med ej allt för långa mellanrum, å terfinnas i elen dagliga 
och periodiska pressen. Då härvid vissa m eningsskiljaktighe
ter kommit till synes rörande det sätt, p å vilket namnkulten 
lidvis hos oss blivit vårdad, torde ej vara ur vägen att under
kasta denna en retrospektiv granskning i avsikt a tt därur söka 
d.raga sådana lärdomar och slu tsatser, som tilläventyrs kunna 
giva anvisningar för en framtida namnpolitik, skickad att 
~otsvara bcrältigadc krav på konsekvens, smak och pietet 
amt- varför icke - en lämpligt avvägd dosis propaganda. 

t' För sådant ändarnål har här nedan verkställts en m.önst
u'ng av sådana far tygsnmnn , soni av K. Maj :t eller (på nådigt 
,; ;drag) av dess mmina överstyrelse utd elats in om vår flotta 
cu11 år 1634. Varför just detta {u·ta l valts såsom utgångs
T·d 1 81crift i Sjöväsendet. 26 
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punkt för föreliggande undersökning är att söka i den 
ständighctcn att fartygen först från nämnda tid i sa 111b

0
\l1 

med amiralitetskallegli inrättande crhöllo en fullt ÖYerskftallll 
. f .. l i"' . 'd h" klassindelning och fartygsnamnen . o. c ess ormnan sy 

• • o 1 .. d . na1 hava llllkomm1t 1nera pa en s ump an va som senare v· 
t sa t 

sig vara fallet . 
Vid i ovan angivet syfte före taget stu dium m dessa d· 

trenne sist förflutn a seklernas flotllistor hava diiri UJ) \)\·\" ~ 
- ' ~ Il <! 

fartyg för överskadlighetens skull uppdelats pa iyra ran". 
klasser allt efter si tt relativa s trid svärde oberoende m· fra 1~. 
drivningsmedlet. Denna rangordning är - märk Yill - helt 
godtycklig och får icke förväxlas med exempch·io- den, son1 
på högsta b efallning tillämpades inom skeppsflottan under 
1600-talets senare hillvt. 

Vad dc större sl..:eppen under 1600-talct angfu· iir om dem 
ej stort mer att säga än att deras från vitt skil da områden 
hämta de namn på det hela taget synas vara för silt iincl~mal 
väl avpassade, vilket omdöme särskilt gäller om dc fran riksre
galierna, märk väl för tredje gången i ordningen , ]anade . näm· 
ligen Scep ter, Kr onan , Äpplet, Svärdet och Ny cl..:eln. l övrigt 
k omma namn p å himlakroppar i fem fall till amändnin g, 
men på per soner endast i tvenne, nämligen då ett skepp 1651 
uppkallades efter dåvarande tronföljaren, Caroiu s. samt el\. 

- o 1... t ., ·s \clll 1665, efter riksamiralen Wrongel. Nagot genom or sJ' . 
1 vid namntilldelningen kan, som synes under denn a pcnoc 

alls icke spåras. . 
· JJ'" !'da /i fl· Annat blev det sedan del efter stora linjer iul o J ' 

· . Den· jesl..:e p ps bygget tagit ·sådan fart under Karl XI :s rcg l·.nng . ;e . 
n e monark lät nämligen konsekvent uppkalla de stors ta s i ,,~. 

f .. d o f el" k f't dl ·a\' konUilo' l)en och ramst a ·yra ac ·arne c · er m.e cmmar 1 . snJI1 
huset, dc därnäst i kanonantal kommande efter landskap dr 
de minsta efter städer eller, i ens taka fall , efter da Jcv~:111 
märkesmän inom vapnet (Wachtmeister och vVrede ). .. ,·n· 

. ]'<r\ O~ ' 
skeppen med ticl en växte i storlek och antalet samlH I,., 
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hastigare än det kungliga famil jeträdet sköt nya skolt 
c~es,, det emellertid nödvändigt att för upprätth ållandet a v 
[liC 

1 
nrtmngi vningssystcm företaga u pprepa cl e ombcnämning-

del a · f" J · ' l ·t · h.. l . 'Il t l l J' . ,-il!' a 1 · or )rgaenc e sag 1 og grac t1 rass at s ~cp ps 1storna 
11 ~~ 11 denna tidsperiod.' ) Under Karl XII :s regering följeles 
11
.:ditionen från faderns tid endast delvis. Nativ iteten inom 

11
' 

1
u11 o·aborgen var n ämligen nu för en längre tid som bek ant 

kOl o 
fullständigt a'vstannacl och för dc nya storsk eppen om 90 kan. 
bleV det ingen annan råd än att hämta namn från anna t h åll, 
därav de i sig själv utmärkta Tre Kronor") och Göta Lejon. 
För ett par n ågot mindre skepp lånade man å andr a siclan 
namn från det närbefryndade Holstein-Gottorpska furstehuset 
(Freclril..:a Amulia och Prins Karl Fredril..:) , en till synes något 
malplacerad artigh etsgeste från vår kungafamilj mot dc lyska 

1täktingarna, som, denna gång m ed adress till det Hessiska 
huset längre fram under frih e tstiden å ter upprepades, i det 
att ett skepp då benämndes Sofia Charlotta, ett ann at Prins 
H'iihelm och ytterligare ett tredje Hessen Cassel (i sinom tid 
omdöpt till Hertig Ferdinand). Att e tt skepp skulle döpas till 
Friheten låg ju under pft 1730-talct r å dande regim. nära till 
hands, men manar knappast till efterföljd ; att ett annat skepp, 
Mo/f Fredrik år 1770 fick avstå sitt namn åt Riksens Ständer 
rerkar ju icke vidare grannlaga mot konungen - man viss te 
kanske icke då att de tla fartyg i fack kretsar an sågs som. flot
lans allra sämsta seglare. I varje fall gavs samtidigt härmed 
ett nytt skepp monarkens namn, men innan detta väl kommit 
i sjön var den gode konungen redan för flera år sedan neds ti
gen i sin grav. E n enskild man, över amiralen och riksr ådet 
Spane, fick under denna period åtnjuta elen sällsynta utmär· 
kelsen att se sitt namn tilldelas ett linjeskepp (visserligen en · 
dast 50 kanoner), som f. ö. sedan det tjänat ut blev ersatt med 
Yllerli n L b.. d . 'I l . h ·.,are c t aran e sn nuna nmnn. "'1 en c Jes t var rna n 
~ jäml ikt gammal god h ävel hugga in m ed furste-

l) En specialutredning härom återfinnes i denna tidskrilt. 
·e ') Detta n amn l1ad0 clå redan tvenno gånger förekommit i våra 
' PPslistor. 
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namnen så snart sådana blevo tillgängliga. I själva ven
•rinao med undantag för Gustav IV Adolfs barn nan1nen 'et 
o · 

0 
·111 ·· d l t'll Jla alla Holstein-Gottorpska huset t1 1oran e oe l l mogen åld . 
. d . b "J et komna medlemmar - de furstliga amerna m :ra .;:nade') -... 

igen på våra linjeskepp, ja, på ~åra kon~ngar 1 såsäl denna 
sin egenskap som såsom kronpnnsar. V1d Gustav li i:s 

0111
_ 

fattande och med franska subsidiemedel f~nansierade utbygg. 
nad av flottan sinade emellertid än en gang den na källa ut 
och det blev nödvändigt att söka sig till andra. Konungen kom 
då på den luminösa iden att efter mönster från västmakternas 
flottor låta högre etiska begrepp bes tå namnen till de nya far. 
tygen, vilket, bl. a. gav upphov till den serie medryckande be. 
nämningar, som e11 fö rhoppningsfull samtid sammans tä llde 
med kronprinsens-linjeskeppets till neclanst.~end c proverb : 
Prins Gustav Adolf styr Fäderneslemdet med Omhet och Rätt
visa, Dygd och Ara; välj Försiktighet, Dristighet, illcmlighet 
och Tapperhet till rådgivare; och med reservation möjligen för 
Omheten och Försiktigheten måste dessa namn ot\·ivclaktigt 
be tecknas såsom mycket väl funna. Som ett kuriosum ma 
anföras att namnen på de fem återstående skeppen i 1780 års 
byggnadsprogram, vilket genom sammanstötande omstät~d i g· 
heter ej blev i denna sin del fullföljt, av konungen hestamts 
till Enigheten, ståndaktigheten, StyrJ..:un, Segern och Gott 

Samvete! 
På hösten 1792 fastställeles av hertigen-regenlen ritningar· 

na till fyra nya linjeskepp av större typ benämn da 1\ronan, 
.. l 'l l l . . t ' el , l emellet· Spimn, Applet och Ny eke n, v1 w av )llS pa me L . , rrot 

tid ej heller någonsin blevo stapelsatta lika litet som det :1
:
1
" .. 

S .. d t H " . "'t n ksle senare proJ'ekteracle 74-kan. skeppet , var e . at t>' 
· · . ,- en· 

galierna alltså igen för f j är de gången ehuru beklaglig t' IS 

dast på papperet. k. 
Uneler Gustav IV Adolfs regeringstid sträcktes en dast ·o· 

.. libertina 
1) Någon tur vRr det ej mod cles3a. Prinsessan Sofw " . ar111 

o .. l D fl nJII9 förliste på holHindska kusten 1782 uneler de~ att sa va 'J'." misabelh 
Lovisa Ulrika och Sofia Magdalena som Pnnsessan Hed i 1.11. 17gO. 

. l ] t • \ T' ] .0-o] - ·J y] kr !l Charlotta gingo förlorade v1c ut Jl'Y mngen ur 1 Jo t,~" 
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till tvenne skepp , varav det ena stående på stapeln år 1798 
]cll .. 111des FTeclril.:a Dorotea Wilhelmina, m en som redan vid 
u:~~;tningen året därpå omdöptes till Gustav IV Adolf för att 
>J~:r konungens fördrivande ytterligare två gånger .skifta 
rf n första gången ( 1811) till Gustav elen Store och andra 
n~Il:e:1 (1825), i och för camouflage vid elen sorgligt herykta
ga!lsokeppsh andeln, till Försiktigheten, vilket senare namn ändå 
~~appast kan betecknas såsom vidare väl valt med tanke på 
~enna affärs i högpolitiskt avseende så högeligen utmanande 

tur Det andra skeppet, påbörjat 1805, men färdigställt na · 
först 1819, hade två år dessförinnan tilldelats namnet Karl XIII. 
I tvenne av Karlskrona dockor sträcktes på Haglandsdagen 
1817 kölarna till 74-kan. skeppen Km! XIV Johan och Prins 
Oskar samt 1825 till ytterligare tvenne fartyg av samma cert, 
avsedda att byggas för medel, vilka förväntades inflyta genom 
skeppshandeln. Då dessa skepp skulle döpas, ryggade man 
emellertid av någon anledning tillbaka för att, efter tidigare 
mönster, för ändamålet exploatera jämväl elen regerande drott
ningens r esp. kronprinsessans namn och stannade i stället för 
Gustav den Store (se ovan) och Skcmdinauien, det förra lika 
bärkraftigt som det senare motsatsen. Någon behållning på 
hkeppshandeln uppstod som känt är icke, utan åsamkades stats
kassan därvid tvärtom en betydande förlust och var delta må
hända en bidragande orsak till dessa skepps trista öden: Gus
tav elen Store, färdigbyggt 1832, var rustat enelast en säger en 
gång och kom därvid ej någonsin utanför Karlskrona redd, 
Skandinavien utdockades, efter att i 25 år hava varit i det 
närmaste färclinbvog·t år 18(}0 men hade för sin del aldrig va-
. U Jbv ' ' 

tll rustat, då del 1885 upphöggs. 

Vid Karl Johans besök i Karlskrona på hösten 1832 be
&tänldes, att det då till byggnad anbefallda linjeskeppet skulle 
henän1nas Stockholm vilket verkar ej så litet omotiverat i be
~tak tancle av att und~r senast gångna sekel intet enda skepp 
'~" d D . ' h enna rangklass döpts efter staclsnamn. Namnet csLree 
ade året förut tilldelats en svår fr eaatt, i annat fall lorde 
~ .. 

tt sista linjeskepp med all sannolikhet väl ändå hava fått 
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segla under detta namn , vilket ur kontinuitetssynpunJ· t 
' sett hade varit vida naturligare. 

Linjeskeppens arvtagar e blevo våra punsarvdior nv 1 
l l .. d ' D o f.. tl. l . Il'! see ermera )enamn a pansur:s1.:e p p. a ors · m gen >land el · 

döptes till Svea, betecknade detta, som av ovanstaPncle r~~s:\ 
görelse framgär, ej n ågot avsteg från hittills tillämpade p o. 

' "'n-
ciper och måste detta namn, liksom de detsamma kul1lp lette. 

ranclc Göta och Thule, anses såsom väl motiverad e, vilket där. 

emot knappast kan sägas om dc närmast följande tre: Oden. 

Thor och Niord, Yilka namn tidigare uteslutande fu nnit an. 

vändning bland fartyg av lägre r angklasser och m L·s lacl els då 
för skärgårclsfartyg. Man fortsatte ej heller längre på denna 

uppenbarligen felaktigt inslagna bog, utan kom nn på elen 

tacknämliga iden att vid döpanclct av de fem därefter i rask 

följd framställda pansa11båtarna å teruppliva n ågra av cle bästa 

namnen från Gustav III:s flotta nämligen Dristigheten, Ärnn. 

Vusa, T ap perheten och Manligheten , en vacker tanke, som 

också synes hava vunnit enhälligt gillande från alla in tressera

de kretsar. Att man efter några års uppehåll i del hitt ills 

forcerade pans::u<b åtsbygganclct uppkallade nästa fartyg efter 

Oskar II var emellertid alldeles i sin ordning, m rd hänsyn 

tagen ej minst till denna monarks nära förbindelse med och 

städse ådagalagda intresse för sjövapnet Men äYen fr~t11sctt 

detta speciella förhållande ,-ar sagda namn val i tracli tianelit 

hänseende även fullt på sin plats, ty märk väl, at t Karl X\' 

är elen enda av våra konungar efter 1611, vilkens namn ej 

gått igen på ett första rangens fartyg, och det otviwLtk tigt ute· 

slutande av den enkla anledningen, att det varken uneler ]lan> 

tronföljare- eller regeringstid ifrågakom att döpa nagot far· 

tyg alls i denna klass! 
. · Vie· 

Dc senaste pansarskeppsnamnen Svenge, Drottlll ng 
··'j'aCJI 

toria och Gustcw V äro i alla avseenelen lämpliga. :\lOJ 10 

hade dock det synonyma Fäderneslandet passat bätt re än Sv~· 
rige såsom lämplig utfyllnad till det på sin tid ominiisa f~ei; 
samticli!:!t som r) å så sätt den viUkliJuwndc Ämn-Sl'' ·en ]J Iii 

11 " v .. ·oJ 
kompletterad med ytterligare en enhet. PåpekamiL-n ]lHI 
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des på sin tid icke, men vunno gudnås ej något gehör 
, ~ 11a 

''
1 de i ärendet heslutande fullmäktige för pansarbåtsinsam

hos 
Ii n"en· . , .. o • 

" ODl v1 sa ov·crga till cmclm mngens fartyg möta oss först 

.34_ 78 års medelstora skepp. Namnen äro här hopplockade 

~ 6 
1 

skilda områden, mest dock från el jurvärlden och den så 
lrM · 
intimt bärmed besläktade_, heraldiken (Svenska Lejonet, Små-

{ands Lejon, L eoparden, Ornen, Draken, Hjorten och Falken) 

samt geografien (Vestervil.:, Wismar, Göteborg, Sundsvall, Riga 

och Kalmar), varvid är att märka hurusom i senare gruppen 

endast stadsnamn förekomma, vilket ju tyder på tillämpandet 

al' ett viss t system. Detta utvecklas ytterligare under näst

följande period, varifrån vi bland intill 1707 byggda 11 svåm 

fregatter kunna framdraga ej mindre än 10 med staclsnamn; 

endast ett, Fredrik, har uneler :sagda tid offrats på kära släkten 

i Holstein. Men härmed är också denna princip övergiven; i 

fortsättningen hämtas fregattnamnen litet varstädes ifrån, dc 

förhållandevis flesta dock från fågelvärlden (resp. heraldiken) 

'åsom Fenix, Svarta Om, (vardera två gånger) samt Falken 

och Hök en:, intill dess Gustav III som. följe åt elen unrdiska 

Fröja, mobiliserade nio av antikens mytiska gestalter vid clö

pandct av de Chapmanska 40-kan. fregatterna Bellona, Mi

nerua, Venus, Diana, Thetis, Camilla, Galathea, Eurydice och 

lemire; dc på det fasts tällda byggnadsprogrammet likaledes 

upptagna l plligenic och Arsene kommo aldrig längre än på 

Papperet lika litet som Kärleken, Glädjen, Vällu sten och Ticlen 

- och lika got t var detta sett ur namnsynpunkt oavsett alt 

en hädangången liberal statsminister nog för sin del högeli

gen hade gillat valet av åtminstone de tre förstnämnda. Un

~er 1800- talet följde man tre linjer i det att två svåra fregatter 

r· ren succession erhöllo namn av samma enskilda man, oj' 

~~~rtpman, två i enlighet med gammal god hävel av sYenska 

1 
ader, här Göteborg och Norrl.:öping samt tre efter den Ber-

ladottska el t' h .. f.. t'll .. l' 1 D · ' 
J < ynas ·1ens ar or nu ·1 "ana I"a c mner: eszree , 
~ . . b t> t> 

ephzne och Euaenie . 

Att vår t senast anska U a dc övninasskc p p ä Y en kallades al 
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Chapman framstår som ett anmärkningsvärt förbi seende · 
namn borde självfallet hava varit Ilierim och det av fö l'. cle,\ 
skäl. Kort efter hemkomsten från sin långa landsfly kt i.l~ldc 
kiet anbefallde konung Karl 1716 att tvenne tidi gare till 111

'· 

byggnad anbefallda fregatter skulle benämnas Iller im och ny. 
mmos, turkiska ord närmast täckande de sven ska Blixt Ja. 

Dunder. Dessa fartyg :blevo också mycket riktigt hygg~la ~ch 
hade deras säregna namn .i)ortlevt i vår flotta, lllerim i en 0:~ 
Jammos i två nya upplagor, då ett mindre övningsskepp för 
skeppsgossar år 1900 ännu en gång den fjärde gavs nal11net 
.Jmomos. Nära till hands liggande skäl hade oh·in:lakti nt 
starkt talat för att nästa härmed besläktat fartyg erhållit sy~. 
ternamnet Illerim, i st. f. som nu Chapman, men S<t blev som 
sagt ej fallet, vilket måste djupt beklagas, då vi n•rkligen ej 

hava råd att alldeles i onödan kasta ifrån oss så egenartade 
och traditionsmättade namn, som det här föreliggande. 

Våra ängfregatter och större ängkorvetter d. v. s. Vanadis, 
Freja, Baleler och Soga samt monitorerna (2. kl. pansarb.) 
Jolm Ericson, Tlwrdön, Tirfing ocli Lake tillkomma under 
en period då elen nordiska mytologien praktisk l tage t fick 
släppa till namn åt alla våra fartyg oberoende av klass och 
framdrivningsmedeL Systemet var alltför abstrakt till sin in· 
nebörd för att kunna omfattas med någon vidare sympati in· 
om marina kretsar samt hade dessutom olägenheten aU ej 
o ärna med O'iva en önskvärd di·Dferentierin O' då dc för ända· b t) L b' 

målet exploaterade sagogestalternas inbördes rangställn ing ju 
var uanska omtvistli o· Honnören för vår .,·eniale lllJIJfinnare b n· b .. 

och varme försvarsvän John Ericson var å and r8 sidan for 
visso väl på sin plats. 

Med pcmsarkryssoren Fylgiu avvecklades äntl igen den for· 
• o 1 detta cerade nmnnextrahenn•ren ur var •rmnla nudasaoa oc 1 ' ~ .:.- o n b b 

var sannerligen ej en dag för tidigt. 
D , f" o fl l ' o • • l ·f ·tsthWW a or var nya y g p ann:ryssure p a sm ile as · ' . 

namnet Gotland väckte detta på sina håll vissa betänldighctc:· 

d o • o l J l f" ' l 'k .l ll . l 1sie J]ln' a JU vara anc.s {apsnmnn or une VI ·anu-c av a J<l ot. ie 
hända lämpligen bort reserveras för en ej alltför fal~d ig ser 
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,. fartyg tillhörande samma klass och flygplrmkryssaren ju 
n· r alla utsikter i världen att endast få ett starkt begränsat 
bll H o kl o l l ] ' l .. tal likar. Jnen nagra · agoma 1ava see ermer a eJ av"1orts , 
·~~d,an man väl torde vara berättigad förmoda, a tt övriga pro
:.jnser med jämnmod finna sig i a tt gutarnas ö blivit på sätt 
soJ11 skett u tmärkt- men så lär denna väl också, när det gäl
ler, få mottaga första stöten, så namnvalet kan ju redan på 
denna grund anses rimligt och befogat. F , ö. kan ju den, som 
har svårt att förlika sig med lanclskapsidcn, mycket väl till
lägga namnet en annan innebörd än elen provinsiella nämligen 
dess krigshistoriska. Ty huru många krigsföretag hava ej un
der tidernas lopp riktas mot Östersjöns pärla, senast 1808, då 
flottan på ett glansfullt sätt återryckte ön ur inkräktares grepp. 
I varje fall är Gotlund inom sin rangklass så gott som ensam 
representant för de svenska landskapen. Vi kunna som. mot
svarighet härtill endast hänvisa till elen år 177 5 från linje
skepp nedhuggna 40-kan. frega tten Upplnncl ; det samtidigt 
likaledes konverterade skeppet Söclennanloncl fick däremot, i 
samband härmed, sitt namn utbytt mot Gripen. Så om någon 
hävd kan i varje fall ej här vara tal. 

Bland rodelfartygen torde man i betraktande av dess (med 
undantag av Oden), relativt svåra bestyckning vara berättigad 
placera h enunemon i denna rangklass. Samtliga sex fartyg 
av denna cert buro namn hämtade ur vår gudasaga och äldsta 
historia. Augustin Ehrensvärd var den som gav .första im
pulsen härtill och sedan fullföljdes iden utan avvikelse ända 
till slutet, vilket ju viltnar gott om dess bärande kraft. 

Vid en mönstring av tredfe mngklassens fartyg kan man 
endast sporadbkt konstatera att någon Yiss norm tillämpats 
Vid namngivningen. Bland små sl.:epp å terfinna vi sålunda 
representanter för såväl djurriket (Svanen, Höl.:en , Delfin och 
Leoparden) som himlakroppar (Jupiter, J\astor och Pollux ) 
G:h sjöstäder (Göteborg och Karlslwmn) i en behaglig bland
lllng med gudinnor (Fortuna och Fama) samt yrkesmän (hi
OCiren och Postil.ion) o. s. v. 

Likadant är förhållandet med våra seglande lätta fre-
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galter och korvetter varibland emellertid även ett och ann 
personnamn dyker upp (Fröken Eleonora, Diid·er. Thu~t 
BielJ..:e, Soj'ia Albertina, Sprengtporten, af TI·olle, Frerlri l.:n oct 
Logerbielke ). Här blir även för första gången en repre~en t· ~ 1 

. ' . <tll\ 
för hovfruntimbre t ihågkommen nämli::ren Ulla F ersn1· 

0 u u ' lll 
pengarna räckt till hela Gustav III:s byggnadsprogran1 hade 
man även uneler svällande segel fått skåda de två åters taende 
gracerna Augusla Fersen och Grevinnan 1\Jejerj'elt, m en så var 
som ovan antytts, beklagligtvis icke fallet. Den efter Gusta~ 
IV Aclol:fs gemål uppkallade från ostindiska kompaniet år 1808 
upphandlade fregatten Fredrika omdöptes 1813 ti ll Oriidcl. 
Ortsnamnen represenler as här av Marstrand, Eklwlmssuncl, 
Kmlberg, Ulrii·sdal och Karlskrona; egendomligt nog gi ngo 
dc båda efter städer uppkallade fartygen, eller Mur stmn cl och 
Karlskrona, samma sorgliga öde tillmötes i det att dc var för 
sig vräktes omkull av en häftig stormby, den ena i Skagerack 
och den andra i Floridagolfen, samt sjönko jämte större delen 
av sin besättning. Att den ena av våra ångkorvcttcr döptes 
till Thor är mindre underligt, eftersom den stod p å griinsen 
till samtida bogseringsångfartyg, vilka i gemen fått nnmn från 
nordiska mytologien. Att den andra kallades Gefle får väl 
uppfattas som en senkommen artighet mot det trots si tt be
tydande skeppsbyggeri på detta område så sällan ihagkomna 
Norrland. Men nog var den tredjes namn eller Oriidcl som 
nu för andra gången kom till användning det vackraste. Ska
cla bara att fartyget knappt tolvårigt, totalt förliste vi d Dunge: 
ness i Engelska Kanalen en mörk decemberkväll 18!iG. Sa 
om någon ny Otiicld lär det lika litet som Marstmwl någon
sin bli tal. 

Att benämna de två vid senaste sekelskifte byggda öv
ningsskeppen Najaden och Jorcmws måste beteckl~as sås0.J11 
e tt mycket lyckat grepp. Båda namnen hade nämJ igcn sar
deles god klang inom flottan och särskilt när det gällde de~W 
slag av fartyg låg ju ett upprätthållande av traditiont'n n:W 

mast tillhands. 
Till denna rangklass haYa även räknats dc undL'l' noo-

-407-

. förra hälft brukade bombkitsanw, vilkas namn knappast 
~~ - . 1 ~ ktrr1nat finnas: Askeclunder, Strombolr, Vulkan, Vesu-"ttre 

b~ Ljunge lden, T harelön och Etna. 
lJlllS: - .. 

Under perioden 1855-8t> framstaHela l..:cmon- och 3. J.:l. 

al·båtar hämtade tillika med de samtida chefs- och min-pans ' 
rtygen, sina namn från den nordiska mytologien och sagan 

{a d undantag blott för kanonbåtarna Svcnsl.:suncl, Hoglcmcl , 

~c~rlsuncl och Motala. Anmärkn.ingsvärt är att m~n här för 
första gången sedan en rysk pn:kutters 01~1dop hll Sven~~
und möter ·ett par namn, som mmna om vara hedrande SJ0-

81 o· en trevare som senare endast en gång vunnit efterföljd, s a::, ' 
nämligen då det år 1891 byggda fiskebevakningsfartyget döp-
tes till Svensksund - ett utmärkt namn, ehuru med hänsyn 
till fartygstypen måhända mindre lyckligt applicerat! För att 
ej i onödan såra våra gamla motståndare, har denna i sig 
själv så goda ide emellertid tills vidare skrinlagts, men är 
detta dock ej att driva den mellanfolkliga courtoisicn väl långt'> 

Ä ven våra äldre jagare blev o på sin tid välsignade med 
namn hämtade från Valhall, men efter 1912 var dess bättre 
den trafiken även här slut i det att med vVrcmgcl och WGcht
meister den välkända serie tog sin början, som på ett så lyck
ligt sätt anslöt sig till de då redan utdelade torped- och min
kryssarnam nen Jacob Bagge, [{las Horn, Psilancler, Klas Uggla 
och Klas Fleming. 1

) År 1933 bröts emellertid av någon oför
klarlig anledning denna serie i det a tt de då till nybyggnad 
anbefallda jagarna erhöllo namnen Stocklwlm och Göteborg 
(sedermera följda av ytterligare två), vilket program ju be
tecknar en bestämd avvikelse från hittills tillämpade kurs. 
Om så ej skett h ade vi säkerligen i en fortsättning även blivit 
erinrade om sådana märkesmän inom sjömctiern som_ en Klas 

-------. 
1

) I sj älva verket döptes elen första torpedkryssa ren till örn( en), 
\'Jlket namn ju ofta och med ära :Eigurerat i våra fartygsrullor och 
Jnot vilket någon invändning ej heller förspordes . Men då de två 
följ ande kallades Måsen och Täman väckte detta en såclan storm a\' 
OVilja i sjöofficerskretsar att man nödgades ersiitta t1cssa triviala 
nanln med do mera repre.sentatiYa ur våra fr änLSt a sjökrigares led. 



- 408-

~pa~:re och _e~1 Jo,lw~1 ~uke, vilka b åda tidigare vid uppre: , 
tillfallen bhvrt pa sa satt hedrade. J a, varför icke iiYen ~'~de 
k enstierna och Anlwrstierna, af Trolle, af J(lint, v on Stec[· le/. 

och Cederström, vilken sis tnämnd e, skeppshandeln ti ll 1:.ngk 
framstår som_ en av vår flottas allra durrlinaste fl·' "'. ~-I s, 

"' b "'l"lg rna 
A.nnars hava namnen på våra stora statsmän och lantkria ~ -
jämväl här sin givna plats. Alltid räcka namnen till fö r ~at e 
f ... l . d d , ull. o Jan e av en salunda avbrutna serien, men annars l' 

d t 
. . . ..

1 
.. . ,ater 

e stg JU va gora, att 1 sammanhang med ett personhe11 ;l· , . ' ' mnt 
fartygs utrangermg låta dettas namn övergå på nästa nybygrr. 
nacl av samma typ, en mycket vanlig företeelse i dc flcs~a 
flottor. 

För ubåtarna ha namn konsekvent lånats fran havets 
dj~rvärl~l, vi_ll.;:ct ju också' li gger närmast till hands. Att ej 
mmdre an mo av dessa batar bära sam1na namn som danska 
flottans torpedbåtar är en händelse, som ju ser u t som en 
tnnke. 

Bland rodelfartyg i denna rangklass äro upptn gna dc tre 
fregatterna 1'1/erkurius, Postiljon och Jägaren, vilka ju pMagligt 
erhållit med hänsyn till sina uppgifter lämpade benämningar, 
vidare tu rum a och uclema, som i namnhänseende behandlats 
lika med tidigare omnämnda hemmema d .. v. s. i fo rnnordisk 
anda samt slutligen galärerna. Benämningarna inom sis t
nämnda farlygslyp, som helt hade sin tillkomsttid förlagd till 
1700-talcts förra hälft, äro av högst skiftande natur. Här fin
r~er man sålunda i ett tidigare skede namn på f ågl ar, fiskar 
och t. o. m. fyrfota djur, Miölwnden och Stöuoren å ena sidan 
samt kvinnliga väsen såsom Victoria, Bellona, Lucrl'lia och 
Proserpina å ancli·a sidan, på mer eller mindre striclsmässigD 
egenskaper såsom F rwnj'us, V ok sam, Beständig och Snäll å 
t·na sidan och på värdiga riksråd å andra sidan, Ho rn, Cron
hielm, \Ve llingk, Tessin, o. s. v. Under galärvapnets sistll 
och mest livaktiga byggnadsskede, representerat av åren 174

8 

--49, koncentrerade man sig emellertid för n amngin1ingeJl 
uteslutande inom tv[t områden nämliuen 1 :o höoTe ämhetsmii JI 

" "' och 2:o landskap eller sjöstäder ; nv 44 under nämnda ar ]Jvgg-
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11 
belgalärer voro 11 sålunda uppkallade efter riksråd, 18 ef

d r randskap (län) och 12 efter städer, de tre å terstående stolt
te nde med namnen Semfims- Nordstjerne- och SuärclsordeJ1 ,er" . _ ' ·-
J-lär spåra \'l <~_lltsä e lt ganska konsekvent tillämpat system, 
rari de g·eograflskt betonade namnen dominera, och lämpadf~ 

dessa sig i alldeles ~-ärskild grad i fråga om galärer, då ju des
"' huvudsakliga besä ltning togs från de indelta re~ementena ,,_, _ - u 

och det stora antalet fartyg cle<>sutom möjliggjorde utmärkan
det av ,amtliga nwtsva r ande landskap. stapels täderna fingo 
räl anses representera sjöfolket ombord. l\hm kunde trygg t 
ha ök8 t dessas antal på bekostnad av r ådsh errarnas. 

Även flert[)Jet av de s. k. ~kottpråmuma hade erhållit mot 
~ itt speciella ändamål väl svarande namn såsom Mars, Her
kules, s,ms0n, Kämpen, H eclor -och Achilles; tidstypiska äro 
ilven de karolinsk a nanmen Ge På och Gå På, eller samma 
språk, som använts för galärerna Stå Bw och Stå Bi. 

Bland 4. rcmgens fartyg stöta vi först på gruppen brigan
tiner, briggar, l.:u tterbriggnr och skonerter, vid vilkas dop 
nästan nlla tidigare antydda riktningar äro företrädda, dock 
icke den geografiska . Vi finna således namn på furstliga per
soner (Prins Gustcw ), på framstående sjömän (af Wirsen, Nor
denskjöld och Puke), på astronomiska företeelser (Kr.äftan . 
Väd11ren, Skorpionen, J n ng fmn , Kastor och Pollux) samt fåg
lar under himmelen (H öken, Svalan, F olk och l' A.igle). Men 
även mera egenartade förekomma såsom de för en gåno- skull 
lantmilit ärt betonade [(osad: , Drog on och H u sar sa~nt ~e nå
got mystiska Viinta Litet och Kanuner S trax Yilka senare <>i -. , b 

Vit anledning till så m yck et fruktlöst h årklyveri. Om någol 
?enomfört system kan sålunda e j här vara tal, lika litet som 
;norn närmast följande grupp eller jakter, kuttmr och logger
ar, bland vil!ca namn från alla områden likaledes förekom
Illa, här till och med de geografiska . 

f
r Våra fönt a maskindrivna fartyg, de s. k. bogseringsäng-
lrtygeJ J l ... l 'k d" l .. k d . . .. . h" _ 1 ) evo, .]3111 1 't a 1ars 'an e prmc1per, hnnv1sade att 

8
amta sina namn från nordiska mytolcgien; Oden, Gylfe, 
aleler H . l l 17 l .. . .. -, eunc a, nCll'e oc 1 A.gil·. Aven Yid torJJedbätsbygget 
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använde man sig av elylika namn intill år 1895, <la fö r .. ' 

synes. ha.:·a bli vi.~ utt~mt ~fterson1 man me~ en n y typs 
1

(~~et 
met) mforande overgick tlll alt uppkalla hatarna efter 

81 
. .. 

0
-

nor och naturfenomen, Orkan, Bris och Vind däri inher:·1Jar. 
l ' l t l] . l . . l •• l •• c1 \ ll::[ .. <.e, et · sys em, som eme erllc eJ 1 1ogre grac an deL lll.Y to 

giska förmådde för::kaffa sig någon allmännare popularilo. 
vare sig i eller utom flottan. Bibehållandel av den en lid ti~:~ 
l~mp~d~ nummerbeteckningen h ade otvivelaktigt hii.r häs t "~
nt pa sm plats. 

Så likartade namn som Sprängoren och Kopw·rn blanc] 
vecleltbåtunw å ena sidan samt Springaren och N ordkuparen 
bland ubåtonw å andra sidan hade m[thända kunnat m1elvikas. 
Dopen skedde ändå ungefär samtidigt. Vad slu tligen våra 
minsvepare angå äro de tidigare åsatta namnen Styrbjörn och 
starkodeler för sitt ändamål lika väl valda som dc senaste 
Arholnw och Landsort äro motsatsen. Traditionen hade otvi: 
velaktigt här krävt sådana n amn .som Loclbrol..: och .hirnsida 
eller liknande. 

Hörande roddfartygen tillhörande denna klass är ej myc
ket mer att säga än att i stort sett på dem tillämpade~; samma 
princip som på de högre klassernas så till vida som namnen 
mest hörde hemma inom elen nordiska mytologiens område 
med unelantag dock för ett antal J..:anonskonerter, som 1817 
uppkallades efter ett antal samtida bemärkta krigare ti ll sjöss 
och lands såsom Kurt och Victor von SteclingJ..:, vVrede, von 
Essen, Ncmckhotf och Cederström m. fl. 

Mörsmj'artygens namn förtjäna att särskilt framhllles så-
50m för ändamålet synnerligen väl avpassade: Nij'lu ny , Fe11i·is, 
Surtur, Risanöt, Tlwrclön, Achilles, Slungaren och Blirten
man tycker sig här riktigt höra ljudet av bombernas vi~sl::ll1d e. 

En år 1820 av K. T\laj:t i kommandoväa utfärdad nanln· . b . ,. 

ukas h a r i ovanstående översikt ej upptagits till behancl llnb 

l I, h·· f' " t .. d 1 • · 1 s tä lJ el emec an \.Onungen ar ran ra oe sttt prerogativ oc 1 1 
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·la"t åt u nderlydande mvncli!:!hetcr att bestämma namnen . .. ,,el ' J ~ 

o som elensamma emellertid företer åtskilligt av intresse för 

föreliggande stuelie och dessutom ej saknar sitt lilla pikanteri, 
skola vi här nedan dröja därvid, så mycket mer som ett myc
ket s tor t u rval namn här tillhandabålles för eventuella fram-

tida beh ov. 
Vid angiven tid voro över 200 mindre roddfartyg av väl 

ett dussin olil~a slag särtecknade med nummer i löpande följd 
inolll varje kategori för sig, vilket gjorde, att en villerva lla 
tätteligen uppstod vid deras utmärkande. För undanröjande 
av denna olägenhet utfärdade K. Maj:t den 17 april1820 n ådig 
befallning till förvallningen av sjöärendena att >>alla flottorna 
tillhöran de armerade eller oarmerade fartyg skola, med un
dantag av farlygens barkasser, slupar eller jollar, i stället föt· 
de hi ttills brukliga nummer uppkallas m ed namn >>. Med att 
utvälja ett så betydligt antal för ändamålet lämpade n amn 
ville förvaltningen emellertid ej befatta sig, utan uppdrog i sin 
ordning åt stalionscheferna att döpa fartygen, varvid ämbets 
verket givetvis förbehöll sig rätten att i namnlistorna göra de 
rättelser , vartill förhållandena till äventyrs kunde giva an
ledning. 

Ick e så få av de härvid åsatta namnen äro otvivelaktigt 
mycket väl funna såsom exempelvis Cajsa Warg, Visp, Slev 
och Gryta j'ör kokslupar , samt Esculap och Hippocmt för sjuk
fartyg. Andra utmärka sig förr genom orginalitet än lämplig
het såsom de från varvsamiralen O. G. Nordenskiöld i Karls
krona ema nerande patrullbåtsnamnen Saton, Belsebu/J och 
Lucifer, a v vilka också den först nämnda av förvaltningen 
lindertrycktes och ersa ttes med Cerberus - det fördaUer som 
0ll1 de två övriga saklöst kunnat behandlas på sam.ma sätt . 
När Nordenskiöld uppkallade fyra däckade kanonslupar efter 
längesedan bortgångna sjökrigare slog han härigenom in p~1 
en alldeles ny väg, i det att tidigare endast samtida militärer 
Och sta tsmän blivit på så säll hedrade. Det var alltså Nor
denskiölds ide, som fullfölj des vid dopet av våra torpedkryssa
te På slutet av 1890-ta let. 
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Mvcket eo·cndomliga ä ro n amnen Hållerb oll och Tö [/ 
" " • o fl((ts och h ar ej n ågon förklaring kunnat vmnas pa dessas ursp l'LllJ o 

Att Fru Riid:ersb:ölcl varit i b esittning av kulinariska kYa\ifik ~ 
tioner torde vara uppenbart eftersom Nordensk~öld önska~ 
att särskilt h edra denna dam. genom att applicera hennes 
namn p å -en annan kokslup ; denna artighet synes dock e· 

. . l l J hava uppska ttats av förvaltnmgen, som JU c e ;;,relerade, att 
slupen i stället skulle benämnas Ambrosia. 

En verklig bollenskrapning a v fornnordiska n amn synes 
man hava nödgats tillgripa för att sk affa namn åt dl' ti ll väJ 
ett 100-tal uppgående k an onsluparna - man må bel~inka , alt 
e tt be tyd ande antal sådana namn r edan buros av Hollans far
tyg och sfllunda ej nu voro tillgängliga; att prestera ett -±O -tal 
fågelnamn för jollarna var ävenledes ett kraftprov - de fyra 
sista fingo också nöja sig med insektsnamn. 

Av här ovrm ,-erkställd granskning av våra far tygsnamn 
under trenn e sekel torde framgå, a lt det egentligen endas t är 
inom för sta rangklassen man kunna t konstatera, all något 
mera genomfört system legat till g rund för namntillddningc ~1 : 
inom övriga klasser finner man endast sporadiska ansatser LIII 
några n ormer härutinnan. lippenbart är em ellerti d att vissa 
fördelar av såväl organisatorisk som ideell innebörd borde sl8. 

'Il" l t o lä o·1·e sil ·t ins tälld a tt vinna genmn t1 am.pan c e av en pa < n b . " · 
namnor dning. U tländska fingervisningar i antytt a,·scendc 
saknas icke h eller. 

Som en n·enercll anmärkning kan i de tta samm~1 n bang 
t"> . ' ... • • l · ]1ill' fa s tslås , att intet land m ed nagon SJOlHstona att ta ,t 0 111 , 

. ... .. k .. . o n '1 1 t Jat~ nndcrlåtit att hedra s1tt SJOvapens mar ·esman gen 1 , . 
d · l o • .. l · f ·t , · oc11 det ta 1 dessas n amn pry a s1c orna pa sma or og s a1 ) g, · • 

d o . • d .. l a lwrson-måno·a fall UJ)l)l'epa c ganger 1 va ror en oc 1 samm, · o . \' rg" l\Iärk att exempelYis i Dnnnwrb: (ut:slutande) och 1 ' n[lcl' 

(.delvic) höasta ra n"'ens fartYU: hava begavals 1ned namn c .:J n (: v L LJ ..._ O r~ O ]en· ~jöhjältar (l\iels Jucl , Peder Skrmn , Olfcrt Fischer, l o t C 
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. ·aJ d). Och H ollanels namn~unniga amiraler å terfinna vi 
, ~J .. 

1 
bland p ansarskepp som Jagare. 

,:,,·a Men även namn av h elt annan innebörd gå gärna igen. Så-
da kunna vi i vår egen flotta (sedan 1634) exempelvis re

Ju». a för 8 Del liner, 7 Falkar och 6 Svanar, hämtade ur joVlS• 
c ·urriket samt 6 Göteborg och 5 Stocklwlm ur vår inhemska 
dJ o"rafi. Antalet 6 nås även av stjernkonstellationen Kastor-
~e " f"l' o t'd ' olfux, som troget o Jts at genom 1 erna. 
p Att vid förefallande nydop inom vår flotta gå utanför dess 
hi ttillsvarande fartygsmatrikel borde väl med hänsyn till vad 
som anförts ej h eller, med något enstaka undantag inom det 
personella området, gärna böra ifrågakomma. 

Såsom en sammanfattning av här ovan anförda synpunk
ler förordas tillämpandet av ett program för kommande namn
tilldelningar, som i sig innebär uppkallandet av fartyg till
hörande: 

första rangklassen efter våra regerande konungar och des
sas gemåler i .första hand, landsdelar eller dem representeran
de heraldiska emblem i andra hand (Tre Kronor, Göta L ejon), 
samt traditionsrika n amn med vacker historisk klang (Rättvi
san, Svärdet) i tredje hand ; 

andra rangklassen efter h edrande sjödrabbningar (Ö land, 
Hoglcmcl, Oresuncl ), eller särskilt egenartade och uppmärksam
Illade namn (lllerim, Jammas); 

tredje rangklassens övervattensfartyg efter framstående 
~venska krigare och statsmän ( Klas Sparre, Johan Puke, af 
Troll e, af Klint, Axel Oxenstierna, J o han Gyllenstierna) och 
llndervattensfartyg.cn , såsom hittills, efter vattendjur, samt 
d' fjärde rangklassen efter yrken och egenskaper (Flin !.: , Fär

Ig, Vaksam, Beständig, Snappupp, Snmensven). 

11. l äldre tider bestämdes ett lill nybyggnad anbefallt far g,. 
· " namn omedelbart före dess stapola v löpning. Omkring 
1'idskri[t i Sjöväsendet. 27 
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1770 övergick man emellertid , "emedan skeppen håll · 
cll)c_ft 

merendels komma att stå kvar p å sina staplar in till dc· er 

behöva att nyttjas ", till a tt låta dem erh ålla nam n da 1 - --~s d ~ 
t ·· kt l f t 1 ·· d · · · ·· '

0 
Urna s rac · es oc 1 or satte man 1arme 1 pnnc1p anda till 

kring 1870 vartill man, sär skilt cfler sekelskifte t 1800 1 °111
• 

" k t t·· k ··1 d t ·· f t J·· · ' lade sa 1nyc ·c s orre s ·a , som e s orre ar ygen c ardt<' r 11 a·· 
, stan 

undantagslöst byggdes i Karlskrona va rvets dockor . \ !en a·· . 
'en 

ef ter sagda årtal och sedan byggandet, med undantag fö r kor. 

vetten Saga 1878, av alla våra s törre samt flertale t m indre f . ar. 
tyg överlåtits till privata varvsetablissement, h ar nam nti llcle!. 

ningen som regel ägt rum redan vid tiden fö r byggnadsarbeteb 

igån Qsättande, detta allt av snubblande n ära till h am1s li''"a11 
~ ~ 00' . 

dc praktiska skäl. 
Under a lla förhållanden utropas enligt gamm al god hävd 

- sedan huru länge har ej kunna t utrönas - vid stapelavlöp

ningen (respektive förs ta utdockningen) det redan tidiga re till 

delade namnet med iakt tagande av, särskilt då de t giiller större 

fartyg, cH mycket omfattande ceremoniel, som gör döpelse

akten till en verklig, många gånger orförglömmelig. högtids

stund . Den person, ofta en medlem av det kungliga huset, 

som åtagit sig a tt förätta dopet plägar i samband h iirmed ut

tala en tillönskan om lycka och framg~ng för f a rtygct i del 

elemellt , med vilket det nu går att för ena sig. Vackrare kan 

en sådan tillönskan näppeligen formuleras än den av fra m· 

lidn a drottning Vic toria uttalade, då pansarskeppet aY s:unma 

namn mottogs av Gö ta Älvs böljor den 15 sep t. 191 i niimligcn: 

»l sorgfylld tid - Till värn för vår f rihet - Bjuder jag dig 

Stolta fartyg Drottning Victoria - Glida ut och börja din ba

na - Beskydde Gud din framtid >>. 
Och med uttryckandet av en vann förhoppni ng, a ll den· 
' l ·· d L t · h .. ·· d ··1 ' .. J · må !le na var 1ansovna ro nmgs agstam a va gangsons ~an 

kunna utsträckas till många nya svenska kölar och nu all ra 

främst till vår a två nybeviljade pansarskepp ( Tre f{ ronor och 
k n 

Göta Lejon '! ) avslutas för denna gång bläddrandet i s,·cns' 

flottans dopböcker. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 7/39) 

hämtade ur fac k- och clag.sr),ö.(•s.s av :Mar inen;; ll l'l'"llet alj 

ull(l er tiden 16 jun i- 1i5 j uli 1939. 

Innehållet i hiit· återghua uppgifter står helt för de som källa 
aogima. p·ressorganens r äknin g. 

Aktuella spörsmål, öv•ersikter, jämförelser m. m. 

Hangarfa.etyg. 

.. Samtidigt som f ranske lll:Hinmi nis tern t illkän nao·ivi t att J- 0-- t.e11 
stra J-t t'll 1 . . "' ' 
Jlåb _c,_ s l _~a~garfartyge t Pa mlevc, ett sys te rfartyg till Jo ff r l', so m 

OrJaclcs .Sisthclne novcmbPr, har ltan lämnat en del upphsnin "ar 
angående de båda fartygellJ. " "' 

t 
Enligt . Vvas hingtonavtal<·t·s m ätning.sbcs tämnw lser el ,, s f·11Jit 

u rusta l , -· . · · ' · · · · 
ket är c e men ut<tn brnnsle:, ha r i art_,·get 18,000 t ons cl cpl acc·nl l' nt, vil-

l!Jars 
19

mycket lag-re an grans~Jt, so1n satt~~ vid Lomlonavtai Pt dPn 2:1 

F .36. Dc·tta flotta vtal g,!l !r r ann u Jo r Sto r bri ta nni<•n U S <\_ oc 11 ranknl - . , " · 
Sovjetu <_e, som Slgncrat cl ct, ml'n ocks å för Itali<' n , T,rs klancl oc lt 

kia l1lonen, som genom SPpa ratavtal ha antagit des kYalit ati\'a 
USule,r. 

B: an g f T l l ~ · ·av o Jan e c c efmition på hangarfartyg: 

rusta~Ov(;rvatte\nskrigsfartyg hu vudsakligen konstruerade Pll r r ut

l: ot ti~ f~ ~: ,transport ~v fl,·gplan oc h för att sätt a dessa i v<' rks am

tarty 8JO.:>S~> . Han mclelaclP denna klass i två unclP ranl<' lnin ga r: 

~ ~-de j g_ med fly gelack och fa rt_,·g uta n. Den a ndr a av d1•.ssa un cl Pr-

nlngar omfa ttar fa rty g-, som trans port<• ra sjöf lygplan , s ii tta d0m 
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i SJon när så behölvs, återtaga dem ombord, utföra rep nratioue· 

t jäna som logement för flygplanens besättningar. Frankrike 1 0eh 
har 

av dessa specialfartyg, Gommandant Teste, som gjort on Il!Ycl- et, 
• 'et gnA 

tjänst. "" 

M:en sjösättning och ombordtagning av sjöflygplanl'll kan . 

förs iggå annat än i lugnt väde r ombord å ett sådant fn rh-" Inte 

lämpligt väder förekommer mycket sällan på längre ttYstå ~cl' f Och 

kusterna. För a t t vara disponibla vid all a tillfällen , lil ås te flr~u 
planen kunna lämna fartygen och återvända unde>r alla umstänJg

hcter. Fartyg tillhörande elen 1: a unaeravclelningen ha tillko]]]Ig. 
IIli 

för att möjliggöra användandet av flygplan uneler sam1u a förhållau-

den som frå n en flygp lats iland. 
De första fartyg, som utrustades för detta ändamål kort efter 

kriget, v oro ombyggda linj eskopp och kryssare. Man an;;u g Y id den

na tid, att ett hangarfartyg inte kunde byggas fö r stor t, fas tän man 

önskade, dels att h a ombord så många flygplan som möjl igt, dels att 

Nbjuda planen ett så stort flygclåck som möjligt för star t och land

ning. Fartyg med stor t deplacement ge också en stabili trt åt flyg

däcket som är mycket fördelaktigt för flygplan ens maniina r. Far

t yg a; denna typ äro de amerik ansEa Lexington och s,natoga på 

över 33,000 ton och de japanska K aga och Akagi på 27,0\lll ton. Det 
dröjde emell ertid inte länge, förrän man insåg, att man kunde upp

nå u tmärkta resultat med betydligt mindre fartyg. \' i1l London

konferensen kom man överens om en tonnagegräns på 2::l,OOO ton. 

Men även denna gräns var h~gre än nödvändigt, emedan ingen har 

nä rm at sig den, sedan elen blivit fixerad. 
Uneler do fem sista åren har Storbritannicn stapelsatt sju han

garfar tyg på 22,000 ton, av vi lka prototypen Ark R oyal ha r Yarit 

i tjänst sodan slutet av 1938. Dessa fa rtyg likna i stort sr tt Coura

geous, som är t'n ombyggd kryssare och har 22,500 tons dl'placement. 

men äro betydligt kortare, 208 m. mot 240 m. De h a dt flygdä~k 
av större yta, 2,10X30 m, el. v. s. både längd och bredd ä ro större an 

skrovets. Dessa fa rtyg kunna taga ombord 70 flygpla n: 1leras fart 

överskridm ej 30 knop, vilket är litet för fartyg, som of h måste de

tacheras från huvudsty rkan av elen esl.;:acle r do tillhora. lk ha enelast 

svag bopans ring och utgöra känsliga mål for såväl arti lle ri soJII 

fientligt flyg. . 
1 .];to"n 

USA bygger parallellt två typer av hanga rfart~·g. 01 
111 

och Enterprise tillh öra d<'n Jörsta typen som har ett deplacl'I1lenlll"_ 

19,900 ton, längd 246 m, och som kan taga oml)o rcl ett hu ndra tul f )~t 
l Inertile 

plan; W a p och Hornet tillhöra den andra typen, vars 1 1 P ' . fiir-
endast är 14,700 ton - el. v. s. knappt mer än Rangt'r, ~Pill yatDesEq 

dig byggd 1934 - och som kunna taga ombord 72 flyg·pl;t n. 
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1
,." äro betydligt snabbare än dc engelska. (Yorktown uppnådde 

j:l;e/provturen en fart av mer än 34 knop), men de förefalla icke 
,.J bättre skyddade. 

'''11 ~ Japr.nska flottan fick 1933 Ryujo, 7,100 ton, fart 25 knop och 

d Jl'laximalt 40 flygplan. Soryu, Koryu och Hiryu ha ett deplace

JJI:ut på 10,050 ton, längd 210 m och ha normalt 40 flygplan ombord. 

·~J]a dessa !,artyg ~ro __ utrustade m_ed Sperrygyroskop fö-r att mildra 

·. tyo-ets rorelser 1 SJOU och de Japanska officerarna fö:rklara si" 
jil f " .. . l l l l . ' llå b 
reket noJC a mec c enna anorc m ng .som h ter byggandet av hangar 

J]l~tyg av betydligt mindre storlek 
18 

Graf Zeppelin, som sjösatte sistlidne december, och det andra 

fa rtyget som ännu ligger på stapeln, ha ett deplacement på 19,250 

100, längd 250 m, bredel 27 m och en fart av 32 knop Dc ha ombord 

JO flygplan, vilket är mycket litet för deras storlek; i stället äro de 

10ycket starkare pansarskyddade icke endast för flytbarheten utan 

aven för de, flygplan, som belinna sig ombord, vilket i hög grad 
höjer fartygens effektivitet. 

Dc fransk a hangarfartygen likna i stort sett do tyska. Deras 

längel är 236 m, bredel 34 m, vilket ger en yta för start och landning 

pä ungefä r 8,000 m2
• I liklwt med el<>, tyska -fnrtygen löra dc' icke 

mer än ett f:Yrtiotal flygplan uppdelade i jakt-, spanings'- och tor

pedflottiljer. DP komma att få en m ycket hög fart och 0t t starkt 
pansa rsky del. 

(Le Yacht den 27 maj 1939) 

Tanken på ett stort hangarfartyg, som inlåter sig 1Så företag 
utan stöd av flottan, är ägnad att påkalla allvarlig uppmärksamhet. 

_ En sådan S'jälvständig wrk.samhet kan tjäna två syften, som 

'åda äro möjliga att genomföra - bombanfall mot plat.~er alltför 
'vlägsn f å l f l · ' a r, n c c a sta f ygbasen1a, och handolskng. 

" Om vi tänka oss att en nutida hang,arkrYs are hade understött 
'> a]]' ' " 
·a Ipoliföretaget och kommit som en överraskning, utan att tur-

~ rna kunnat åstadkomma något luftvärn, hado landstigningen tro

~~~n gena~t lyckats. Nu måste man visse rligen vid ett anfall räkna 

la a:t mota ett modernt försvar, men utsikten att lyckas i ett så-
nt faret -- -tt.f-- l- . 

>tt k ag ra are 1gar, att man m te överväger fartyget utsikter 
0Inma tillbaka. 
De t'll .. 1· 'f l !•ek l gang 1ga uppg1 tern a om c et nya tyska hangarfartyget 

a På, att handelskrig är en av dess uppgifter. 

ta Dess eldkraft tillåter elen att upptaga tricl mod alla konvo

·ae~de kryssare, och den höga farten gör den säker mot taktiska 

elar. Man behöver inte Jundera på, hur s tor skada elen skulle 
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kunna ställa till, om den väl konu11 er igenom elen farl iga zone 
ut på öppna havet. Att dess saga inte skulle bli lång, är gans]:\ 0~h 
kort tncn elen skulle kunna åstadkomma så rnyckct lönlän- 'a Si\. 
någ;.a häncl c,lserika timmar, att det väl skulle löna sig. und~ r 

Hangarkryssa re av svensk och japansk typ måste an~es fö r 
l , l ·f t Slllå att rätt kunna fyl a sac ana uppg1 er. 

Tyska marinstabens största bekymmer är att kunna mi nsb:c e[\ 
helt elimine ra effekten av den blockad, som omedelbart skulle sått 
igång vid ett stort krig. Ett stort, väl bestyckat hangarJu rtyg ill~ 
hög fart skulle med stor f ramgång kunna operera rnot en sådan b~. 

vakning, som uneler kriget utfördes i Nmclatlanten, h uvudsakligen 
av hjiilpkryssa re. 

Om det under ett sådant krig skulle finnas några t ransatlan
tiska länder, som skulle vil ja fmtsätta handelsförbincleherna llled 
Tyskland, är en i detta sammanhang ej oväsentlig fr åga. 

(The United Sm·vices Review den 22 juni 1039.) 

Byggnadsprog ram och budgeter, uppgifter angående 
personal och materiel m . m. 

Stor6ritannien. 

E ngelska flottans utökni ng under år 1939. 

DPn pngel.ska flottupprustningen kornmer att n å siu kulmen 
under 1939. 

Följande fartyg· ha redan trätt C'ller träda t jänst uneler i't ret: 

två 10,000 tons kryssare, 
åtla 1,870 tons jagare, 
sexton 1,690 tons jagare, 
tre 1,250 tons c,slwrtfartyg, 
c'lva 1,090 tons ubåtar. 

Bland ck fartyg, sorn redan sjösatts eller skola sjösättas iiro : 

fem 3.),000 tons slagskepp, 
fyra :23,000 tons hangarfartyg, 
fem 8,000 tons kryssare, 
nio 5,430 tons kryssare, 
åtla 1,9:20 tons jagare. 
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. de f ar tyg skola stapelsättas under år 1939 : 
öl Jan 

f två 40,000 tons slagskepp, 
ett 23,000 tons hangarfartyg, 
fyra 8,000 t or:s .kryssare. 
tre snabba mmfartyg. 

föl jande fartyg skola stapelsättas 1939-40 enligt 1939 års program: 

två 40,000 tons slagskepp, 
ett 23,000 tons hangarfartyg, 
fyra 8,000 tons kryssare, 
ett minfa rtyg, 
sexton j aga.re, 
t jugo sn abba eskortfartyg, 
två 1,250 tons eskortfartyg, 
fyra ubåt a r, 
tio· minsve•pare, 
en 585 tons flodkanonbåt, 
sex motortorpedbåtar, 
ett mot or torpedbå tsdepåfartyg, 
två vaktfartyg samt 
ett antal smärre båtar av varierande slag. 

De i 1938 å rs budget beviljade slagskeppen Lion och Temeraire 
stapelsättas på sl iparna som bli vi t leeliga efter King George V och 
Prince of W ales. De skola få ett deplacement på 40,000 ton och en 
kanonkaliber på 40,6 cm. De ivå slagskeppen i 1939 års program 
skola förmodli gen bli likadana och således kommer >>Lion-klassem> 
att bestå a.v fyra fa r tyg. 

Fyra h an garfartyg tillhörande >>Illustrious-klassen>> skola s jö
sättas i år ; en bestäJlcles i oktober 1938 och en är beviljad i 1939 års 
1•udget ; cleplacementet är på 23,000 ton. 

Fem kryssare av »Fiji»-klassen stapelsattes förra året och fyr a 
>kola best ällas inom kort.. Fyra stycken äro beviljade i 1939 års bucl
~et. Deplacementet är 8,000 ton; bestyckningen består av 15,2 cm 
anoner. 

l De ti o lätta kryssarna av >>Dido>>-klassen komma att få ett de
:,v:cement på 5,450 ton och 13 cm kanoner i dubbelforn, tre förut och 

akteru t. Nio av kryssarna skola sjösättas uneler inneva rande år. 
v En kl ass pil 16 kraltiga jagare: >>J>>- och >>K»-flottiljerna, skall 

10arla fullbordad i939; de få ett deplacement på 1,690 ton och utrustas 
e< 12 cm kanoner. 

t De åtta jagarna av >>L>>-klasse n skola sjösättas i år. Do äro för
t,,:~ade Uppl agor av >> J >> - och »K >> -flottiljerna; deplacem C' ntet är 1,920 

' de ut r ustas med 12 cm kanonC'r. 
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De fe mton ocean gående ubåt arna tillhörande »T»-klasse
11 

n umerärt största k lassen som stapelsatts efte r världskrig!' t) skoJ (den 
ett deplacement på 1,909-1,575 ton och bostyckas med ('Il ltl c a la 
non. En av ubåt a r na fulloo rdades i november, elva skol a Y ara 11~_ 1 ka. i år och tre 1940. Det finnes för närvarande inga upp g-i r t Pr 

0
' ara 

• ' lll d fyra planlagda ubåtarna 1 det nya prog ramm et komm a at t b] · P 
l U\• samma eller av en ny typ. 

Eskor tfartygen Black Swan och F lamingo vän tas vnra fä rcli 
näs t a höst. De få ett deplacement på 1,250 t on och en lH'Styckui!~ 
av 20,3 cm kanoner i clubboltorn, t vå föru t och t vå akic•rut sa " 

' 'lUt cirka 20 k nops fa r t. De två eskor tfa r tygen, som upptaga~ i det nva 
programmet, sk ola bli likadana. · 

De 2!1 snabba esko·rtfar tygen, som hava beviljats i Hl:l!l års bud
get, skola em ellert id bli av en ny typ avseelda fö r sjö[ar tsskydd mot 
ubåtar och flyganfall och skola få hög f art mon liten akt ionsradie. 

En ny typ av minutl äggare skall st apolsät t as umler n r 1939. 
En förbättrad typ av ubåtsjagare väntas bli fä rdig un der året. 

Patrullfartygen Guillemot, Pintail och Shearwate•r mod :)1'0 tons dep
lacement, 10 cm lv-kanoner och sj unkoombo r, utgör a Pn fö rändrad 
»Kingfishen>-typ. 

övriga fartyg som skola vara fär diga un der året : 
y tterligare fyra mins,•epa.re på 875 t on t illhörand<' »lialcyoll!>· 

klassen. Dc bestyckas med 10 cm lv-kanoner och få 17 knops fan 
(de tio minsveparna i det nya progr amme t sk ola fö rmodligrn bli li· 
kadana) . 

Fyra kanonbåtar på 585 ton med 10 cm kanoner: ~·t t •r ligare en 
är upptagen i progr ammet. 

Elva Yaktfartyg a v »Linnet »-klassen på 530 ton best~·('kado med 
75 mm lv-kan on er; fa r t 11,5 knop . De två fa rtygen i d!'t nyu pro· 
grammet komma t roli gen bli l ikadan a. 

Se•x motortorpedbåtar enligt 193 års progr am äro ,:;na rt klara: 
de äro fö rbättr ade upplagor av MTB n r 102' med 2 tortH'•li ulw r och 
två 20 mm lv-kanoner· längden är 20,7 m och cleplaeNHI'Jl td 32 ton. 

' t ty!· De sex motortorpedbåtarna i det nya progr ammet komlll>l u an 
vel att bli av samma typ. J·lari, 

Ubåtsfartyget F orth på 8,900 ton, som snart Y än ta.' 1 n ra ' ()()Il 
skall bestyckas med 12 cm kanoner. J agardepåfartyget Ty u e på 11

1
·. ·n 

]". b j\< ton stapelsattes i juli 1938. J agardepåf artyget H e cia, som <11 
1 

pä· 
världens största depåfartyg, stape,lsattcs i januari 1930. l'håts~e en 
fartygo,t Adamm1t och depåfartyget Unicorn för f lotta11S i'l.l"g'aGat 
skola bes tällas inom kort; ett motortorpedbåtsdepåfartyg 'ir ]lr

11 

i 1939 års program . 
(The U ni te d Services H''' ie 11·.) 
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Den nya engelska m otor torpedbåt en. 

Det var en märklig prestation av don ny a motorto rpedbåten från 
tt-Paine's att un eler konst ruktörens hdä l gå öve r K analon f rån 

~~e Needles 1ill Cherbour g med en medelfart av 42 knop . 
:Men uneler r ådande väderlek var det just vad man kunde vänta 

." efter de resultat, .som tidigare båtar av samme kände konstru ktör 
!1·~rt. Det verl.;:liga värdet av detta K analrekord ligger dä ri, att det 
";ttes un eler verkl igt rea listiska förhållanden. Det var aldrig frågan 
5 

1 att vänta på lämpligt väder eller att trimma don lilla f a rkosten on ' 
till minst a m öj liga vikt. I sjalva verket sado också Scott-P aino : »Vi 
er oss av den och elen dagen; vi fo r ]1as.sagerarc och ballast nog för !tt få samm a vikt på båten som i krig, då don har bestyckn ing, am

munition och fyllda bränsletankan>. 
Flottans män kunna alltså r äkna med, att båten allt id kan gör a 

vad den gjorde vid detta tilHälle, om det bara är något så när gott 
väder. 

Moto rtorpedbåt arnas förtjäns ter inses av många f rämmande S J O

makter, och f astiin några , t . ex . Tyskland, hn utvecklat sina egna 
konstrukt ioner, har British Power Boat Company bestiillningar inne 
från olika länder. 

En av do me ra intressant a av dessa ä r en holländsk beställning. 
Man överväger där att förstä rka för.sva ret av Ostindien med en flot
filj båtar, som åro större och starkare bestyckado än de som nu in
gå i engelsk a :Meclolhavsflottans 1: a motol'torpcdbå tsflott il j. 

I vilken mån det utländska intresset har stimulPra\3 gPnom upp
gifterna om de utomordentl igt lyckade uppvisningar, som g jorts av 
Scott-P aine's förr ::t serie båta r , är ett oerä ttigat ämne för gissningar. 

Fön var det nästan ett ordspråk, att amiralitetet »väntade in 
i det sis ta» och lät r.nd ra lände r u tveckla nya ideer, innan amirali
tetet tog up]J dem. 

VärJelskriget ändrade detta. och sedan mer lin 20 år har en gelska 
flottan kommit med mftl1ga fl~r ideer än den mottagit från annat 
håll. 

Det sjömilitära värdet av dessa utomordentligt rörliga motorbå .. 
tar är et t ofia behandlat ämne . 

J agaren har utvecklats utövor den u rsprungliga iden och bli-
Vit . l d en k ryssare i n1iniaty r. När den först uppenbarade s1g 1a c 
torpederna en räckvidd på nätt och jämnt en km . När torpedernas 
r rte nu är bortåt femton gånger så stor , är eld frågan, om on :vtter
lgt hög fart är ett lika viktigt taktiskt element som man från bör· 
Jan trodd~. . 
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Motortorpedbåten är inte ännu bestyckad för ubå h ja k t 
man behöver ingen särskilt livlig fantasi för att hmka ;;1g 

1110
111en 

heten att effektivt använda elen antingen tillsammans lll t'tl Jlo~hg. 
eller som ett oberoende, djärvt utnyttjat antiubåtsvapen. Dl't tat, 
också allt skäl att anse den som en mycket farlig iicncle t ill h.

11 
al' 

( 1gat-
f artygen. 

(The United Services Re,·ie\\' elen 15 juni 1!1:19.) 

Frankrike. 

Det franska ubåtsvapnet omfattar tre ttio oceanubåtar på 1,300-
2,000 ton, förutom elen väldiga Suroouf .På 3,900-4,350 ton. nio om
byggda ubåta r av Mor.setypen, som äro särskilt lämpa de, l'i ir nkt.. 
tjänst långt il'rån sina baser, trettioen kustförsvarsubåtar på GOO
f',OO ton och sex minubåtar på G70-910 ton· sarnmanlagt 77 enheter 
alla i god krigsberedskap. ' ' 

U n der byggnad äro fem oceangående ubåtar av fö,rh ä t tr ad t)·p: 
J\llorillot, I~a P raya, Heunion, Martinique och Guacloloupc•, på 1,!l10-
2,BOO ton; sju större kustubåtar, av vilka tre, Aurore, Ce n3s, Pallas, 
skoJa gö,ra.s fä r diga i år, samt en minubåt, Emeraucle'. F)·ra andra 
L:ustubåtar, som utgöra ett te,lmiskt framsteg i jämförels(' med de 
nuvarande, ha beställts i enlighet med 1938 års program. F ranska· 
ubåtsvapnet räknar sålunda sammanlagt 93 enheter i tj>in ~1 och un· 
der byggnad. 

DP't är ingen hemlighet, att franska marinfövaltni ng(' ll törbe· 
rett en kustubåt av billig, men erHeldiv typ, på ungefä r 300 ton, 
stark och enlwl till konstruktionen, avsedel att kunna hyllgas på 
kort tid. 

AHm på den linjen kan fr2"nsk uppfinningsförm åga ltt >ita sig 
med tysk, och det är allmänt känt, att de hanska varvens J'rot luktiou 
uneler marinministern Campinchis på en gång bestämda och smidiga 
lt·dning för var månad visar Pn stadig ökning. Fransm>inm' ll inse, 
att :fortsat ta ansträngningar behövas för aLt inhämta ItaliPns för
sp rång i antal. Italienarna ha uneler de sista fyra åren lwstti ll t över 
8Pxtio ubåtar, och :Mussolini förklarade i april 1938, att elen italienska 
ubåtsflottan var elen främsta i världen. , 

M. Car>.1pinchi anser, att elen franska ]'rocluktionen merl sc:.JtO 
t i nuna r s arbet.svccka och likartade tekniska metoder sbl! kunD: 
tävla med den italienska. Vidare äro de franska ubåtsol i'icr rnt!l 

1 

l l l l . l l Tt·oliget övr'rtygare om att fortfarance lta '"a itabv ÖYer>igscn 1d. 
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5 
det inte i någon floffa ubåtar, som kunna jämföras med de 

fi!1:t io >>so usmarins de ))l'l'micre classe>> av typen Agosta, som äro 
11~,.o·cla unde r dc tio senaste åre,n, efte rhand metodiskt förbättrade, 
bJoo änd å enhetliga i alla aYseenclcn. De användas rutinmässigt som 
1uen 

clervattenskr,rssare>>, och den vackra resa, som den engelska ubå-
~ un Tham es, på 2,000 ton, gjort runt Afrika, är ett företag, som clt> 
;~~~1 sista åren regelbundet förPkom mit i franska flottan undr lcd
;ing av den energiske amiral Darlan. 

1 
sedan j anuari 1935, då Heros och Glorieux sändes ut på en lång· 

resa till Fj ärran östern, ha ubåtar av samma klass kommenderats ut, 
ynuligen va r tredje månad, för att två och två utföra övningsfärder 

1
å fe m-sex månade,r, ibland mer, i alla världens hörn. Indokina, Ma

~agaskar, Väs,tindien, Camcroun och Kongo ha varit dc vanligaste 

mäl en. 
De treHio fartygen av clenna klass ha alla en eller flera gånger 

unelerkastats des.sa hårda prov, som under krigsmässiga förhållanden 
o·euomfö rts u tan de,n minsta olycka och utan hinder. Deras hemresa 
:vslutas a ll tid med manövrPr tillsammans med flottan för att visa. 
att fartyg och besättningar intE' ha tagit skada av de långvariga 
mödorna. 

(The United Services Revie\1' den 1 juni 1939.) 

Den 17 juni sjösaHPs clc•t fjä rrstyrda målfartyget L'lmpassible 
på 2,450 ton, och J yra a visafartyg fä' r kolonierna i LoriPnt. 

(Le Temps elen 14 juni 1939.) 

Ateliers et Ohantiers de France s jösatte elen 19 juni tankfartyget 
~ Det är av samma typ som L 'Adour, som sjösattes den 9 oktober, 
och Tarn, som kommer att sjösättas i oktober i år. Fart:·gen ha föl
Jande egenskape,r: längel 132 m, bredel 1G,15 m, djupgående med last 
6,35 m, deplacement 9,020 ton. De lasta 5,400 ton brännolja. Ett 
turbinmaskineri på 5,800 hkr ge fartygen en fart av 15, 2 knop. 

Marinministern har beordrat byggandet av f,rra jagare, son1 
komma att heta Hoche, Klobcr, MarcE'au och Desaix, och sex torpecl
~~ta~, Le Normand, Le Parisien, Le Prowncal, Le Saintonge·ois: L:• 

1
1~0is, Le Savoyarcl, och fyra mtnsvepare: :iliatelot Lcblanc, Eme1gnP 

lallande, Rngeot clP la Touche och Amiral Sen(•s. 
(Le Yacht elen 24 juni 1939.) 
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Tyskland. 

10,000 tons pansarkryssaren Bhicher har nyligen inlörliYats 
tyska flottan. lilell 

Bhichm är det första i en serie av fem fartyg, Aclmiral B:i 
P . E S ll' t l L .. t .. l l PPer nnz u gen, eye 1 z oc 1 u zo·w, som a ro une er Jyggna Ll i Bre ' 

llleu 
Deplacementet, son1 nominellt är 10,000 ton, går vid -!:ull utr1 +. 

ning upp till närmare 14,000 ton. lS, . 

Bhichers längd är 213 m och breelden 23 m. På dc st·naro· far. 
tygen har breelden ö·kats 1 fot. 

På pappewt motsvara dessa fartyg de tretton engelska kryssar
na av County-klassen som blcvo färdiga för nio-tio år s<·clan men 
i själva verket äro do ' tyska kryssarna långt överlägsna. ' 

De ha en modernare konstruktion, äro bea,tyckacle med nya, 
snabbskjutandP kanoner mod stor skott videl och äro framför allt långt 
överlägsna i fråga om b<cpansring och undervattensskydcl. 

Bhiche'l' har åtta 21 cm kan., tolv 10 cm lv-kan. och tolv minel
re lv-pjäser samt 12 torpedtuber. 

Många engelska officerare anse att County-kryssarna i strid 
med dessa nya tyska far tyg slmllo bli fullständigt underhigsna pil 
grund av svagare p;msarskydd och större målyta, för att inte tala 
om det dåliga undmvattensskycldet. 

England är bundet av restriktionerna i Londonavtalot 1036, som 
förbjuder byggandet av kryssare med 21 om kanoner fön~ 1042. 

Emellertid ha förhållandena ändrats så pass sedan fönlragct un
dertecknades, att England kan tyckas ha rätt att .antingPn säga upp 
det helt ollor åberopa en lämplig klausul för att fr itt kunna bygga 
tyngre kryssaw. Det kan på goda grunde1· antagas att varkon Frank
rike eller USA, som samtidigt unelertecknade Londonavtalc"t, skulle 
ha något att invända. 

Som det nu är, komma alla de 25 engelska kryssare, som reclan 
äro sjösatta ell er ännu ligga på stapeln, att bestyckas mccl 15 c!11 
kanonm, och de skulle bli ett lätt byte för de, tyska pansarkryssar
nas 21 cm kanoner. 

Om En g l and in to oförclröjli gen å terupptar by g gandet av ty,ugr~ 
kryssare, måste man räkna rnccl att dess kryssara för hamlelss ~'Yd c 
lätt bli sänkta. 

Erfarenheterna i det sista kriget visade att i nutida sjökr ig ett 
lätt bestyckat fartyg sällan eller aldrig har någon chans mot gröcvfl' 
kanoner. 

~Iocl tanke på 
ner, .som Tys kl and 

]-nJlO' 
det sto ra prog ram. fö r kryssare med 21. CJll " 1 
r~ntagit e:lter det att flottavtalet med En gla nc 
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_ "ts uPP, för~falla snara motåtgärder från engelskt håll ounclgäng
s!lo uöclvänehga. 
!igen (The Daily Te,legraph el en 20 maj 1939.) 

Den 1 juli löpte kryssaren LLitzow av stapeln i Bremen. Det är 
tung kryssare om 10,000 ton och systerfartyg till Seycllitz, som 

en 19 - . . o -

'äsattes elen Januan 1 ar VlCl samma varv, Dcutsche Schiffs und 
~aschine·nbau A. G. Den är elen femte i serien av 10,000 tons 

kryssa re. 
(Fmnkfurter Zeitung elen 1.7 juni 1930.) 

Danska fiskare ha hittat en telefonboj 140 mil väst om Esbjerg 
bärande en inskription, som man trott sig kunna tyda till U 25 m.ed 
alla tecken på, att den släppts av en sjunken ubåt. 

Det f inns i tyska f lottan on ubåt med numret U 25, men man 
har inte hört någon officielL förkla ring om cle~t rör sig om sagda 
ubåt eller elj. 

(Le Yacht den 3 juni 1.939.) 

Sovjetunionen. 
Upprepade gånger har ryska regreringen derklare,rat sin avsikt 

att bygga en stor, sjögående flotta, men det förefaller som om cle 
franusteg som göras beträffande anskaffanclet av sWrre fartgy äro 
mycket små. Det tyckes som om de förhandlingar, som förts med 
USA beträffande byggandet av cle två slagskeppen icke ha lett till 
något resulta t, och det har stött på stora svårighete·r, att uppbringa 
material och t eknisk personal för a.tt bygga fartygen i Ryssland. 

Tunga kryssare. 

har De~ a11d1~a 8,500 tonskryssmen a~ Kir~ff-kla.s.se!1, Maxim Gorlci, 
b , nu mforhvats med flottan. De aterstaende tva fa rtygen, Kui
YSJeff och Orcljonikiclze, väntas bli färdigbyggda i år. 

Torpedkryss are·. 

t Inom elen närmaste ticle~n kommer sovj etflottan at t tillföras sex 
n:rpe:lkryssa re på 2,600 ton utöver de fyra, som. redan äro i tjä nst, 

lllhgen Moskva i Svarta havet samt Leningrad, Minsk och Cha r-
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kov i Oster.s jön. De komma att lwstyckas med fem 13 l"IJI kana 
J'y ra 37 mm kanoner och sex 33 cm torpedtuber. 70,000 hkr. Il1as;:er. 
s t.)'rka Yäntas giYa dem en fart av 38 knop. De.ssa Jart~·!'" iir, 1 \,y \In. 

dtcr italien.ska ritninga r, och man har anledning att tro att i t ~~~~~I]Q 
ka tPlmikcr bitriitt Yid deras byggn ad i Leningrad . 

18
" 

Jagare. 

En helt ny jagartyp på 1,700 ton, byggd i Leningt· ad Llli tln Inel]. 

vnkan från det itali enska OTO-varvl't, lJörjar nu triida i 1jiin.-t. Gor. 
di, Grcnnki. Smetlivy och Stremiteln y, sjösatta 1936- :3t-., lin iaktta. 
gits i Finska viken. S~·stprfa rtygc•n Gremjaschtschi, Ur o.'o\·oi. Uro. 
ja.schtschi, Gro.sni, Gnievni och Grodni äro unel er iänl il-"tiillandp 

Farten uppgå r till 37 knop och be.s tyckuingen utgöres a y .J-U ocl; 
2-3.7 cm kanoner, sex 33 cm torprclt ubr r samt minor. 

(.Journal, maj 19:39 111. f l.) 

Den ryska pressen omtalar att ett stort antal nya l'ai't .\'g tiel
toga i vårmanövrerna i Ostersjön, som gingo av stapeln UIIIL'Lll'iha rt 
efte r isol eringen i första hälften av maj: några clctalj n ha ich of
fentliggjorts beträf:tanciP de nya fartygen i artikeln som ••n du't ta
lar om de äldre fartygen. hlan säger endast, att ubåtstom~>I g· l't som 
till fö rts flottan under 1939 är betyclandP, och i det n ii n nnst<' f~m 

gånger så stort som medel siffran för den andra fl"!11.år.spl nn<' ll. 

.J agaren Taschkrnt, som byggts i Italien; har avgå tt rran Li· 
vorno till Ode.ss a. Italienska pressen t&rklarar, att ddta l:a rt.Yg är 
d.et snalJbas te i världen i s in klass, ett påstående• som mål! iinda är 
riktigt, men icke är bekräftat annat än av uppgifter från produrrn . 

Det nya örlagsvarvet på ön Agra nära Arkange·lsk, hnr bö rja t 
tagas i hruk. Kasernerna äro :l'ärdigbyggcla, och anläggni ngt•n har 
fått nnmnt>t :Molotovsk. ArbetPna påbörjades 1936 och ha \'<tri t myc· 

k et sv å ra på g rund av ma rk Pns beskaffenhet. ö vor .s u m pn~<ukerna 
har man måst hvo·o-a Pn bro l)å 2 ' f, km län•~d fö-r att få l' iirl>indclsr 

u bb - b 

med terra f i rma. Varvet syssc•·lsätt er n •clan fle ra tusen arbeta re. 

Betydelsefulla förändringa r h a gjorts i den ryska flotta ns över~ 
styrelse. Am iral Kou.snetzov, bcfii lh avare över Stillahavsfl o ttan, hal 
utnämnts till marinminister i s tället för Frinovski ; två n~· n ko!ll· 
missa rier ha utniimnts: Rogov, chd för marinens politiska ad 1n ini~tr.9,~ 
tian och amiral Levtchenko, chef för Ös tersjöflottan i stii ild fO< 

f l """ amiral Chapochnikov och amiral Smirnov. Amiral TrouJ ,i t~. a c-~ 
kaptPn i Oster:,;jöflottan har· blivit. lJe forclracl till clwf Jör snn1n

1 
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f]otta . Den nya Jll arinmin istern , amiral NieoJas Kousnetzov, är 39 
«aln ma l. år ~ 

(Lo Yacht den 3 juni 1939.) 

Ryska :Uottans utvec kling har fått ett drag av hem light't genom 
den tyst] å ten het, som man el c senaste år e u i a kttagit på officiell t l1 i'L 11 
i fråga om byggnadsprogram. 

Denna ovilja mot att lämna upplysningar berör t ydligen blott 
materielen, att döma a v ett nu o±Jentliggjort långt dekret om änd
ringar av tjänstgöringen i flottan, Fastän 111an inte får n ågr a siff ror 
cm personalen, ger denn a förordning den kanske klaraste bild, som 
)[oskva hittills fram lagt, av den rys ka politiken på elen marina or
ganisationens om rå de. 

En flottkommissarie, amiral Kousnetzov, och en biträdande flott
kommissa ri o ha utnämnts, och de komma att bli ungefär jämförliga 
Jlled den engolske First Sea Lord och The Doputy Chief o[ the Naval 
Staff. 

För att öka tjänstbarheten hos Jlottans personal har värnplikts
tiden ökats hån fyr a till fem år, .och alla värnpliktiga meLl högre 
skolunderbyggnad m åste hädanefter tjänstgöra hela värnpliktstiden 
och kunna inte längre frikallas efte•r två år. På så sätt tillgodogör 
sig flo ttan do bildade klassernas arbetskraft på andra :y rken.s bc
ko3tnad, och för a t t !'ii ttfärdiggöra denna princip meddelar m an att 
flottans behov av Jackutbildad personal blivit trängande "På g run.l 
av det stora program för flottans utbyggnad, som nu genomföres>> . 

DeHa uttryck är betecknande. , Ett s to rt utviclgningsprogram , 
kan betyda vad som bcl.st, och man kan väl förmoda, att Lkn om
fattande fö r ändringen och ökningen av ryska :!'lottans personal avser 
att motsvara en tartygss tyrka, som inte bam exis terar på pappen·t. 

Tidning<'n Jzvcstia lämnar flera upplysningar om det n.v a cJ,•
kretet än mon får av s jälva aktstycket, sådant det offentliggjorts. 
... "Sovjetunion en ,, hete•r det, »nr av his torit•n ämnad till en stor 

BJotnakt och skall ha s lagskepp, sorn 11å intet vis äro unclerläl!.sna de 
ölö . . . . ~ 
l rsta kap1tahststatPrnas,. Detta anses syfta på de två 35,000 tons 

~ ag3keppen med 3R cm kanoner av vilka viktiga delar lära lwsti:illts 
1 DS ·' f " f" o l ' ·"" or ungl' . ar trr ar see an. 
, Uneler 1938 påbörjatirs , fem gångP r så mångil fartygsbyggnader 
't
01

n und er något i'öregi:tendf' år elen andra fPmårSJ)lanen och den 
re J' . ' 

c Je femårs p l an en lovar ännu mera». 
at Som exempe l på vad dessa framsteg innebära, nwdclPlnr IzvPs tia, 

t en eskader av i Sovjet nybyggda fartyg clr~ltog i Oste rsjötlottans 
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nyss avslutade vå rövningar, och att provPn gåvo anledning till 
största belåtenhet. den 

(T he United Services l=teview den 22 juni Ft39.) 

Italien. 

Unelerstatssekreteraren för marinen, amiral Cavagnari, har för 
kanunaren framlagt sitt departements budget. H a n förk larade sär. 
skilt, att flo ttbyggnaclspmgrammct, som den fascistiska n·ge ringen 
under de senaste å ren fastställt , nu var genomfört eller nä ra att full
bordas. 

Inom l.;:ort kommer Italien att sammanlagt ha i tjäns t Jna slag
skepp på 35,000 ton, i:yra moderniserade slagskepp på 26,000 ton, tio 
stora kryssare, tolv snabba lätta kryssare, omkring sextio s tora ja
gare, 70 torpedbåtar och eskortfartyg, ett antal ubåtar, som aysevärt 
överskrider hunchata le't och n ågra flottiljer högmoderna motortor
pedbåtar. 

Amiralen tillkännagav vida re att en ytterligare ut vidgning av 
italienska flottan förestod. 

Nya sto ra kryssare med enastående egenskaper, fler a flo ttiljer 
jag·are, en ny, bet ydande grupp ubåtar och ett avsevärt an ta l hjälp
fartyg utgöra prog rammet för 1939. 

(Le Temps den 13 ma j 19:39.) 

Danmark. 

De två nya torpedbåtar på 700 ton, som ha påbö rj a!:; på ör
logsvar vet , få följande huvuddata: längel 85 m, bredel 8,4 m, fa rt 35 

krwp, bestyckning 2 st. 10 eller 12 cm kanoner, 2 st. 40' nuJL lvkano-
. (9 

ner, 3 st. 20 mm lv-automatkanone'l· och 6 S't. 53 cm torpetltubet ,' 
t rippcltuber) . Båt a rn a bli också utrustade för minutläggni ng ocn 
s kola kunna taga 60 n1.inor. Besättning<"n blir c:a 100 ma n. 




