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Årsberättelse i reglementen och förvaltning. 
Avgiven av ledamoten i KO:NIS, kaptenen vid marin

intendenturkåren J. Bring. 

(Forts. från häft. 9, sid. 620.) 

Befälsrätt. 

Bestämmelse har tillkommit, att befälsrätt över läkare är 
;såtillvida inskränkt, att inom gränsen för befälsrätten icke 
faller utövandet av ämbetet i den mån detsamma kräver in
sikt i särskild vetenskap. 

Föreskrifte,·na för vissa chefers och befälhavares befäls
Tätt hava betydligt förkortats. Såsom huvudregel gäller, att 
chef {befälhavare) tillkommer befälsrätt över honom enligt 
vederbörliga reglementen, instruktioner eller särskilda före
skrifter underställd personal. Befälsrätt tillkommer jämväl 
chefen för marinens centrala beklädnadsverkstad, mobilise
Tingsingenjör, föreslåndare för expedition, kontor, arbetsgrupp, 
sjukvårdsanstalt, förråd och annan inrättning, som tillhör ma
rinen, över personal med ordinarie tjänstgöring eller anställ
ning vid und erställd verkstad, expedition, anstalt eller im·ätt
ning m . m. Om befälsrätt i övrigt inom flottan<; organisation 
bestämmer chefen för marinen. 

Vid avlämning av befäl gäller att om den, till vilken be
fälet enligt i reglementet givna regler skulle avlämnas, är in
tendenturorfficer och i tjänstgöring finnes annan urfficer av 

Tidsleri/t i S)öviisendet. 42 
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samma tjänstegrad, skall, utan hänsyn till den inbördes tjiin ste
ställningen, befälet avlämnas till den sistnänmde. lncb· 
krigsövning eller under mobilisering får befälet dock ick\' av. 
lämnas till intendenturofficer, såframt annan officer fin nes i 
tjänstgöring. 

T jämteställning. 

Vad beträffar tjänsteklass för de civilmilitära tjänslPmän
nen ha1: stadgats, att ögonläkare hänföres till kaptens, ext rJ. 
mariningenjör och marinunderingenjör till löjtnants, p olisiiver
konstapel, tjänstgörande som poliskommissarie, till underliijl
nanls, aunan polisöverkonstapel till flaggunderofficers samt 
extra ordinarie poliskonstapel till flaggkorprals tjänstC'kbss. 

Tjänsteåldern mellan stampersonal och reservpersonal >.am t 
mellan dem, som innehava tjänstegrad i marinen och övriga 
innehavare av samula tjänstegrad, beräknas numera på sam
ma sätt som gäller för bestämmandet av tjänsteåldern inom en
var av tjänstegraderna vid de olika kårerna, dock att om .stam
personal och i reserven utnämnd personal sarnuna dag an
ställts i fänriks- eller flaggkorpralsgraden, slampersonal be
räknar tjänsteålder före nämnda reservpersonaL Vid gemen
sam tjänstgöring inom mar.inen gäller emellertid med aYs(·cn
de på marinen tillhörande personal 

att reservpersonal, som ej tillhört stammen i innehavande 
tjänstegrad (tjänsteklass), i förhållande till stampersonal av 
samma tjänstegrad (tjänsteklass) icke äger tillgodoräkna sig 
med högre tjänsteålder förenad tjänsteställning, samt 

att den som innehar tjänstegrad (tjänsteklass) i m arinen 
icke äger tillgodoräkna sig med denna tjänstegrad ( tj iinsle
klass) förenad tjänsteställning i förhållande till innehavare av 
samma tjänstegrad (tjänsteklass) vid eller i flottan , kusturtil
leriet eller fö·r marinen gemensamma kårer eller i motsvaran

de r eserver. 
Försvarsgrenscheferna och chefen för försvarsstaben s~unt 

kommendörer och överstar med lön i lönegraden O 7 iune-
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)lava tjänsteställning före övriga fl3ggmän och generalsperso
ner respektive kommendörer och överstar. 

T_iänstemeclclelanden och expeditionstjänst. 

Tjänstemeddelande skall beroende på dess omfattning 
skrivas på hel- , halv- eller kvartsark. Är meddelandet åtföljt 
av en eller flera bilagor användes helark. 

I reglementet har influtit bestämmelser om vissa tjänste
meddelandens benämning m. m . 

Av chefen för marinen utfärdade .skriftliga order benäm
nas marinorder och tillställas chefen för försvarsdepartemen
tet samt distribueras genom sjöförsvarels kommandoexpedi
tion. Detta sker genom intagande i »Tjänstemeddelanden rö
rande .sjöförsvaret (TS) », i vilken publikation jämväl införas 
andra meddelanden och föreskrifter av allmängiltigt intresse 
för sjöförsvaret. Av vissa övriga chefer tid efter annan ut
färdade skriftliga order skola i avskrift i erforderlig utsträck
ning m eddelas över- och sidoordnade chefer och myndigheter. 

Chefen för marinen och direkt under honom lydande 
chef får enligt samma regler som förut gällt låta bränna an
kommen hemlig handling av ringa vikt, vid expedition i land 
dock ej förrän ett år förflutit ·efter ankomsten. 

Uppgifter angående tjänstgöringsförhållanden, som inver
ka på personalens avlöning, skall i fråga om officerm··e och 
vederlikar avgivas till chefen för Ostkustens marindistrikt be
träffande till marinledningen fördelad personal. 

Allmänna bestämmelser om förande av expedition stad
ga beträffande vilka expeditioner, som skola finnas och av 
vilka befallningshavare de skola förestås. Rullföringen sker 
centralt .sålunda, att fullständiga rullor över personalen samt 
tjänstematrikel föras 

för officerare i flottans stam å marinstabens personalav
delninrr 

t>' 

för officerare flottans reserv av vederbörande marindi
striktschef. 
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för manskap av veder~börande kompanichef, 

för polispersonalen av vederbörande varvschef, samt 

för personal vid mariningenjör-, marinintendenlur- och 
marinläkarkårerna av chefen för vederbörlig kår. 

Undertecknande »på befallning» av andra tjäns lcmcdde
landen än beslut i förvaltningsärende får göras av vissa be
fattningshavare enligt vederbörande chefs bemyndi gande och 
på hans ansvar under förutsättning alt meddelandet ej är ställt 
till chefen överordnad eller med honom likställd chef. 

Rättsvård. 

Militärt straffregister föres enlig t samma fördelning myn
digheterna emellan som_ nyss angavs beträffande rullföringen. 

T jCinstledighet. 

Påskafton, midsomma.r.afton och julafton, som infaller 
vid början eller slutet av tjänstledighetster:m.in, skall i likhe t 
med sön- och helgdag ej inräknas i antalet tjänstledighelsdagar. 

Chefen för kustflottan samt marindistriktschef får bq.,ag
na si<r av selmester och annan t]'änstledighet under h ögst 15 o . ' 
dagar för gång å tid, varom anmälan göres till chefen för ma-
rinen. Enligt samma grunder får varvschef åtnjuta tjänstle
dighet efter anmälan till marindistriktschcfen. 

Chefen för kustflottan må åt inom staben tjänslgöramle 
officer och vederlike samt underofficer bevilja tjänstledighet 
under högst 45 dagar för år. Under samma tidrymd kan nu
rindisli-iktschef bevilja ledighet åt vid marindistrikt tjiino;lgö
rande officer och vederlike, ulom nmsikdireklör, samt al un
derlydande underofficer och manskap. Musikdirektör h ar alt 
hänvända sig till stationschefen för erhållande av motsva ran
de ledighet. 

Tjänstledighet av längre varaktighet än i reglemenld iir 
angivet beviljas av chefen för marinen eller enligt dennes hc-
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stämmande. Anser nämnde chef så böra ske underställes ären
det J{ommg·ens prövning. 

Semesterfördelning för vid marindistrikt tjänstgörande of
fi cerare och vederlikar, utom musikdirektör, uppgöres enl igt 
marindistriktschefens bestämmande, och för underofficerare 
samt musikdirektör enligt stationschefens bestämmande, där 
sådan chef finnes. 

Bestämmelserna om garnisons- och vakttjänst samt om 
militärtransporter hava utgått ur reglementet. 

iV! arinclistriUen. 

Allmänna bestämmelser römnde chef för marindistrikt. 

Chef för marindistrikt lyder i militärt hänseende under 
chefen för marinen och är inför denne ansvarig för krigs
tuktens upprätthållande inom marindistriktet samt för att un
underlydande personal genom planmässiga övningar bibringas 
god krigsduglighet och tjänstbarhet i övrigt. 

Marindistriktschef skall genom inspektioner hålla sig un
derrättad om honom underställda, flottan tillhöriga fartygs, 
anstalters och personals krigsbePcdskap och tjänstduglighet 
ävensom om tillståndet hos marindistriktet tillhörande mate
riel och förråd m. m. samt ingiver i förekommande fall till 
chefen för marinen eller marinförvaltningen förslag om av
hjälpande av brister i nu nämnda hänseenden. Marindistrikts
chef äger dock icke inspektiontSrätt över örlogsvarven med de
ra:s förråd och till dem förlagda , icke rustade eller fartygs
depå ej tillhörande fartyg. 

Kommendant i kustfä<Stning är underställd vederbörande 
Ularindistriklsch cf beträffande elen operativa verksamheten 
jämte förbindelsetjänst och underrättelsetjänst under krig, 
större gemensamma övningar inonu distriktet samt planlägg
ning och förberedelser i övrigt för intagande av försvarsbered
skap och för genomföra~de av mobilisering. Vid intagande 
av försvarsberedskap träder kommendant i kustfästning under 
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befäl av vederbörande marindistriktschef i oper8.livt U\ seen

de. Marindistriktschef skall vidare på sätt och i den omfa LL

ning, som i reglementet närmare angives, förskaffa sig kiinne

dom om i distriktet ingående kus tarti lleriförsva r m ed dess 

verk och inrättningar, nautiska förhållanden inom distrikte t 

skeppsvarv, industri anläggningar i övrigt och förråd m. 111: 

utöva allmän tillsyn över farvattnen utefter honom undcrsliilld 

kuststräcka, Han har därjämte att samverka med vedt•rhö

rande behiJhavare ur armen och flygvapnet samt Kungl. :\la j :ts 

Befallningshavande i frågor rörande försvaret, att friim ja 

verksamheten vid dc frivilliga motorbåtsflottiljerna samt a tt 

träda i förbindelse med representanter för sjöfart och utsjöfiske 

inom distriklet i den u ts träckning, som med hänsyn till fö r

beredandet av sjöfarlssl<yddet vid neutralitet och krig be

finnes lämplig. 
Beträffande personalen, fartygs rustning och hem ann in g 

m. m. samt åtgärder vid besök av örlogsfartyg m. In. har ma

rindislriktschcf i huvudsak samma åligganden som tid igare 

tillkom stationsbefälhavare, dock att vissa åligganden enlig t 

vad i det följande närmare angives överflyttats till stal ions

chefen, där sådan finnes. 
Marindistriktschef avgiver årligen till chefen för m arinell 

för det senast~ utbildningsåret upprättad årsrapport, upp ta

gande kortfattad r edogörelse för verksamheten inom distriklet 

samt beträffande flottans personal översikt av utbildnin gsrc

sultaten. 
Marindistriktschef utövar in seende över sjörullföringcn. I 

Yärnpliktsärenden skriftväxlar dock sjörullföringsbefälha\·,l re 

i allmänhet direkt m ed vederbörande s talionschef. 

Särsl.:ilcla föreskrifler beträffande Ostkustens och SydJ..:us tem 
marincl ist r i U. 

Chefen för Sydkustens marinelistrikt fullgör för Karlskro· 

n a fästning de åligganden, som å vila kommendant. 
Maindistriktschcfen biträdes a v en stab, b es tående aY all

männa avdelningen under en kommendörkapl en av fl o!l[lD, 
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kansliet under stabsintendenten, expeditionen under expedi

ti-onsofficeren samt, vid Sydkustens marindistrikt, fästningsav

delningen under en regementsofficer av kustartilleriet. Åt 

chefen för allmänna avdelningen kan uppdragas sådana sam

manfattan de uppgifter, som i allmänhet tillkomma stabschef. 

Till marindistriktsstaben hänföras jämväl advokatfiskalen och 

marindistriktets arkiv. 
Mari ndistriktschefen underställda äro chefen för örlogs

varvet i militärt hänseende samt cheferna för örlogsstationen, 

far tygsdepån, luftvärnsberedskapen, förbindelseväsendet, in

tendenturförvallni n.gen, kameralkontoret, hälso- och sjukvår

den sam t vissa personalchefer och sjörullföringsbefälhavaren. 

Chefen för förbindelseväsendet är en direkt under ma

rindi striktscherfcn }ydande tjänstegrenschef. Honom äro un

derställda kustsignalväsendets förbindelser samt skeppsholm

ens kustradiostation respek tive Karlskrona kustradiostation. 

Denne chef utför i fredstid enligt marindistriktschefens direk

tiv planläggningsarbete för verksamheten under krig beträf

fande förbindelse- och underräUelsetjänst inom distriktet. 

Cheferna för ingenjördepartementet och intendenturför

valtningen samt förste läkaren skola såsom personalchefer be

strida vissa åligganden heträffande marindistriktet tillhörande 

personal av respektive mariningenjör-, marinintendentur- och 

marinläkarkårcrna. Personalchef åligger att förskaffa sig 

kännedom om personalens duglighet och användbarhet, att till 

chefen för vederbörlig kår meddela vissa uppgifter beträffan

de personalen samt att i frågor rörande densamma l;iträda ve

derbörande marindistriktschef och varvsch ef. 

Särsidläa j'örec>krifter beträffande övriga morindistrikt. 

Under chefen för Gotlands marindistrikt lyder i militärt 
avseende befälhavaren för Tingsläde radiostation. Beträffa n. 

de visst planläggningsarbete m. m. är marindistriktschefen un

derställd militärbefälhavaren på Gotland. 
Marindistriktsstaben vid Västkustens marindistrikt utgöres 
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i fredstid av stabsdetaljen och expeditionen under adjutan ten, 
ingenjördetaljen under stabsingenjören samt intendentur- och 
sju k vårdsdetaljerna under stabsin tenden ten. 

Chefen för Västkustens m~arindistrikt underställda äro che
fen för fartygsdepån, kommenelan ten i Alvsborgs fästni ng i 
vissa hänseenden, stabs ingenjören, stabsintendenten, tjänstgii
nmde läkaren, som är arvodesanställd , och sjörullföringsbe
fälhavaren samt, i m:arindistriktschefens egenskap av chef för 
Göteborgs örlogsdepå, depåofficeren och ekipageofficeren. 

Adjutanten, stabsingenjören samt depå- och ekipageoffi
cenl. rna tjänstgöra jämväl vid fattygsdepån i den omfattning. 
marindistriktschefen bestämmer. 

Fartygsdepåerna. 

F artygsdepåer skola finnas vid Ostkustens, Sydkustens 
och Västkustens marindistrikt 

Marindistriktschef ansvarar för att underlydande fartygs
depå på ändamålsenligaste sätt organiseras och att utbildning
en vid densamma bedrives på ur krigsberedskapssynpunkt 
lämpligaste sätt samt att materielen väl vårdas. 

Verksamheten vid fartygsclep:1erna avser att vidmakthaHa 
och utveckla per sonalen s yrkesskicklighet och duglighel fiir 
sjötjänst, att underlätta ett snabbt utrustande av jagare-, ubåts-, 
vedettbåts- och minsvepningsförband ävensom att tillgodose 
elen till depåerna förlagda materie lens jämna tillsyn och vårcl. 
I depå ingående fartyg avses därjämte utgöra en till vederbii
rande marindistriktschefs förfogande stående fartygsberedsk~lp. 

Till fartygsdepåerna förläggas i lämplig utsträckni ng s'l
dan a marindistriktet tilldelade, till l. och 2. linjen hörande 
jagare, ubå tar, vedettbåtar, utrustade för minsvepning samt 
minsvepare, vilka icke äro rustade, uneler avrustning, under 
förläggning i 2. beredskap eller förlagda uneler reparation. 

Chefen för marinen utfärdar efter marinförvallningens hö
rande erforderliga order angående fartygs förläggande till el
ler utgående ur fartygsdepå. Marindistriktschef b es tämmer, 
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btu-uvida vid fartygsdepå tjäns tgörande personal skall förläg
"as ombord å depåns far tyg eller i land . I den m ån tillgängo 
liga m edel härför lämna tillgång m å marindistriktschef beor·d-
ra nämnda fartyg att verkställa provturer samt bedriva öv
ningar uneler gång. Bestämmelser om viss gångberedskap 
samt om den utsträckning, vari personal skall vara kommen
derad till depåerna, hava m eddelats. Unelerofficerare och 
manskap kommeneleras dit av sta tionschefen enligt direktiv 
av m arincli slriktschefen . Med sistnämnd chefs medgivande må 
stationsch ef för tillfällig tjänstgöring ulom fartygsdepån elis
ponera till densamma konunenderad personal. P er sonal , som 
genomgår utbildning i skolor och kurser i land, kan tillfälligt 
kommenderas till tjänstgöring och utbildning vid fartygsdepå. 

A.ldste vid fartygsdep å tjänstgörande sjöofficer är chef 
för depån . Han lyder mnedelbart under m arindistriktschefen 
och är inför denne ansvarig fö r krigsluktens upprätthållande 
samt för att underlydande personal h ålles vid så god krigs
duglighet och tjäns tbarhet i övrigt som omständigheterna med
giva ävensom' för alt, i vad på hon om ankommer , mnterielcn 
väl vårdas samt att beordrad beredskap för fartygen vidmakt
hålles . 

Till ch efs för fartygsdepå förfogande ställer var vschef på 
tider efter överenskommelse mariningenjör för tillsyn av nta
terielens vård, för vi ss utbildning av personalen och för tjänst
göring å depåns fartyg uneler gång. 

Chef för örlogsstation. 

Direk t under stationschef lyda chefern a för sjömanskårens 
ma tros- och y rkesavclelningar, chefen för sjömanskårens sko
lor, mobili seringsofficeren , kasernläkaren, ögonläkaren , sta
tionens häkte samt musikdirektören. Under chefen för Karls
krona örlogsstation lyda därutöver ch eferna för skeppsgosse
kår en och för flottans underorfficcr sskola. 

Stationschefen , som är chef för stationens underofficers
och sjömanskårer, har i stort sett samma åligganden som för -
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utvarande k ~trcherfcn men har därjämte övertagit vissa funk

tioner , .son1J tidigare tillkomma stationsbefälhavare. Sålunda 

åligger det stationschef. 

att genom marindistriktschefen avgiva förslag till chefen 

för marinen dä musikdirektör anses böra tilldelas kap tens 

tjänsteklass och då flaggunderofficer anses böra erhålla ljänste

.ställning i likhet med löjtnant i marinen eller utnämn as ti ll 

löjtnant eller kapten i marinen; 

att, då und erofficersbeställning bliver ledig, så snart ~ke 

kan åtel~)esätta densamma; 

att, då unelerofficer av 2. graden eller fl aggkorpral anses 

böra befordras till närmast högre grad i flo ttan eller i mari

n en, verkställa sådan befordran; 

att vid brist i fartygs bemanning eller då fartyg skall lw

manna.s från båda örlogsstationerna, träffa överenskomnwhe 

med chefen för den andra örlogsstationen rörande personal

fördelningen stationerna emellan; samt 

att till chefen för ·marinen årligen avgiva sum!marisk 

s traffra pport beträffande ö·rlogsstalionen tillhörande personal. 

Vid marindistrikt förekommande avmönstringar av f ::tr· 

tyg förrätlas av tS ta tionsch efen. 

stationschefen skall, i vad på honom ankommer, verka 

för att fast anställt m anskap efter tjänstetidens slut må er

hålla civilanställning och i detta syfte samarbeta med för

svarsväsendets centrala civilantStällningsbyrå. 

I stationsexped iti onen tjilustgöra stationsadjutanter och 

s tationsintendent och Yicl Karlskrona örlogsstation jänwäl ex

peditionsintenclent sam t i övrigt erforderlig personal. 

Därest mobiliseringsofficer finnes kommenderad åligf.(<''. 

det honom att planlägga örlogsstationens mobiliseringsarhelr 

samt alt ansvara för alt mobiliseringshandlingarna ständigt 

äro i behörig o rdning samt komplet ta. 

Rekryteringso.fficer skall bl. a. vid behov samråda m ed 

försvarsväsendets >~centrala civilanställningsbyrå i fråga om 

rekryteringsspörsmål och samarbeta m ed denna byrå i syfle 

a lt förmedla civi lanställning för avgånget stammansk ap. 
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Chef för avdelning av sjömanskåren 

Chef för avdelning av sjömanskåren är tationschcfen an

svarig för elen honom unelerställda personalens krigstukt samt 

att avdelningen h ålles i övning och tjänstduglighet. Han skall 

ägna manskapets hållning och uppträdande särskild uppniärk 

samhet och övervaka alt tjänsten inom eget verkso_mhetsområ

de bedrives planmässigt. I avseende å unders tälld personal 

åligger det honom hl. a. att, i vad på honom ankommer, till

se att per sonalen h ålles fulltalig och att en god rekry ter ing vid 

makth ålles, samt att enligt s tationscherfens anvisningar be

stämma det antal korpraler och manskap, som från und erly

dande kompanier skola kommeneleras till olika tjänstgörings

platser. 
Avdelningschef är avdelningens kasernbefälhavare och 

chef för till avdelningen förlagda skolor och kurser med de 

åligganden som äro särskilt angivna för sådan befälhavare och 

för skolchef. 

Avdelningschef biträdes i sin expedition av underlydande 

kompanich efer, börande muntli g föredragning i allmänh et äga 

rum och skriftväxling mellan kompanichef och avdelningschef 

icke förekomma. 

Såsom redan inledningsvis nåmnts är sjömanskårens upp

delning p{t avdeln ingar ställd på framliden , varför avdelnings

chefer ej för närvarande finnas. 

Chef j'ör kompani. 

Kompanichef lyder omedelbart under vederbörande av

delningschef, om sådan finnes , eljes t under st ::rtionschefen. 

Kompaniexpedi tionen skall i möjligaste mån anslutas till av

delningschefens expedition. 

Skoltjänsten. 

Chef för skola, skolchef, är närmast under stationschefen 

ansvari g för unelervisningens och övningarnas rätta hedrivan-
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de. Skolchef, som ej är avdelningschef, må bland honom un 
derställda officerare beordra en att tjänstgöra som äldste in
struktionsofficer med åliggande bl. a. att biträda vid ledandet 
av undervi sning och övningar samt vid tillsyn av för skolor 
och kurser upplåtna lokaler m. m. 

Chef för örlogsdepå. 

Chef för örlogsdepå lyder omedelbart under marindi
striktschefen. Depåchef tillkommer i tillämpiga delar sam ma 
allmänna åligganden som åvila .stationschef. I avseende å 
personalen har depåchef i huvudsak samma åligganden som 
i 1931 års reglemente funnas angivna. Beträffande örlogsde
påns materiel samt dit förlagda fartyg ställer sig depåchef i 
tillämpliga delar till efterrättelse vad för varvschef är före
skrivet i fråga om förandet av vissa liggare och journaler m. m . 

Depåofficeren vid Göteborgs örlogsdepå tjänstgör som ka
sernbefälhavare och som besiktningsman samt biträder depå
chefen vid personalens utbildning samt beträffande han d
havandet av manskapets ekonomiska m. fl. angelägenheter. 

Chef iör örlogsuaru. 

Föreskrifterna för varvschef äro i stort sett oförändrade, 
dock att sådana jämkningar i texten, som betingats av till
komsten av de nya myndigheterna chef för marinen och sta
tionschef samt av marindistriktschefs ställning i organisatio
nen, givetvis vidtagits i detta såväl som i övriga kapitel av 
reglementet. 

Uppvaktning och anmälan. 

skyldigheten att göra uppvaktning har i förekommand e 
fall utsträckts till att omfatta besök i sådant syfte jåmväl hos 
chefen för marinen. Vid tillträde såsom ordinarie innehavar e 
av befattning ävensom vid avgång därifrån skall uppvaktning 
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o-öras , förutom av flaggman och kommendör, även av kom
" 111en dörs vederlike samt av chefen för Västkustens marindi-
strikt. Förflyttning till annan tjänstgöringsort utgör ej längre 
anledning till uppvaktning. 

Vid ankomJSt till Stockholm skall anmälan göras av sjö
officer å marinstabens personalavdelning och av mariningenjör, 
intendenturofficer och marinläkare hos chefen för vederbör
lig kår. Ä annan ort, där marindistrikts chefsexpedition är 
förlagd, sker sådan anmälan hos nwrindistriktschofen. 

Vid tillfällig bortovaro, ej överstigande 14 dagar, behöver 
anmälan vid avresa och återkomst göras endast hos elen be
fälhavare, under vilken vederbörande närmast är ställd. 

Anmälan rörande vissa personliga angelägenheter m . m. 
göres hos vederbörande myndighet, som ombesörjer den cen
trala rullföringen. 

Hälsning och onnan honnör. 

Vid hälsning av trupp, som för avlämning är formerad 
till parad, gives för chefen för marinen fyra appeller. 

Bestämmelser hava meddelats angående förande i freds
tid av örlogsflagga å vissa platser inom Ostkustens, Sydkustens 
och Västkustens marindistrikt, angående tiderna för flaggans 
hissande och nedhalande .samt ang[tende flaggas hissande och 
nedha!ande, då den föres på halv stång. Under krig skall 
flaggan vara hissad ·dygnet runt. 

Klädsel och utmärkelseteckens biircmde. 

Bestämmelser, att under färd på järnväg med militärbil 
jett uniform i regel skall bäras, har utgått. 

Ep~tletter och skärp (flaggmans) bäres icke under kappa, 
då sådan är beordrad till paraddräkt. 

Dubbelvikt, mjuk krage får utan tidigare gällande in
skränkning användas till kavaj . 
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Bestämmelsen, att vit kavaj utomhus och å däck skulle 

bäras m ed alla knappar knäppta, har utgått. 
Vit bussarong och vita byxor förekommer ej längre sa

som arbetsdräkt för hovmästare. Under den varma årstiden 

må av nt.:'mskap undertröja användas efter omständigheterna 

enligt vederbörande befälhavares bes tämmande. Grå handskar 

få ej användas till unifor·m. 
Reservper sonal, som tjänstgör å sjökartcverkcts fartyg 

utan att vara inkallad till tjänstgöring, får under den tid , sa

dan tjäns tgöring varar, bära uniform. Pensionerad officer 

och underofficer, vilken innehar arvodesb efattning vid fö r

svarsväscndc t, är i fråga om bärande av uniform likställd m ed 

personal tillhörande stammen. 
Uppräkningen av medaljer, som bäras enligt samma reg

ler som svenska ordenstecken, har kompletterats m ed Sveriges 

skytteförbunds överstyrelses förtjänstmedalj. Medaljer av an 

nan kategori än nyss åsyf tade få bäras till paraddräkt endast 

utom tjäns ten . Bland utmärkelseteck en i skjutning och idrot1 , 

som må bäras till uniform, hava flera ej tidigare nämnda mär

ken m . m . tillkomm~t. 

B efordringsJ..: ommission erna. 

· I befordringskommissionen för flottans officerskår inga 

såsom förut dc fem på aktiv .stat varande flaggmännen. Che

fen för marinen är ordfö rande. Såsont. suppleanter inträda: 

för chefen för marinen och chefen för kustflottan, chefen 

för marinstaben; 
för chefen för Inarinförvaltningcn, chefen för Karlskrona 

örlogsvarv; sam t 
för marindistriktschef elen älds te av honom underställda 

chefer för i.i rlogss ta lion och örlogsvarv. 
Chefen för marinen låter till kommissionens förfogand~ 

ställa alla förefintliga handlingar, som kunna tjäna kommi:ssio

nelll till ledning vid dess arbete. 
Befordringskommissionen vid flottans underofficersldr 
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har samma sammansättning som motsvarande i 1931 å rs reg

lemente omförmälda kommission. Kom1ui ssionens yttrande 

skall grundas på den personalkännedom dess ledamöter äga , 

på till kommissionen överlämnade handlingar ävensom, på de 

upplysningar beträffande de ti ll befordran ifrågasatta, .som 

kommissionen ansett sig böra inhämta. Avgiver kommissionen 

olämplighetsförklaring skola skälen därtill av kommissionens 

ordiföran de .skriftligen uppgivas till stationsch efen. 
Befordringskommissionen vid mariningenjörkåren utgöres 

i r egel av chefen för kåren samt cheferna för ingenjördeparte

menten vid örlogsvarven. Motsvarande kommission vid ma

rinintendenturkåren består normalt av k årchefen sam:t che

ferna för intendenturförvaltningarna vid Ostkustens och Sycl

kustens marindis trikt Befordringsförslag av sistnämnda bäg

ge k ommissioner avgives till Konungen genom chefen för ma

rinen . 

Provisorisk del I B. Föruccltningsföreskriflcr. 

De förvallningsföreskrifter, som i 1931 års reglemente del 

I B voro intagna under rubriken »Gemensamma beslämmelser 

fö r marinen » återfinnas i 1937 års motsvarande r eglementsdel 

under överskriften »Allmänna föresk riften, vilken avdelning 

jämväl inrym!mer bestänunelser rörande h älso- och sjukvård 

i fråga om rätt till sjukvård och tjänstgöringsföreskrifter, de 

sistnämnda fas tställda i kommandoväg. Berörda avdeln ingar 

av det provi so riska och del äldre reglementet äro , om än med 

något omkastad ordningsföljd paragraferna emellan, vad in

neh ållet beträffar varandra till övervägande delar lika. Vissa 

förändr ingar hava emellertid vidtagits , av vilka följande an 

setts förtjäna omnämnande. 
Ur del I B hava uteslutits bestämmelser, som enbart av

sågo kustartilleriet eller kuslfästningarna. 
Enligt, den tidigare definitionen av kassaärenden hänför

des till dessa bl. a. vissa ärenden, .som grundade sig på »i be

hölig ordning fattade b eslut i andra förvaltningsärenden» . 

Denna formulering har nu i förtydligande syfte utbytts mot 
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»av vederbörande förvaltningsmyndighet fattade beslut i andra 
förvaltn ingsä renden ». I samband därmed har redogöran'an
svaret för beslut i kassaärenden förklarats icke inrymma an
svar för fel, som föranletts a v behörig myndighets beslut i 
anna t förvaltningsärende. 

En betydelsefull nyhet är bestämmelsen, att därest för
valtningsbeslut fattas efter föredragning, hava den beslutande 
och den föredragande, där e j annorlunda stag das, gemensam t 
redogörareansvar. Därmed har även inom m arinen införlo; 
den inom statsförvallningen i övrigt allmänt gällande regeln, 
a tt där föredragande författnin gsenligt finnes, denne i samma 
mån sonJJ den beslutande h ar ekonomi skt ansvar för heslut 
i förvaltningsärende. Undan tag från denna regel utgöra nu
mera endast förvaltningarna vid örlogsvarven, sjöstyrkorna 
och fartygen .samt tygförvaltningarna vid kustfästningarna vad 
beträffar ärenden, som avgöras· av tygmästarna. 

Enligt år 1934 utfärdad e bestämmelser skulle matinrä Il
ning vid örlogsstation vara i militärt avseende unders tälld ve
derbörande kårchef eller varvschef och i förvaltning savseendP 
när-mas t underställd dåvarande station.sint-endenlen. Den nya 
organisa tion en innebär , att m atinrättningarna i a lla avseen
den äro underställda s tationschefen respektive var vschefen. 
Närmast under vederbörande chef utövar honom underl ydan de 
intendenturofficer den ekonomiska lednin gen av verksamhe
ten vid matinrättning. Marindistriktschef utövar uppsikt över 
förplägnaden vid ifrågavarande matinrättningar och biträck'i 
härvid av chefen för intendenturförvaltningen vid dislrik tl'l , 
vilken för detta ändamål skall hålla sig underrättad om dr l 
sätt, varå föq)lägnaden ombesörjes. 

Rättighe terna att mot ersä ltning erhålla naturaporti on och 
utbekomma beklädnadspersedlar från för råd samt alt låta till
verka och reparera tjänsteutrustning hava utsträckts a lt om
fatta jämväl marinens reservpersonal under fullgörande av 
tjänstgöring. 

I reglementet hava nu influtit de tidigare genom särski l d:~ 

heslut lämnade medgivandena för manskap, som i stället fiir 
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portion in na lura uppbär konlan t ersättning, att under vissa 
förhållanden utbekomma del av portion mot sådan ersättnincr :::., 
och för flaggkorpral och högbåtsman , som är berättigad att 
kvarstå i tjänst, att ulfå viss del av sina i postsparbanken in
nestående beklädnadsmedeL 

I tjänstgöringsföreskrifterna beträffande hälso- och sjuk
vård hava intagits åliggandena för de enligt den nya organisa
tionen tillkomna ögonläkarna. De.o,sa läkare skola bl. a. hålla 
mottagning för ögonsjuka, verkställa olika slags ögommder
sökningar och meddela viss undervisning i oftalmologi. 

Föreskrifterna rörande kassaväsendet äro i huvudsak så
:som förut. Bland vidtagna ändringar må följande omförmälas. 

Kassaförvaltningen vid örlogsdepån i Göteborg, som är 
.gernensam för förvaltningen vid Västkustens marindistrikt och 
Älvsborgs fästning, utgöres numera av stabsintendenten vid 
·distriktet och kassören, som är underofficer. stabsintenden
ten är beslutande i kassaärenden och avgiver medelsredo
visning. 

De i reglementet förut befintliga bestämmelserna om till 
vilka befattningshavare stående förskott finge utlämnas samt 
.angående utbetalning vid mobilisering av penningförskott m. 
m. hava utgått. ~Iarinförvaltningen skall i stället utfärda er
forderl iga föreskrifter därutinnan. 

Personlig t förskott får utlämnas för bestridande av ut
gifter ej blott för tjänsteresor utan även för tjänstgöring utom 
förläggningsorten. 

Reglementsföreskrifterna om besiktning hava reducerats. 
Sålunda ha detaljerade bestämmelser om förfaringssättet vid 
b esiktning av leverade varor, om vilka myndigheter, som äga 
att förordna om besiktning, samt om besiktningsförrättare ut
gått. I stället har stadgats, att marinförvaltningen skall ut
färda erforderliga närmare föreskrifter i ämnet. Den gamla 
regeln alt persedel icke fick såsom oduglig kasseras , såframt 
'icke kostnaden för dess iståndsättande prövades överstiga per· 
sedelns halva värde såsom ny, har slopats. En nytillkomm en 
.förecSkrift är, att om vid bes iktning, som påkallals på grund av 

T idskrift i Sjöväsendet. 43 
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slitningsskada å uppbördsartikel, anledning uppkanuner a lt 
antaga, att skadan ej förorsakats endast genom förslitning, 
skall anmälan därom göras hos den myndighet, som förordna t 
c.m besiktningen. 

Vad beträffar inventering har stadgats, att när fråga är 
om inventarieuppbörder, vilka i redovisningshänseende k on
trolleras av kameralkontoret, en inventeringsförrältare skall 
förordnas av chefen för sagda kontor och en av vederbörande 
förvaltningsm.yndighet. I andra fall förordnas inventerin gs
förrättare av vederbörande förvaltningsmyndighet. Därest vid 
inventering brist påvisas och anledning finnes antaga att ba
lans föreligger, skall ärendet befordras till hancliäggning så
som. balansmåL Bestämmelserna rörande förfarandet vid re~
kontrering äro, frånsett n ågra nliindre jämkningar, i huvudsak 
oförändrade. Angående upprättande och vidare behandling 
av inventeringsinstrument förmäles ej längre i reglementet. Er
forderliga föreskrifter angående inventering utöver de i regle
mentet intagna, skola utfärdas av marinförvaltningen. 

I fråga om anmärkningsmål gäller, att framställd anmärk
ning alltid skall utställas till förklaring. Enligt de äldre före
skrifterna skedde detta icke, mn vederbörande förvaltnings
myndighet ogillade anmärkningen. En tidigare bestärnmelsP 
att den, som slutligt ålagts betalningsskyldighet i anmii.rk
ningsmål, är skyldig att inleverera ådörnt belopp i den ord
ning beslutet innehåller, har synbarligen ansetts onödig och 
utgått. 

Föreskrifterna om balansmål äro i allt väsentligt sasotll 
förut. Det har emellertid ulsagts, att upprättandel av balans
räkning eller anmärkningsakt tillkommer kameral- respekt iw 
varvskontoret 

För advokaLfiskal har stadgats skyldighel att årligen in· 
giva förslag Lill avskrivning av sådana till honom för indriv
ning överlämnade fordringar, vilka författningsenligt kunn a 
avskrivas. 
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Efter dc allmänna föreskrifterna följer i reglementet en 
avdelning, som handlar om förvaltningsorganisationen vid 
Os t- och Sydkustens marindistrikt Den marindistriktschefen 
underställda förvallningen ( distriktsförvaltningen) omfattar 
föl jande förvallningsorgan: 

stationsförvaltning·en under ledning a v sta tionschefen; 
in tenden turförvaltningen uneler ledning av dess chef; 
sjukvårdsförvaltningen under ledning av förste läkaren; 
kameralkontoret under ledning av dess chef; samt 
kansliet, sOnlJ föreslås av .stabsinlendenten. 
Stalionsförvallningen omfattar den förvaltning, som er-

fordras för sjömanskårens kompanier, skolor, kaserner och 
matinrättningar samt stationens häkte, vid Syclkustens marin
distrikt därjämte tillsvidar-e skeppsgosseHtren och skeppsgos· 
seskolan. 

Intendenturförvaltningen motsvarar närmast den tidigare 
stationsin lenclen luren. Vid Sydkuslem; m arindistrikt hava pro
viantförråde t, bageriet och köllcen lralen med charkuteri ställts 
under ledning av (·n intendenturofficer såsom proviantinten
clent. Beklädnads- och sängpersedelsförråden, tvättinrättning
en samt marinens central beklädnadsverkstad hava närmast 
underställts en intendenturofficer såsom bekläcluadsintenclent, 
vilken bilrädes av en assistent, likaledes inlendenturofficer. 
Därjämte finnes en expeditionsintendent Vid Ostkustens ma
rindi.strikl är expeditionsintendenten lillika proviant- och be
klädnadsinlenclent. 

Vid sjukvårdsförvaltningen skall en intendenturofficer 
tjänstgöra s:hom sjukvårdsinlendent. Förste läk:"1ren hnr be
friats från att vara uppbördsman för läkaruppbörden. 

Uppsiklen över och ledningen av distriktsförvallningen ut
övas under marinförvaltningen av marindistriktschefen. Han 
har att l ill ämbetsverket årligen insända förslag till stn ter och 
till beräknande av utaifterna för näs tkommande bud<>"etår i 

v " vad angår nämnda förvaltning. Sedan medel anvisats för den-
samma, äger marindistriktschefen verkställa ytterligare erfor
derlig anslagsfördelning samt meddela de närmare bestäm-
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melser angående medlens användande, som han må finna bc

hövliaa. M:nindistriktschefen underlydande förvaltning smyn-

dl·,,l1e~ter åli"o·er att i enlighet med i stat, i förvaltningsregle. 
~ t'>t'> . 'f' 

mentet eller av marinförvallningen utfärdade föreskn ler sam t 

de närmare bestämmelser, som marindistriktschefen därutöver 

må hava meddelat, med till vederbörandes förfogande ställda 

anslaosmedel ombesörja de arbeten och anskaffningar sam t 

till"o~ose de behov i övrigt, för vilka medlen äro avsedda. 
0 

1 det nya reglementet förekontmer vidare uppräkningar 

av olika grupper av ärenden, av vilka vissa förbehållils ma

rinclistriktschefens handläggning och andra åter . fall a inom 

unelerlydande förvallningsmyndigheters kompcte~1s~~nrådcn. 
Att här närmare redogöra för dessa ärenden kan CJ garna ske 

annorledes än genon1. formliga utdrag av reglementet, vilket 

ansetts bliva alHför omständligt. Vid ärendefördelningen h ar 

avsikten varit att förverkliga elen åsyftade decentralisationen 

inom lokalförvaltningarna, .och man finner därför b1ancl dc 

ärenden vari marindistriktschefen underlydande förvallnings

mynclig~etcr äga fatta beslut, många som ti~igare av~jm~des 
av stationsbefälhavaren. Särskilt må fra;mhallas att l v1ssa 

är·enden som skola underställas marinförvaltningen s prövning, 

öppnats' en direkt tjänsteväg mell an ämbetsverket och berörda 

underlydande för valtnin gsmyndigheter. o 

Det är givetvis förenat med svårigheter att inom en sa 

omfattande ~ch mångsidig förvaltning, varom h är är fråga, 

åstadkomma en fördelnin g av förvaltningsbefogenheterna md 

lan olika instanser genom ärendeuppräkningar i reglemente~. 
enär dessa näppeligen kunna bliva uttömmande och slutgiltt

ga. Med anledning därav har också i reglementet intagits en 

bestämmelse, att darest föreskrift saknas om handläggning av 

visst ärende eller grupp av ärenden, vari marindis triktschef 

underlydande förvaltningsmyndighet enligt grunderna för .:·cg
lementet bör fatta beslut, äger marinförvaltningen att utfm·da 

erforderli"a bestämmelser i ämnet. Det kan måh ända kom-
n l 

ma att visa sig, att detta sätt för delegerande av bcslulan l c-

rätten i förvaltningsärenden innebär mycken omgång och tids-
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utd räkt, och i så fall torde det m tagas under övervägande 

huruvida icke marindistriktschefen bör tillerkännas befogen

het att bes tämma angående handläggningen av dylika ärenden. 

Vad beträffar de i distriktsförvaltningen ingående för

valtningsorganen må vidare frmnhållas, att medan chefen för 

undero.fficers- och sjömanskårerna samt förste läkaren enligt 

den tidigare organisationen hade mycket begränsade befogen

heter med avseende på förvaltningen, framträda nu stations

chefen och förste läkaren såsom förvaltningsmyndigheter i 

verklig mening. 
I fr åga om ärendenas handläggning inom elistriktsförvalt

ningen hava för genomförandet av den i det föregående be

rörda föredragningsordningen särskilda bestämmelser medde

lats. Således skola förvaltningsärenden, som skola understäl

las marindistriktschefen, beredas och föredragas av vederbö

rande förvaltningschefer, envar i vad på honom ankommer, 

dock alt somliga ärenden, som ej kunna hänföras till visst 

angivet förvaltningsområde, beredas och föredragas av stabs

intendenten. Förvallningsärenden, som avgöras av berörda 

för valtningschefer - unelan lagandes kassaärenden - beredas 

och föredragas av vederbörande chef underställda intendentur

officerare. 
Beslut i förvaltningsärende skall unelertecknas av den be

slu tande och den föredragande. Därest det icke av påteck

ning å h andling eller eljest framg~lr, vilka som varil beslutande 

och föredragande, skall föredragningslista upprätl.as . 

För säkerställande av erforderlig samverkan inom di

striktsförvaltningen har stadgats, att om ärende, som skall 

föredragas inför marindistriktschefen, berör flera honom un

derställda chefers verksamhetsområden, skall, innan föredrag

ningen sker, samråd äga rum mdlan föredraganden och öv

riga av ärendet berörda chefer. Uppkommer vid sådant sam

råd skiljaktig mening, skall elensamma skriftligen avfattas 

och a v föredraganden föreläggas den beslutande. Därest 

ärende, vari framställning må göras direkt hos marinför

valtningen av marindistriktschefen underlydande chef, be-
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rör jämrväl verksamhetsområde, som tillhör likställd chefs 
ämbetsbefatlning, skall samråd med honom äga rum och u pp
gift därom lämnas i framställningen. I händelse av skiljnk 
Liga meningar skall ärendet föredragas för och avgöras av ma
rindis l.rikt.schefen. 

Därest vederbörande chef i förvaltningsärende faltar be
slut, som strider mot föredragandens åsikt, åligger det demw 
att anföra sin skiljaktiga mening, vilken skall antecknas lill 
p rotokoll. Avser beslutet uU)etalning av medel, skrrll utdrag 
av protokolle t bifoga:s deLsamma och åtfölja verifikationshand
lingarna. Förekommer i ärende, som skall underställas högre 
myndighet, skiljaktig mening, skall protokollsutdrag däröver 
bifogas skrivelsen i ämnet. 

Att märka är, att ovannämnda föreskrifter tillstädja en
dast föredraganden att få sin skiljaktiga mening antecknad lill 
protokoll, medan det inom exempelvis centrala ämbetsverk 
är brukligt, att även andra av ärendet berörda ledamöter äro 
i förevarande hänseende likstäEda med föredraganden 

Förvaltningen vid Väslkuslcns marindistrikt omfattar en
ligt den nya mrrrinorganisationen Göteborgs örlogsdepå m ed 
allt vad därtill hör, marindistriktet tillhörande fartyg ävensom 
flottans övriga inom distriktd befintliga inrättningar, förråd 
och anstalter samt fasta egendom. Marindi.striktschcfen, som 
i fredstid tillika är chef för nämnda örlogsdepå, är i tekni sk! 
och ekonomiskt avseende närmast underställd marinförvrrlt
ningen. I sådana frågor rörande den vid distriklet tjänstgö
rande personalens avlöning m. fl. förmåner, som äro av nalnr 
att skola handlägga.s vid andra m arindistrikt, äger marindi
striktschefen att hänvända sig lill vederbörande distriktsmyn
digheL 

Marindistriktschefen avgör sådana till distriktsförvaltning
en hörande ärenden, vari det enligt bestämmelserna i förvalt
ningsreglementet tillkommer chef för Ost-. eller Syclkustens 
marindistrikt eller sådan chef underställd förvaltningsmynd ig-
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h et eller varvschef eller chef för varvsdepartement att med
dela beslut. Beträffande förvaltningen vid distriktet gälla i 
allmänhet i tillämpliga delar vad i molsvarande hänseenden 
är stadgat för nyssnämnda bägge marindistrikt samt för ör
logsvarv. 

Under marindistriktschefen beredas vid distriktet förc
kommande förvaltningsärenden enligt följande fördelning: 

av stabsintendenten dels ärenden, som enligt föreskrifl crn:l 
för Ost- och Sydkustens marindistrikt äro att hänföra till di
stTiktsförvallningcn med undantag av ärenden, som tillhöra 
depåofficcren, del.-> ock ärenden, som vid örlogsvarv behand
las av varvskontor; 

av strrbsingenjören ärenden, som vid örlogsvarv tillhöra 
byggnads- och ingenjördepartementcn; 

av depåofficeren ärenden, som enligt föreskrifterna för 
Ost - och Sydkustens marindistrikt äro att hänföra till sta
tionsförvaltningen undantagandes förplägnadsärenden; .samt 

av ekipageofficeren ärenden , som vid örlogsvarv tillhöra 
mi illcri-, ekipage-, min- och torpcddcpartcment.en. 

Nu nämnria befattningshavare hava att inför marindi· 
striktschefen föredraga eller, därest så är föreskrivet, själva 
avgöra de ärenden, som tillhöra deras verksamhetsområden. 

Vid Göteborgs örlogsdepå skola finnas ammunitionsfönåd, 
materialförråd och reservinvcntarieförråd. 

Erforderliga föreskrifter för förvaltningen i fred vid Norr
landskustens, Gotlands och Öresunrls marindistrikt skola ut
färdas a v marinförvaltningen. I överensstämmelse därmed 
har ämbetsverket föreskrivit att förvaltningen .skall omfalta, 
vid Norrlandskustens och Öresunds marindistrikt chefs- och 
sjörullföringsexpeditionerna, samt vid Gotlands marindistrikt 
chefsexpeditionen och Tingsläde radiostation. Marindistrikts
cheferna i:iJ'O i tekniskt och ekonomiskt hänseende underställda 
llJiarinförvallningcn. I sådana frågor rörande den vid distrik
ten tjänstgörande personalens avlönings- m. fl. förmåner, som 
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äro av natur a tt skola handläggas vid annat marindistri kt, 

skall hänvändelse ske till vederbörande distriktsmyndigheL 

den mån särskilda bestämmelser ej meddelats skall beträff:ln 

cle förevarande förvaltningar i tillämpliga delar gälla vad i 
förvaltningsreglementet och i övrigt finnes därom särsk ilt stad

gat för Ost- och Sydkustens marindistrikt samt för ör1og.svarv. 

Till bestridande av utgifter för ifrågavarande marindistrikt må 

vederbörande chef såsom stående förskott rekvirera erforder

liga penningmedel från marinförvallningcn. 

Föreskrifterna för örlogsvarv äro föga ändrade. Bestäm

melser hava intagits i reglementet om uppgörande av en fler

åTig undcrhållsplan. För att markera, att de särskilda bestäm 

melserna rörande handläggning av till distTiktsförvaltningcn 

hörande förvaltningsärenden ej gälla vid varven, har staclgab. 

att varvschefen är ensam ansvarig för av honom fallade be

slut. Kol- och oljeförrådet nämnes såsom clt särskilt förråd 

Yid sidan av allmänna materialfårråclct. Bestämmelserna rö

rande inventarieuppbörcler och uppbördsmän hava inarbetat-; 

i rcglemlentets allmänna föreskrifter. 

Under rubriken »Övergående stadganden >> Merfinnas fö 

reskrifter angående skeppsgossekårcn, i allt väsentligt like dc 

tidigare för chefen för skeppsgossekåren i Karlskrona och för 

skeppsgossars beklädnad gällande bestämmelserna. Nämnclr· 

chef är i ekonomiskt hän-seende närmast underställd stations

chefen. 

slutligen må nämnas, att marinförvaltningen erhållit täm

ligen vidsträckt befogenhet att vid behov komplettera förvalt 

ningsreglementet genom ett stadgande av innehåll, alt de när

mare föreskrifter angående förvaltningens organisation och 

ledning samt verksamheten, bokföringen och redovisningen vid 
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verkstäder, förråd och övriga inrättningar, vilka erfordras ut

över vad i reglementet eller eljest är föreskrivet, äger ämbets

verke t att efter vederbörandes hörande utfärda. 

FCirtygsdepderna. 

För fartygsdepåerna hava särskilda ekonomiska före.skrif

ter utfärdats genom nådigt brev och bestämmelser av marin

förvaltningen. 
I fråga om personalens förmåner gäller, att vid övning 

under gång med fartyg tillhöTande fartygsdepå utgår till be

sättningen för dag, under vilken elylik övning förelages av 

minst tre timmars varaktighet, .sjötillägg såsom vid stationär 

förläggning. Beordras sådant fartyg till sjöcxpeclition, såsom 

för övning av längre varaktighet än 48 Limmar eller för annat 

uppdrag, utgå till besältningen de vanliga för sjGtjänstgöring 
bestämda förmånerna. 

Bespisningen skall när så lämpligen kan ske äga rum i 

malinrättning i land. Då så för bättre utnyttjande av övnings

ticlen befinnes lämpligt, får bespisning ombord äga rum unde1· 

gångdagar i enlighet med av marinförvaltningen meddelade 

närmare bestämmelser. Kär under övning av kortare var

aktighet än 48 limmar .sådan bespisning anordnas utgår den 

kostnadsfritt till bes tällningshavare m ed eget hushtUl, varvid 

flaggkorpral eller korpral får bibehålla honom eljest tillkom

mande portionser.säLLning. Kostnaderna vid fartygsdepå utgå 

från samma anslag som dc eljest för sjöexpeditioner bruklig~l 

med det undantaget, att utgifter för material- och maskinut

redning under stillaliggande vid fartygsdepåns förläggnings

plats i vad avser uppvärmning och belysning skola bestridas 

från anslaget till bränsle, lyse, vatten och renhållning samt i 

Övrigt från anslaget till underhåll av flottans fartyg. 

Angående fartygsmaterielens vård hava utfärdats före

skrifter, som i huvud-sak bygga på gällande bestämmelser för 

sådan vård under sjöexpedition och beredskapsförläggning. 

Chefen för fartygsdepån ombesörjer härvid vissa föreskrivna 
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inspektioner. Då större underhållsarbeten erfordras å till far
tygsdepå förlagt fartyg eller d:\ fartyget avses att förläggas i 
högre beredskap, överenskommer varvschefen med m arind i
striktschefen om Himplig tidpunkt fö r dessa arbetens utför:m
de samt om sättet för den för fartyget avsedda besällning<'ns 
deltagande, i elen mån så är möjligt, i sagda arbeten , vilka 
ledas av varvsmyndigheterna. Äro arbetena av sådan oml"att
ning eller beskaffenhet att fartyget ej anses böra kvarbliva i 
fartygsdepån, gör varvschefen anmälan därom t ill mar in<li
striklschcfen, som, därest han så finner ·erforderligt, gör fram
ställning till chefen för marinen om fartygets utgående u r de
pån. Vid mindre underhållsarbeten å materielen , som skola 
utföras under depilförläggning, biträder depåpersonalen i ckn 
utsträckning, som marindistriktschefen bestämmer och ·enligt 
anvisningar från vederbörande varvsmyndigheL 

För bestridande av utgifter för fartygsdepå och för dit 
förlagt fartyg må till depåchefen utbetalas stående för skott 
och till chef å sådant fartyg tillfälligt förskott, vilka förskoll 
redovisas till vederbörligt kameralkontor (stabsintendenten vid 
::\1DV). Intjänade särsk ilda fönnåncr under sjökommender ing 
utbetalas dock i samband med personalens avlöning och ut
räknas med ledning av till vederbörande ntynclighet insända 
månatliga tjänstgöringsuppgifter. 

Reglemente för marinen del Il. Sjötjänstgöringen. 

Nya bestämmelser hava utfärdals för tjänsten å flygav
delning och å fartyg, utrusta t med flygplan. 

Chefs för flygavdelning bef~il skall, vid förfall för dess 
innehavare att utöva detsamma, övertagas av den till tjänstc
ställning främste inom förbandet tjänstgörande officeren ur 
flottan eller flygvapnet. Ofificer ur flygvapnet, som avlagt 
sjöofficersexamen och som befordrats till innehavande grad 
inom flottan, jfunställe.s vid befäls övertagande med sjöofficer. 
Officer ur flygvapnet, som befordrats till innehavande grad 
endast inom flygvapnet, Lager befäl över fartyg efter sjöoffi cer 
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med samma grad och efter sjöofficer med samma tjänstetid 
som officer. 

Dc i reglementet givna särskilda bestämmelserna för chef 
för flygavdelning hava i vissa delar omarbetats. 

A fartyg, där flygdetaljofficer är kommenderad, är denne 
vaktfri. Sekund har icke åliggande eller befogenhet beträffan
de flygcletalofficeren i vad rör drift och skötsel av flygmaterie
len, utan ansvarar nämnde detaljofficer direkt under fartygs
chefen därför och för att sådana åtgärder i rätt tid bliva vid
tagna, att sagda materiel ständigt befinner sig i tjänstdug
ligt skick. 

Personal och materiel, tillhörande fartyg tilldelat flygför
band, utgöra ett detachement ur flygvapnet, underställl far
tygschefen. Personalen och matericlen ingå i fartygeLs besätt
ning, respektive utrustning, dock att fartygschefens (sekon
dens) bef~ilsräll över detachmnentct med vissa unelanlag in
skränkes till flygförbandets användning samt till allt som an
går fartygelD säkerhet och ordning ombord. Chef för flygavdel
ning har alt bestämma angående den befattning, som chef 
och övrig personal, kommenderad ombord å honom under
ställt far tyg, skob taga med avdelningschefen understäHeLl 
flyg förbands personal och materiel. Flygpersonal, som be
ordrats fullgöra annan tjänst än vid flygförband, innehar där
vid den för utövandet av den sålunda anbefallda tjänsten er
forderliga befälsrätten över den personal, som enligt fartygets 
fördelningar eller eljest ställes under denna. Officer, som 
icke avlagt sjöofficcrsexamen, må härvid icke göra tjänst som 
vakthavande officer. 

nes tämmeber angående utröna nde av radiopejlkorrektio
nen hava influtit i reglementet. 

Skyldighelen att under flaggans hissande och nedhalande 
ombord göra honnör medelst hälsning har utsträckts att om
fatta samtliga på däck varande personer, som kunna iakttaga 
flaggan. 

Ny spisordning för friska å fiollans fartyg har fastställts. 
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Sedan normalportionsprisen vid marindistrikten blivit fas t

ställda, skall J.uarinförvaltningen med ledning av dessa priser 

samt med hänsyn till andra på frågan inverkande förhåll an

elen beräkna ell genomsniltwärcle. Della värde, förhöjt med 

för olika expeditioner och förläggningar m. m. angivna pro

centtal, varierande mellan 30 och 110, och avrundat uppåt ti ll 

helt öretal, fastställes av marinförvall.ningen såsom det pen

ningvärde, lill vilket skeppsportionens dagkosluad må fö r 

respektive fartyg i m edeltal uppgå. Därest uneler expedit ion 

u lomlands eller eljest utanför m arindistriktens leveransomra. 

den det såsom normalt angivna näringsbehovet på grun d av 

höga inköpspriser icke kan tillgodoses inom sålunda föres kri

ven kostnadsram, må denna enligt vissa beräkningsgrundn 

överskridas. Inom ramen för skeppspo~·t~onens penningvärde 

må under vissa förutsättningar utspisas dagvaktskaffe, natt

skaffning, portionsförstärkning eller extra förplägnad. U 

över sagda peningvärcle må för matens tillredning och sm ak

sätlning utgå från 5 till 15 öre per man och dag beroende pit 

antalet normalt utspisade naturaportioner å fartyget i fråga. 

Envar portionsberiittigad äger rält att dagligen till m idelags

målet utfå en måltidsdryck, bestående av öl eller i vissa fall 

annan dryck. För tSådan dryck fastställes särskilt belopp ut

över skeppsportionens penningvärde. 

P å förslag 'av chofen för kustflottan utfärdar marinför

valtningen för olika måltider avsedda portionsstaler (standard

stater) så uppgjorda, alt på grundval av desamma kan u pp

göras en för minst tv{t veckor ål gången avsedd utspisning~

plan. 
Slutligen har angivits vissa fordringar på skeppskostens 

sammansättning n"led avseende på kalorivärde och proport io

nen mellan animaliska och vegetabiliska näringsämnen m. m. 

För sjöreserven skall portionens penningvärde motsvara 

normalportionspri se t förhöjt med 30 pl'ocent. 

För elen tid skeppsportionen innestår ombord utgår k nn 

tant ersättning efter de respektive penningvärden som erhaJla:' 

genom förhöjning av det beräknade genomsnittsvärdet med 
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10 % under rörlig förläggning och 30 % under stationär för

läggning, vartill kommer värdet av ölportion. 

För at t bringa föreskrifterna i reglemente för marinen del 

II i överensslänunelse med den nya m arinorganisationen hava 

vi ssa bestämmelser utfärdats . 
Sålunda skola bestämmelser rörande myndigheter, anstal

ter och pcrsonalkalcgorier m. m. , 60m nmnera erhållit ändra

de benämningar, uppgifter eller befogenheter m .m., avse ve

derbörliga myndigheter, anstalter och personalkategorier m. m. 

enligt den nya organisationen. 
Bestänunel.serna om befälhavares lydnadsställning och 

rapportskyldighcl m. m. i förhållande lill Konungen eller che

fen för försvarsdepartementet skola i stället gälla i förhållan

de till chefen för marinen. 
Vissa särskilda föreskrifter ha va meddelats för chefen 

för kustflottan beträffande avgivande av rapporler m. m. 

Bestänunelser, som hava avseende på flottilj såsom far

tygsförband, hava upphört att gälla. 

Bestämmelser rörande officer avse, där så av tjänstgö

ring:sförhållandena framgår, sjöofficer, och bestämmelser ont 

civilmilitär tjänsteman gälla i tillämpliga delar jänwäl inlen

denturofficer. Sådan officer övertager i förekommande fall 

fartygschefs befäl närmast efter den till tjänsteställning lägste 

av fartygets <Sjöofficerare och kan under vissa förhållanden 

taga befäl i båt för det fall att sjöofficer icke finnes tillstädes. 

Reglemente för mrtrinen del Il!. 

Såsom rednn nämnts hava erforderliga ändringar av reg

lemente för marinen del III A ännu ej verkställts. Till följd 

därav hava ej heller samtliga av den nya organisationen på

kallade ändringar av förvaltningsföreskrifterna- (del III B) kun

nat utgivas, trots att förslag därtill för länge sedan avgivits. 

För att motverka med detta dröjsmå l förenade olägenheter 
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har emellertid marinförvaltningen utverkat Kungl. Maj :ts be
myndigande att, i anslutning till bestämmelserna i provisori sk 
del I B av reglementet, meddela erforderliga föreskrifter rö
rande tillämpningen av del III B aU gälla i avvaktan på utfii r
dande a v ändrade bestämmelser med avseende å sis lnämnrla 
reglementsdel. Med stöd av detta bemyndigande meddelade 
tilläggs- och ändringsbestämmelser äro mycket knapphändiga 
och avse företrädesvis följande förhållanden. 

I huvudsaklig överensstämmelse med vad som i del I B 
stadgats för elistriktsförvaltning hava förer;krifter givits an
gående undertecknande av beslut i förvaltningsärende, upp
rättande av föredragningslista, samråd vid beredning av för
valtningsärenden samt förfaringssättet i händelse av skilJ'akti•,. 

b 

mening hos föredrnganclen ävent5om angående gemensamt rc-
dogörareansvar för den beslutande och elen föredragande. 
Arendeu, vari kommendant underlydande förvaltnin•'smyn di"-n n 

heter äga hänvända sig direkt till marinförvaltningen, h a va 
särskilt angivits. 

Förslag till beräknande av utgifterna för tygförvaltningen 
skola av kommendanterna i Vaxholms och Älvsborgs fä~t

ningar upprätta:s i två exemplar, varav det ena före den 15 jnh 
~kall överlämnas till vederbörande marindistriktschef sam ti
digt som det andra avgives till m'arinförvaltningen. 

Chefens för Sydkustens marindistrikt uppsikt över för
plägnaden skall omfatta även matinrättningarna vid Karlskro
na kustartilleriregemcnte, varvid han biträdes av intendentur
chefen. För :sistnämnde chef och förste läkaren vid ifråga
varande marindistrikt gäller i fråga om förvaltningen vid 
Karlskrona fästning i tillämpliga delar vad för f'L1stningsinten
dent respektive fästningsläkare i Vaxholms fästning är stadga!. 

Sim f [lagen för krigsmakten. 

Enligt lydelsen av l § strafflagen för krigsmakten före 
den l juli 1937 hänmrdes vid väg- och vattenbyggnadskåren 
anställda personer till k rigsnl!än under den tid de fullgjo rde 
dem åliggande tjänstgöring vid krigMnakten. Nämnda lag var 
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el11ellertid icke tillämplig på kårens officerare i samma ut
sträckning som på officerare tillhörande krigsmaktens r eser
ver. Vidare kunde landstormsofficerare icke hänföras till nå
gon av de i l och 6 §§ uppräknade personalgmpper, som lyd
de under lagen, och deras anställning såsom landstormsbefäl 
var därför utan någon som helst straffrättslig betydelse. Detta 
förh ållande ansågs kunna medföra avsevärda praktiska olä
genheter. Enligt beslutet i försvarsfrågan skall numera be
nämningen reser vpersonal användas jämväl beträffande väg
och vattenbyggnadskårerna :samt landstormsofficerare. I an
slutning därtill har det befunnits lämpligt att i straffrättsligt 
hänseende helt likställa nämnda personalgrupper med perso
nal i reserverna. Detta har skett på så sätt att i l, 7 och 61 §§ 
uteslutits orden »vid väg- och vattenbyggnadskåren anställda 
personer», samtidigt som ortden »personal hörande till krigs
maktens reserver>> i l § 2 mom. ändrats till »reservpersonah. 
Därjämte har i nyssnämnda moments sista satt5 orden >>full
gör sin tjänstgöringsskyldighet>> förkortats till >>fullgör tjänst
göringsskyldighet» för alt förebygga den tolkningen att reserv
personal, som är inkallad till frivillig tjänstgöring, icke där
under skulle hänföras till krigsm~in. Motsvarande ändringar 
hava skett i 6, 7, 61, 130 och 132 §§. 

I 97 § andra punkten har vidtagits sådan ändring, aU 
civilk lädd reservpersonal icke längre i något fall är under
kastad mil i tärlag för ordningsfÖ'l'Seelscr, begångna under tid , 
då vederbörande icke är inkallad till tjänstgöring. 

I 191 §, angivande vilka befälhavare, so1n äga bestraff
ningsrätt i disciplinmål, hava bl. a. intagits chefen för m a
rinen, marindistriktschef och chef för örlogsstation, varjämte 
»station av flottan» utbytts mot »Vist5t marindistrikt». 

Bestämmelser rörane/e allmänna handlingars offentligheL 

Vissa ändringar av bestämmelserna rörande allmänna 
handlingars offentlighet hava vidtagits i regeringsformen, riks
dagsordningen och tryckfrihetsförordningen. De i 2 § sagda 
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förordning meddelade speciella stadgandena on11 undan lag 
från offentlighetsgrundsatsen hava utbrutits och upptagi ts i 
en särskild lag ulan grundlags karaktär, kallad lag om in
skränkningar i rätlen alt utbekomma allmänna handlingar. 
Beträffande denna lags innehåll samt ändringarna i tryckfr i
hetsförordningen må följande nämnas. 

Tryckfrihetsförordningen. 

S~tsom allmänna handlingar karaktäriseras sådana som 
inkommH till eller upprätla ls hos sta t s- eller konununalmyn
dighet. De fö rstnämnda bliva offentliga i och med att de in
konunit till myndigheten. För diarier, journaler, register och 
andra dylika förteckningar samt justerade protokoll inträder 
offentligheten i och med upprättandet. Andra hos myndighe t 
upprällade hanndliugar än de sistnämnda äro icke underkasta
dc offentlighetsregeln förrän de utfärdats eller det n11ål eller 
ärende, vartill de höra, hos myndigheten slutbehandlats. Den
na regel innebär dock icke skyldighet för myndigheterna att 
hemlighålla handlingar till dess ärendet slutförts utan, endast 
befogenhet i sådant hänseende. 

Handlingar skola då det äskas utlämnas antingen på stäl
let för läsning och avskrift utan avgift eller i bestyrkt avskr ift 
mot vederbörlig avgift. Skyldighet att tillhandahålla handling 
på stället föreligger dock ej, om betydande hinder därför m ö
ter. Härvid torde bland annat och måhända i främsta Pum
met syftas på det fall , att handlingarna icke utan fara att ska
das kunna tillhandahållas eller ejest hinder som hänför sig 
till handlingarnas våTd förefinnes. 

Handling, som till viss del är hemlig, skall utan hinder 
därav tillhandahållas på stället, cHirest det kan ske på sådant 
sätt att vad i den del beröres icke uppenbaras. Dylik handling 
får i avskrift ullämnas med uteslutande av den del som skall 
hållas hemlig. 

Enligt tidigare gällande rätt ansågs varje ämbets- cllc1: 
tjänsleman, som omh~inderhade allmän handling, vilken c.] 
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föll under sekretessbestämmelserna, skyldig att på eget ansvar 
utlämna densamma. Vid vägran att utlämna en handling kun
de principiellt rättelse sökas endast genom en talan av straff
rättslig natur vid allmän domstol. Nu har i stället såsom hu
vudregel upptagits, a tt prövning a v framställning om hand
lings utbekommande skall göras av den myndighet, hos vilken 
handlingen finnes. Ar vården om handlingen anförtrodd viss 
befattningshavare, Migger utlämnandet denne efter egen pröv
ning i enlihget med erhållna direktiv, men med skyldighet att, 
då anledning till tvekan finnes, hänskjuta frågan om utläm
nande till myndigheten. Vägrar sådan befattningshavare ut
lämning skall , då sökande det begär, myndigheten pröva frå
gan. 
. Den som vägrats utlämning av handling är ej numera 
hänvisad att söka rättelse genom anhängiggörande av talan 
vid allmän domstol. I stället har införts ett administrativt 
besvärsförfarande enli gt vissa i tryckflihetsförordningen giv·
na regler. Såsom huvudregel gäller att rättelse vid myndig
hets vägran att utifunna handling skall sökas i den ordning 
som gäller för vinnande av ändring i myndighets beslut och 
åtgärder i det mål eller ärende, till vilket handlingen hör. Re
geringsrätten är således numera sista instans i dylika m ål. 
Tilläggas må, att besvärsinstitutet icke utesluter möjligheten 
för den enskilde att såsom förut vända sig till justitieombuds
mannen och påkalla hans ingripande, därest någon ämbets
eller tjänsteman anses hava förfarit felaktigt i fråga om hand
lings utlämnande. 

Lag om inskränkningar i rätten att utbel.:omma allmänna 
lwndlingar. 

I 4 ~ äro intagna bestämmelser angående sekretess för 
handlingar rörande försvarsväsendet Vissa tillägg till den 
äldre uppräkningen av militära handlingar har gjorts och pa 
ragrafen har i sin nuvarande avfattning ansetts möjliggöra ut
färdandet av bestämmelser om hemlighållande av handlingar 
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rörande militärväsendet i alla de fall då offentliggörande skul
le kunna medföra våda för rikets säkerhet eller uppenbart ska
da dess försvar. Dylika bestämmelser meddelas av Konungen, 
och en nyhet är att s·ekretesstiden begränsats till 50 år, dock 
att längre tid kan bestämmas då de t påkallas av särskilda för -
hållanden. 

sekretess har nu beretts åt uppgifter rörande militära lw-
straffningar så till vida, att i 11 § intagits bestämmelse om at t 
uppgifter och anteckningar tillhörande hos myndighel för l 
särskilt register angående straff och tillrättavisningar, som 
ådömts eller tilldelals underlydande personal, ej må utlämna s 
i annat fall eller annan ordning än Konungen bestämmer. 

I 34 ~ äro föreskrifter meddelade, som reglera sekretessen 
i alla ärenden rörande det allmännas förvärv , avyttrande eller 
upplåtelse av egendom eller annat eller angående utförande 
av arbete för det allmänns räkning. Komplettering av dc för
utvarande sekretessbestämmelserna har skett. En av anled
ningarna därtill har varit, att det i vissa fall befunnits nödigt 
att, där staten har att utöva .affärsverksamhet, staten icke skall 
gentemot enskilda affärsintressenter nödgas komma i ofärdel
aktia ställnina g-enom att vara föt,bunden till att rörande sm o l'> 

affärsverksamihet offentliggöra vad varje enskild affärsman 
äger ovillkorlig rätt att hålla hemligt beträrffande sin. Såsom 
huvudregel gäller nu, att handlingar i ifrågavarande ärenden 
icke utan tillstånd av den myndighet son1 handlägger ärendet 
få utlämnas innan avtal slutits eller ärendet eljest slutförts. 
Vissa handlingar rörande anbud i ärenden , som avses i up p
handlingsförordningen, få dock icke - i överensstämnwl se 
med tidigare gällande rätt - utlämnas i vielaxe m ån än fiir 
prövningen finnes nödvändigt eller begäran om anbuds u llle
kommande framställts av anbudsgivaren. I dessa fall är ~a
ledes myndigheternas fria förfoganderätt över sekretessen in-
skränkt. 

Ytterligare undantag från offentlighetsregeln hava emel-
lertid medgivits. Då anledning därtill föreligger äger nämli
gen vederbörande myndighet besluta, . att förenämnda h and-
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lingur - undantagandes auktionsprotokoll även efter den 
tidpunkt då avtal slutits eller ärendet eljest slutförts, ej må 
ntan myndighelens tillstånd ·utlämnas. Beträffande andra 
handlingar än sådana som angiva villkoren i slutna avtal får 
dylikt besl11t avse högst tjugo år. Vad angår handlingar, vilka 
angiva sagda villkor, får beslut meddelas för ·en tid av högst 
två år, som i vissa fall räknas från det avtalet fullgjorts eller 
upphört och i övriga fall från det avtalet slöts. 

Beslut om he1111lighållande skall i regel anmälas till Ko
nungen för att bringas till statsrevisorernas kännedom. Utan 
att det i lagtexten särskilt utsagts är det sålunda tydligt, alt 
varsamhet bör iakttagas vid m·eddelandet av dylika beslut och 
att nämnda revisorer förutsättas skola övervaka, alt sekretess 
ej anordnas i obehörig omfattning. 
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.Minans ökade inflytande på krigföringen 
till sjöss. 

Genom ett studium av den insats minvapnet utö ntele p[t 

sjökrigföringen under världskriget och särskilt tagande sik te 
på detta vapens insats i det intensiva ubåts- och handelskrig, 
son"1 föreles i Nordsjön mellan Tyskland och Storbritannien. 
framgår, att sjökriget faktiskt, liksom kriget till lands, stel
nade till. »ställningskriget» fick i stor utsträckning ersiitla 
de stora sjöslagen, vilka ej kunde äga rum på de gcnoin m i

neringarna alltmer ihopkrympta fria haven. 
En av de .största anledningarna till att minkrigel kom 

att spela en så dominerande roll uneler det stora kriget Hl 1J 
--18 var, att minans kvalitet högst avsevärt förbättrades sam
tidigt som stora mängeler tillverkades. Oerhörda kvantiteter 
av dessa lömska tingestar utlades både i och utanför dc krig
förandes operationsområden. Med hänsyn till att mi norn a 
uneler de tjugo år som förflutit seelan världskriget avslutades, 
utvecklats cläi'hän att de numera kunna läggas på praktisk t 
taget vilka djup som helst och medladelningar på cirka 1/1 ton, 
inses utan vidare, vilka skador dessa osynliga redsk ap kunna 
åsamka även med gott skyeld försedela fartyg. Då härtill kom
mer, att minorna ej längre läggas i raka stela minlinjer, utan 
oregelbundet och på varierande djup och avstånd, sft fr amstår 
än m er det faktum, att detta relativt unga och från början de· 
fensiva vapen under årens lopp och med hjälp av världsk rigets 
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erfar enheter arbetat sig fram till att av de viktigaste strids

medlen till sjöss. 
Genom att minan så flitigt användes under världskriget, 

fick man en mycket klar bild av dess väsen. Är minan en 
gång lagd, ligger den uneler vattenytan liksom spetsen av en 
vulkan. Vid minsta beröring råkar denna vulkan i eruption. 
Genom denna sin egenskap och på grund av att minan kan 
vara verksam i åratal, ingriper den geografiskt i sjökriget och 
åstadkommer att vissa delar av farvattnen göras ofarbara. 

Ett förändrat taktiskt eller strategiskt läge kan göra en 
utlagd minering farligare för egna än för fiendens striclsluaf
ter, varför noggranna mineringsplaner måste uppgöras. Ju 
tätare en minering är, dess större sannolikhet förefinnes , att 
fienden skall skadas, varför m an U')låste räkna med ett mycket 
stort antal minor. Detta underströks med all tydlighet uneler 
världskriget. Den till minans väsen hörande överraskningen 
bör noga uppmärksammas. 

Från nedanstående länder, i vilka under världskriget min
vapnet mer eller mindre kom a tt influera på sjökriget, kom
mer här nedan vissa data att angivas angående minmaterielen. 
Därefter följer vissa anteckningar rörande minkriget på skilda 
fronter jämte de erfarenheter som kunna dragas därur. Min
kriget i Nordsjön har, såsom_ varande av särskilt intresse, skild
rats något utförligare. 

Materielens stdndJAlnl..:t vid världsl,·rigets början. 

TysUancl. 

I början aY kriget förfogade tyskarna över tre olika min
konstruktioner m.ecl laddningar från 70 till 150 kg. Förebil
d;n för elen nyare mintyp , som utvecklade sig uneler krigets 
gang, utgjorde den s. k. E-minan -· Ei-Mine -. Denna mina 
hade 100m lång ankartross , 150 kg. laddning av trotyl-och var 
:n hornmina. ~Iinan var mycket tillförlitlig och överlägsen 
1 andra länder förekommande mintyper. 
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Såsom minfartyg använde sig tyskarna i allmänhet av 

småfartyg för utläggandel av inre mineringar samt av min

fartygen Nautilus och Albatross för utsjömineringarna. Län g

re fram inrättades emellertid samtliga mindre kryssare och 

torpedbåtar till minläggare. Hjälpfartyg användes även i vis -; 

Htsträckning. 

Turkiet. 

Turkarna hade ett mycket knappt minmateriaL Delvis hel 

dc de en typ liknande elen tyska E-minan, typ »Firma Car

bonit». Tysk personal användes i stor utsträckning. 

Ryssland. 

Ryssarna hade ett mycket stort antal minor vid krigsut

brottet. Tändningen av minorna skedde genom blyhorn eller 

pendel och så v ä l hydrostat- som lodförankring förekom. 

Den ryska Östersjöflottan förfogade över 6 stora lång

samtgående minfartyg med stor minkapacitet I Svarta Havet 

funnos 2 dylika fartyg. Nästan alla pansarkryssare, sma

kryssare, jagare samt torpedbåtar voro dessutom inrättade för 

minfällning. Materialen var god, noga utprövad och besätt

ningarna voro väl utbildade i mintjänst . Möjligheterna att ut

föra mineringar voro väl genomtänkta. 

England. 

Engclsmäunen använde sig i början av den s. k. >> El i.l

minan >>, som var en lodförankrande mina med mekanisk tän d

ning och med en laddning på 100 kg . bomullskrut. Minan var 

dålig, kom lätt i drift eller slet sig, djupinställningen var oti ll

förlitlig och tändningen arbetade sent eller också icke alls. 

Man hade i England alltför mycket betrakta t minan som 

ett hivapen och särskilt åsidosatt minans offensiva värde. Li

tet eller intet hade gjorts för den tekniska utvecklingen och 
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det dröjde länge innan engelsmännen hade tagit igen tyskarnas 

försprång. För att råda bot på missförhållandet såg sig Eng

land nödsakat att låna minor från Hyssl:lnd. 7,500 minor 

härrörande från tiden för rysk-japanska kriget införskaffa

des sålunda från den ryska bundsförvanten . 

Amerikas Förenta Stoter. 

Trots dc erfarenheter som krigets tre första år givit, in

trädde USA i världskriget med ett mycket obetydligt antal mi

nor av en bristfällig, oprövad och över huvudtaget ineffektiv 
min typ. 

Materielens utucd:ling uneler världskrigets gång. 

Det alltmer intensiva minkriget framtvingade snart avse

värda förbättringar på materielen och redan under krigets 

andra år började minor fällas från ubåtar. 

Tyskurnos nykonstruktioner grundade sig på den ovan 

omtalade E-minan och den först konstruerade ubåtsminan ut

gjordes av en omändrad E-mina eller den s. k . DC-minan. 

l\'Iinan fälldes från brunnar i ubåtens förstäv. Antalet varie

rade mellan 12 och 18. Nackdelen med minornas placering 

i dylika brunnar var emellertid att alla inställningar måste 

göras före ubåtens avfärd varjämte minorna måste fällas in

om en vecka, enär de annars icke med sakerhet fungerade , 
vilket ur militär synpunkt var mycket ogynnsamt. En för

bättrad typ utgjorde UCg-m inan, vars ankare var slute t och 

sålunda skyddat från sjövattnet. Denna mina kunde ligga än

da till tre veckor i minbrunnen fullt funktionsduglig. 

UE-minan utgjorde den lyckligaste lösningen. Minorna 

slussades ut genom ubåtens akter och enär minorna förvarades 

inomboTels kunde inställningarna göras strax: före fällningen. 

42 dylika minor kunde medföras ombord på de härför av
sedda minubåtarna. 
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Den s. k. torpedminan, som var så konstruerad , att den 
kunde skjutas ut ur en vanlig torpedtub, verkade mycket lo
vande, m en kom på grund av tekniska svårigheter att sakna 
egentlig betydelse. 

Ryssarna visade sig mycket uppfinningsrika beträffandp 
nykonstruktioner. Bl. a . kons truer ade de en liten mina mot 
-..måfartyg, vilken på grund av sin form och ringa flytkraft 
var mycket svår att svepa. Genom den s. k . svcpslu~.scn , Yil
ken släppte igenom sveptrossen utan att ankartrossen gick av, 
försvårades även svepningen av de .större minorna. 

De likaledes av ryssarna kons truerade bukettminorna be
sotdo av två till tre minor förankrade till samma ankare. Då 
den första minan svepts upp, kom efter en viss bestämd tid 
nä.s ta mina upp o. s. v. 

Engelsmännens negativa inställning gentemot minvapnl'l 
förbyttes rätt hastigt i motsatsen och ett energiskt arbete ned
lades på att förbättra mintyperna. De använde sig även i stor 
uts träckning av skenmineringar bestående av ballastade h orn
försedda minska!, som ofta förledde tyskarna att tro , att an
senliga minfält voro utlagda. 

Den engelska H-II -minan innehöll 200 kg tro tyl, var en 
hornmina samt försedd 1ned slutet ankare och arbetade myc
ket tillförlitligt. 

Engelsmännen kunde så sent som år 1915 icke övertyga; 
01n a tt minor kund e fällas från ubåtar. Det var först sedan 
en tysk minläggande ubåt av typ UC införts i engel.sl;; hamn 
som.~ England fick upp ögonen för att >> indefference to a wea
pon does not mean that an enenrv will be equ ally indifferent 
som en amerikansk författare uttrycker sig. 

Ubåtsnät fyllda med småminor utlades även mot dc tyska 
ubå tarna både i Engelska kanalen och utanför Flandcrns 
kuster. 

Minans långa levnadsålder gjorde, a tt förbudet a tt ope
rera i ett .spärrområde måste utsträckas över en ansenlig tid
rymd. Detta sökte både engelsmän och tyskar att kringga 
genom utläggandet av minor med ticlsdesarmering. Dessa m i-
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nor voro emellertid opå1itliga och ingen for gärna genom ett 

0111 råde, som minerats med dylika minor. 
Den amerikanska antennminan kom engelsmännen till god 

hjälp i ett sk ede av kriget då det syntes hart när omöjli gt a tt 
stoppa tysk a ubå tarnas väg norr om Egnland. Antennminan 
utnyttjade det förhållandet vid tändningen , att järn och kop
par bilda ·e tt galvaniskt element m ed saltvattn et. På minska
let anbringas en isolerad kopparplatta. En c :a 30 meter lång 
koppartråd , antennen , ledes upp i vattnet och h ålles s träckt 
medelst en kopparboj. Den övers ta delen av ankartrossen 
omedelbart under minan kan utbildas till en undre antenn . 
Konnner ett fartyg av järn i kontakt med antennen eller bojen , 
slutes strömkretsen och den nu bildade svaga strömmen an
vändes till a tt medelst ett m ycket k än sli gt relä sluta den egent
liga strömkretsen och sålunda bringa minan till detonation . 
Fördelen mE:d denna mina var, att dess verkningsområde ick e 
utgjordes av en punkt, uneler vilken en ubåt kunde dyka, 
utan att den utgjordes av en lodrät linje m ed ansenlig ut
sträckning. På grund härav erford radetS endast en tredjedel 
av beräknat antal minor. 

Sommaren 1918 utlade engelsmännen utanför fland ern 
kusten ett slags bottenminor, i vilka tändapparaten fungerade 
enligt kompassprincipen. Om ett järnfartyg närmar sig en 
dylik mina, avvik er kompassnålen varigenom i en viss rikt· 
ning en strömkrets slu tes och min an br ingas till deto na tion . 
Resultatet av dessa minor blev ringa, men man bör uppmärk
samma denna helt nya ide, som har möjligheterna för sig. 

Syftminorna förbättrades även på ett sk ickligt säll, i det 
att engelsmännen i kmnbina tion med minorna använde sig av 
elektromagnetiska c:ch akustiska apparater, vilka kunde fast
ställa då en ubåt förflyttade sig i en b cs tän1cl trån g farled. 
Apparaten var förbunden med en m inspärr, son'l tändes, då 
ubåten kom i spärrens närhet. 

I Förenta Statenw pressade kri get fram konstruktionen 
av den ovan omtalade antennminan . Den otroliga fart m ed 
vilken minan framställdes var en stor triumf för elen mncri·· 



- 690 -

kanska industrin, men med hän<;yn till att endast 43 9~ av 
minorna voro funktionsdugliga, när de vid krigets slut svepte., 
upp , dter att ha lega t i vattnet endast några månader, mas te 
man anse 1ninan som mindre lyckad. 

M inkrigel Tyskland- V ästmakternu. 

Före världskriget hade minvapnet betraktats som ett rr
la tivt användbart vapen fö1· den svagare parten. Krigserfa rrn
h eten visade emellertid ga nska snart, att minvapnet var, sk ick
ligt utnyttjat, ett offensivt och fruktat vapen även i den sta rka
res hand. På grund a v min- och ubå tsfaran voro tyska rna 
mot slutet av år 1916 så h tt rt trängda i Helgolandsbukten , att 
trots omfattande minsvepn ing och ubåtsjakt de stora fartygen 
hade ytterligt svårt att företaga sina regelmässiga skjutöv
ningar. Den höga stridsberedskapen, med vilken den tyska 
flottari ingick i världskriget, led sålunda av brist på utrymnw 
för övningar och då därjämte n yuppsatta minsvepnings- och 
ubå tsförband krävde officerare och manskap, vilka till stor 
del 1nås te tagas från de stora fartygen , förstår man den all
varliga situation , i vilken minkriget försatte tyskarna. Under 
loppet av år 1916 berövades de stora skeppen .så gott som 

alla officerare i yngre grader. 
Helgolandsbukten blev först efter slaget elen 28 auguo;li 

1914 delvis spärrat m ed tyska minor , i främsta rummet till 
följd av det engelska minkl·iget, som föreles m ed allt s törre och 
s lön·e intensitet, vilket gjorde att tyskarna, förutom minsvep
ning, fingo inrikta sig på att genom ett hänsynslöst ubåts- oeh 
minkrig till sjöss och särskilt då utanför Englands kustt'r 
söka erh ålla elen önskade kraftutjämningen. De insatta med
len motsvarade emellertid icke detta stora mål. Under första 
krigshalvåret igångsattCtS enelast tio mineringsföretag mot Eng· 
land , av vilka sju iscensattes med samrmanlagt '1,000 minor. 
Trots dessa relativt blygsamma mineringsföretag förors c1 knde 
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de dock förlusten av det engelska slagskeppet Audacius, krys
saren Amphion , ubå ten D5 samt m ell a n 30 oeh .!0 minsvep
nings- och h andelsfartyg. Handelssjöfarten under den engels
ka ostkusten lmnslogs under veckor , emedan minsvepnings
förbanelen på grund av stora förluster icke voro i s tånd att 
hålla r ent fr ån minor. Egend omligt nog var detta för engels
männen synnerligen prekära läge icke känt av tyska rna oeh 
meinkriget avbröts i början av 1915, just då det, trots den ringa 
insatsen, började visa sig högst kännbart för engelsmännen. 
Från tysk sida såg man icke vilken effekt minkriget haft 
och man h ade icke tålamod a tt fortsätta med detta slag av 
krigföring, trots att just de långa vinternätterna voro särskilt 
lämpade härför. 

Engelsmännen insågo snart att bästa sä ttet att h ålla tyska 
flottan i schack var att minera in henne i H elgolandsbukten. 
Amiral Jellicoe ville ursprungligen blockera Helgolandsbukten 
med ett minbälte på sträckan Amelancl- Lister Dyb. Genom 
framstöta r av lätta kryssare, jagare och ubåtar skulle svep
ning,sarhele t förhindras. För att genomföra detta amiral Jel
licoes program skulle emellertid erfordrats 55,000 minor, vil
ket antal ej fanns vi d denna tid . För att nedbringa minantale ~ 

utlades vissa minfält oberoende av Yarandra , -m en på samma 
linje. Den militära betydelsen av denna minblockad var emel
lertid ringa, enär kretsen var sluten a lltför tätt omkring Hel
golandsbukten . Med ticlen insågo också egneismännen att 
ny ttan av en minspärr blev stö rre med växande avstånd från 
den fi entliga operationsbasen. Mineringarna lades senare allt
så längre ut och då samtidigt även mineringar, främst för
medelst minubåtar , fortfarande lades i de inre delarna av 
Helgolandsbukten, inses lätt vi lk a svårigh eter , som yppade 
sig för den ty.ska sjökrigslednin gPn. Amira l Scheers st rävan 
gick ocks[t ut på att ständigt hålla rent från minor innanför 
det y ttre minbältet Härför edordrades givetvis ett mycket 
stort antal minsvepningsförband, varjäm te för spanin gs- och 
annan tjänst kryssare, luftskepp, flygplan och ett stort anta l 
fiskefartyg m åste insättas. Denna s. k. >> säk erh etstjänst» hade 
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med den alltmer tilltagande min- och ubå tsfaran utökats ti ll 

sådan a mått, att den ställde oerhörda krav på personal och 

materiel. 
Den l juni 1916 ingingo nedanstående enheter i säkcrlwb

tjänsten i Hel golandsbukten: 
2 kryssare, 

c:a 100 torped- och minbåtar (M-båtar), 

» 1-10 fiskefartyg , 
12 nätläggare och s. k. spärrbrytare, 

2 handelcsfartyg, 
4 tendrar, 

11 luftskepp samt 
53 flygplan. 

Som synes var det en icke föraktlig samling av stridskraf

ter, som erfordrades, och trots detta måste den sedermera ut

ökas. Luftskeppen rekognoscerade det i sektorer indelade om

rådet utanför det vcrk.samhetsfält, där de mest framskju tna 

minsökn ingsförban den opererade. Flygplanen överflögo Hel

golandsbuktens minerade område och avsågas särsk ilt för upp

täckt av fientliga ubåtar. L uftskeppen och flygplanen kunde 

även vid lugnt väder upptäcka och fastställa befin tligheten av 

grunda mineringar samt ytliggare. Luftstridskrafternas m ed

verkan i sjökriget i HelgolandcSbukten var mycket be tydelse

full. Samtidi gt bör man beakta att flygplanens beväpning ofta 

endast utgjordes aY automatgevär eller pistoler samt bomber 

med en maximivikt av 10 kg. Endast en del av dem voro ut 

rustade med radio, motorerna voro otillförlitliga och tilhi. lo 

icke flygning i hårt väder, varjämte h as tigheten var låg. Del 

disiga vädret över Kordsjön resulterade ofta i nödlandnin~ 

med förlust av man och allt. 
Genom minubftlens framträdande förändrades minkriget 

väsentligt under 1916. Engel.smännen utförde mineringar från 

ubåtar med enastående skicklighet och oräddhet ·och dc tre 

utfartsvägar , som tyska flo l tan begagnade sig av från Helgo

landsbuk ten, den södra utefler flandcrnkusten , den norra u t

med danska kusten och den s. k. » \Veg ?\Iitte >> som gick i u n 
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"efärlig 1\vV-lig riktning från H elgoland, minerades oupp

~örligen av b åde över- och undervattensfartyg. Detta gjorde 

att de ty.ska ubåtarna så gott som all tid måste åtföljas av led

sagarbåtar för undanröjandet a v förefintliga mineringar. 

Det var emellertid svårt att navigatoriskt rikligt utlägga 

avsedela mineringctr, då minutläggningen i allmänhet måste 

ske under natten. Brist på landmärken och oregelmässiga 

strömtförhållanden ökade dessutom svårigheterna. Visserligen 

använde sig engelsmännen av hjälpbojar för navigeringen, men 

dessa sveptes ofla bort av tyskarna, varför stor försikt ighet 

alltid måste iakttagnLS vid mineringarnas utläggande. 

Tyska mineringar fötror:sakade även :flera förluster av 

egna fartyg. Sålunda gick ubåten U 59 och konvojfartyget 

Fulci a på egna mineringar sydväst Horn.s Rev och sjönko. Mi

neringen hade ullagts dagen förut , men ej delgivits de föro

lyckade far tygen. Uneler försök att fastställa U 59 :s läge gick 

minsveparen M 1-1 på en mina och strax därefter torpedbåten 

T 78. Bäda sjönko, Yarefler tanken på att bärga ubåten över

gavs. Faran av att arbela i c lt område med ytmincringar 

hade givit sig tillkänna med tillräcklig tydlighet. Tanken att 

genom spärrar skydela sig had e fått en .svår knäck. 

I och med det oinskränkta ubå tskrigets igångsällande 

förändrade sig sjökrigsoperationerna för elen tyska flottan i 

Nordsjön. Målet att genom e tt hänsynslöst ubåtskrig tStrypa 

all tillfö r sel till England blev det primära och den viktiga dag

ordern den 31 januari 1917 inleddes med fö ljande betydelse

fulla mening: 
>> Seine l\Iajestät der Kaiser haben die Eröffnung des unein

geschränkten Unterseebootskrieges gegcn England fi.ir den l. 

Febrnar 1917 befohlen. >> 
Amiral Schcer anför också i .sin krigsdagbok elen l feb

ruari: >> \Y i r treten in ein neues Stadium des Kricgcs, in den 

die U-Boot.swaffe durch Erdrosselung des Englischen \Virt

schaftslebcns und Seeverkehrs die Entscheidung bringcn soll. 

Alle l\Iittel der Scekriegfi.ihrung haben sich dahcr YOU jetzt 

ab ausschlieslich in den Dienst der U-Bootswaffc zu slcllcn, 
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u m die U -Boote in j eder Hinsich t zu den höcbsten LcisLungen 

zu bcfäbigen. Dies gilt naturgemäss in erster Linie fi.i r d ie 

leichten Streitkräfte und Hilfsfahrzeuge, denen der GeleiL- llncl 

Sicherungsdienst obliegt. Aber auch die Venvendung die Flo t

te selbs t wird der durcb die Eröffnung des une ingeschränktc n 

U-Bootskri eges gcschaffenen Lage Hechnung tragen mi.isse11 . ,, 

Amiral Scheer tvekade sålunda inte att, m ed åsidosi.itLan

de av andra för s in flotta vik tiga uppgifter , sälta säkerheten 

för ubåtarnas in- och utlöpande i främsta rummet. Alb me

del m ås te användas för att n å det för den tyska flottan vik

liga målet att förstöra det engelsk a handelstonnaget. 

Englands svar på det skärpta ubå tskriget var a tt snara~! 

fö rbä ttra elen hittillsvarande mintypen, som visat sig föi'hall an

dcvis litet verksam mot såväl över- som undcrvattcnsfartyg. 

Färdigställa ndet av 100,000 minor av den nya typ en påbörja

des och de första leveranserna ägde rum i början av juli. 

Blockaden av Helga landsbukten kunde nu genomföras mt>d 

betydlig bättre och verkningsfullare material. 

Det tysk a amiralstabsverket framlu'lller a tt ubåtskr iget 

ställde mycket stora fordringar på den tyska flottan. Office

rare av a lla grader, vapen- och molorspecialister - därtill 

oftast den bästa per sonalen - måste avses för ubåtstjänslen. 

A ven det hastigt utväxancle s jöflyget fordrade persona l. P a 

skeppen var det -ett enda kommande och gående. Ersättnings

personalen var i a llmänhet oerfaren och dåligt utbildad, detta 

gällde såväl officera r e som mJanskap . Str idsberedsk::~pen måste 

genom intensiva övningar hållas p å toppunkten och då äYell 

fartygscheferna ofta skiftades, vi,sacle det sig omöjligt att a Y · 

hålla förbands- och sk jutövningar, villw senare enelast kun ck 

äga rum i Östers jön . Utbildan clct av torpcdbåts.Oottiljcrna i 

minsvepningstjänst utgjorde, på grund av elen växan de mi n

faran, en väsentlig beståndsdel i ub~tl skriget. Förutom per

sonalf rågan verkade även det långa n ödvändiga varvsliggandel 

hämmande på utbildningen och övningarna. Amiral Sch cer 

ansåg det dessutom lönlöst a l t löpa u t med egna större för

band, enär inga vägar kunde anses minsäkra. 
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Den slystemati ska övervakningen av den tyska radiotelc

grafien gav engelsmännen många fingervisningar, särskilt p:1 

grund av de tysk a minsvepningsförbandens sorglösa begagnan

de av radion. Engelsmännen fingo snart r eda på att de tyska 

ubåtarna huvudsakligen använde sig av två av dc förut nämn 

da utfartsvägarna, nämligen den norra vid Horns Rev samt 

den västliga längs den tyska kusten över Norderney, Borkum 

och Am clancl . Dc engelska minoperationerna riktade sig då 

i främsta rummet mot dessa vägar. Område t vid Horns Hev 

jämte området väst Ems till Tersch elling och väst härom bil

dade med ticlen e tt enda virrvarr av minspärrar. 

Uneler loppet av år 1917 använd es följande engelska sjö-

stridskrafter i Helgalandsbukten för minfällning: 

6 ubåtar, 
3 minläggare, 
7 mindre kryssare, 
l flottiljledare samt 
2 jagare. 

Den tyska minsvepningstjänsten ställdes inJör uppgifter , 

vilka voro utan motstyck e, och på grund av alltfort påträffade 

nya engelsk a minfält utfärdades elen 24 maj 1917 följande 

order av >> Flotl:enkommanclo»: 

l. Utlöpandel från List mot nordväst uppges tills 

vidare. Området m ellan Horns Hev och Graa Dyb an

ses minerat. Minsv·epning komm er icke m er att äga rum 

därstädes . 
2. M,ed alla m edel skall ,)\iVeg Gelb >> - en ny väg 

från Em,s mot NvV - h ållas öppen. Denna väg synes 

även bra för övervattenss lridskr.arfter , särskilt mted hän

syn ti ll angrepp mot Flandern. 

3. Intill dess >> \ iVeg Gclb >> öppnats a nvända sig ubå

tarna av passagen vid Normandsdjupet längs danska 

kusten samt vägen längs h olländska kusten. Båda vä

garna skola hållas under kontroll. 

4. I norr ledsagas ubåtarna av minsvepare och tor

pedbåtar samt ev. luftspaning. Om möjligt sammanföras 
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flera ubåtar , så att endast en konvoj om dagen behöver 
passera de engelska minspärrarna norr onu Horns Rev. 

5. Inga minspärrar komma att läggas för att säkra 
utlöpandel längs elen danska kusten, enär, oberoende av 
alla skäl för och emot, erforderlig personal och materie l 
saknas härför. 

6. Även spärrandel av huvudleelen genom Nor
mandsdjupet får anstå tills vidare. För att hindra in
tränganclet av fientliga ubåtar genom Normanelsdjupet 
.skola ständigt två fartyg, såvitt väderleken det tilla lcr, 
patrullera i södra ändan av djuprännan. 
Omfattande minsvepningar företogos också att rensa upp 

elen mittersta vägen från Helgoland, men även detta m åste 
uppgivas pa grund av den stora minfaran. Att kunna h alla 
en minfri väg ur sikte f6m land för Hochseeflotte visade sig 
helt enkelt oqörligt. Tyska flottan kunde faktiskt icke O]W

rera utan omedelbart skydd av minsvepningsförband, med 
undanlag av området innanför en linje Ems-List. 

Från den l juni 1916 intill elen 31 januari 1917 förlorade 
tyskarna genom minsprängning fyra fartyg. Från l februari 
till 31 maj 1917 minsprängdes 29 fartyg av vilka 26 sjönko. 
Samtliga ovannämnda fartyg voro enelast sådana som syssel
satts i den rena mintjänsten. Ökningen i förlusterna fram
häver tydligt nog den ökade minoffensiven från engelsk sicln. 

Tyskarna förde emellertid själva ett intensivt minkrig och 
accentuerades detta än mer seelan ubåtarna börjat använd as 
som minfällare. Ubåtsminkriget föreles i början av Inyckct 
små ubå tar utefter Flandernkusten upp mot farvattnen sydos 1 

England. Ju större ubå tarna blevo och ju bättre minorna 
dess längre ut lades minorna. 1918 omfattade ubåtsminkrigl'l 
icke blott fiendens europeiska och nordafrik::mska farvatten. 
utan bedrevs även till och med vid Förenta staternas ostkust. 

Den verkan som erhölls var i förhållande till minantalet 
mycket betydande. Fienden måste förändra sitt minförsvar 
och starkt utöka detsamma, emedan han till slut aldrig kunde 
känna sig säker för minor. Endast i fnrvattncn runt Englan d 
fällde tyska ub~ttar 13.000 minor, Yilka utlades i ungefär 1,i300 
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spärrar. Slutct på 1917 utgjorde höjdpunkten. Efter denn[! 
tid lyckades det engelsmännen att nästan fullständigt stoppa 
verkan av det tyska minkriget genonT betydlig förbättring av 
fartygens skydel varjämte bekämpandet av ubåtarna samt min
sv·epningstjänsten i hög grad förbättrades. Överallt, där de 
tyska ubåtarna uppträdde, sökte engelsmännen förstöra dem. 
Särskilt verksamt visade det sig vara att lägga täta djupmi
neringar, över vilka grundgående fartyg kunde patrullera. Ett 
absolut resultat hade spän·andet a v Doverstrait under vin
tern 1917-18 genom 10,000 i våningar lagda minor. Genom 
en in tensiv bevakning - även med ljusspärrar - nedtrycktes 
ubåtarna även uneler natten och ledo snart sådana förluster, 
att passa-gen genom Eng·elska kanalen måste uppgivas, vari
genom basen vid Flandern förlorade mycket av sitt värde. 
Även på andra shillen lågo dylika spärrar såsom vid York
shirekusten - 9,000 minor -, i Kaitegats norra del - 3,000 
nl.inor - och i Otrantosundet. 

Trots alla bemödanden lyckades det icke engelsmännen 
att fullständigt spärra Helgolanclsbukten, enär tyskarna här 
under det starka skyddet av Hochseeflotte ideligen kunde sve
pa. Vägen norr om England kunde därigenom hållas fri för 
ubå tarna. Det syn tes omöjligt att spärra denna väg. För 
att icke ubå tarna skulle kunna dyka uneler mineringarna , vil
ket de tyska ubåtarna alltid gjorde, hade det erfordrats 200,000 
minor i flera våningar för en m.inering mellan England och 
norska kusten. Vid denna tidpunkt var det emellertid, som 
amerikanarna uppträdde på arenan med den av dem nyupp
funna antennminan. 

Amerikanarna arbetade energiskt på färdigställandet av 
dessa minor och byggde samtidigt tio fartyg såsom ett mine
ringsförband med en minkapacitet av 6,000 minor. Sonunaren 
1918 började de utläggandel av den stora Nordsjöbarriären 
Och intill Ynpenstillestånclet hade de utlagt 56,000 minor. Ur 
sjömansmässig och navigatori sk synpunkt var det ett väl ut
fört arbete, men resultatet molsvarade ieke förväntningarna. 
Minorna voro icke tillräckligt utprövade och hade därför 
l11ånga svagheter. Dessutom var det svår t att lägga minlinjer-

Tidskri/t i Sjöväsenclet. 45 
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na alldeles intill varandra. Det blev oftast en luck a pa 4 
a 5 distansminuter, vilka de tyska ubåtarna lågo och pejlade 
in, varefter de smeto igenom dessa luckor. Vid utläggandel 
detonerade närmare 4,000 nrinor. N'är spärren 1919 SYcptc5 

upp, lågo av de djupare lagda enelast hälvtcn och av dc grun
dare lagda endast fjärdedelen kvar. Sex eller c;ju ubåtar ska
dades alltsomallt, av vilka dock ett par i skadat tillstånd upp-
nådde hemorten. 

För år 191 g hade amerikanarna planerat liknande min-
spärrar på skilda håll i NiedelhaveL 

Ensam i c;i tt slag var tyska hjälpkryssaren vVolfs raider 
från slutet av 1916 till början av 1918. I centnun av sjölmn
delsstråken i Sydafrika, Indien , Australien och Nya Zeeland 
utlade kryssaren 465 minor. Med 18 minträffar, som för iJtta
de 74,000 ton handelstonnage och skadade 35,000 ton , syne-; 
kanske resultatet icke så lysande. Värdet av företage l lag 
emellertid främst i den ·osäkerhetskänsla som uppstod i så 
oott som h ela det brittiska världsväldet och i det stora anbl lc l o 
stridskrafter, som bands för att bekämpa kryssaren uneler en 
för England kritisk del av kriget. · 

Minkriget i Östersjön började med att tyskarna medels t 
kryssare och hjälpfartyg utlade urinspärrar utanför Libau och 
Finska viken, men några egentliga resultat erhö11os ej. l\lin
företaget mot Libau, vilket skulle ske i samband med beskjut
ning, utfördes dessutom mycket illa och utan stöd av större 
artillerifartyg. .. 

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Finland avhro-
tos tillfälligt under vintern 1914- 15 genom tyska minspärrar 
utanför Björneborg och Raumo, varjän'lte tillförseln till \ r: 
kan()'clsk stördes o-enom år 1915 och 1916 utlagda spärrar 

1 

Vita" Havet. Den° största minspärren lade tyskarna utanfö~· 
Finska viken. Mellan Öscl och Landsort utlades sålunda Hl l:J 
- 16 en minering på omkring 9,000 minor i avsikt att inne
sluta ryssarna i Finska viken. Enär ryssarna sällan gingo 
över detta område, hade emellertid mineringen ringa effekt 
Med ubåtar företagna enstaka mineringar, vilka lades i dc 
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egentli ga ryska farvattnen, åstadkommos dock vissa förluster 
för ryssarna. 

Störrc verkan hade de av ryssarna utlagda mineringarna. 
Ryssarna visade sig i minkt·iget i Östersjön avgjort överlägsna 
sin tyske motståndare. Vid krigsu tbrottct räknade ryssarna 
med en tysk framslöt mot Petersburg, varför dc genast spärra
de Finska viken ungefär ost H. eval förmedelst en tät minerinn 
i flera linjer på sammanlagt 2,000 minor. Spärren förstärkte~ 
sedermera till 4,000 minor. Bakom denna defensiva spärr 
ville ryssarna upptaga kamrpen med den tyska flottan. An
talet minor var för dåtida förh ållanden mycket stort och spär
J en sku lle ha gjort ett svårt hinder för ett tyskt framträngande. 

Enär angreppet uteb lev på grund av att tyskarna voro 
bundn a till Nordsjön, gingo ryssarna själva över till offensi
ven och ladP inom loppet av tre månader 14 stora spärrar p:\ 
1,600 minor i Östersjön mellan Arkona och Yt:cmel. Rvssar
na ledo inga förluster under dessa synnerligen väl utförd~ ope
rationer. Tyskarna förlorade däremot på dessa minor pan
sarkryssaren Friedrich Karl samt flera minsvepnings- och 
handelsfartyg varjämte dc små kryssarna Augstburg och Ga
zelle blevo svårt skadade. Hyska mineringar lades även på 
tyskarnas sannolika anmarschvägar mot Finska viken, varvid 
mineringar icke endast lades utefter ostkusten, utan även i 
Öppna sjön S\V Gotland. Förelagen utfördes n'1estadcls med 
jagare och kryssa re och ofta uneler svåra väderleksförhållan
den. Enligt ryska källor utlades 42 % av de ryska mineringar
na av grundgående fartyg. Att jagarna flitigt utnyttjades i 
det ryska minkriget visas bland annat av att enbart en jagare 
på 650 ton utlade 5,260 minor genom 75 utförda mincrinas
~öre tag eller med andra ord 14 % av samtliga av ryssm·n~ i 
Östersjön utlagda minor. 

Trots att ryssarna genom dessa mineringar fCirsatt en stor 
del av dc i Östersjön verksamma tyska stridskrafterna ur le
ken, fortsatte de icke under dc följande åren med detta slag 
utav krigföring, kanske mest b eroende på att det efter amiral 
"~n Essens död icke fanns någon högste befälhavare 111;ed till
racklig framåtanda. 
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Ryssarna utförde även omfattande mineringar i Moonsun
det och Irbensundet. På det senare tStället måste ryssarna föra 
en ständig kamp mot de tyska minsveparna, vilka stöddes av 
tyska batterier i land. 

Tyska minföretag mot finska hmnnar i BottenhaYet mötte~ 
av ry~ka mineringar i Ålandsförträngningen. 

En kännbar förlust ledo tyskarna, då av en på proYt ur 

6 tadd jagardivision p [l tio fartyg icke mindre än sju stycken 
minsprängdes på den mellan Dagö och Osel utlagda minpo-

sitionen. 
Sammanlagt utlade ryssarna 39,000 minor i Östersjön, av 

vilka enbart den s. k. centralpositi onen mellan i'\argö och 
Porkala slukade 11 ,000 minor. 

I Svmta Hovet hade ryssarna redan under vintern Hll .f 
- 15 lyckats genom minträffar skada olagkryssaren Goehcn 
samt de små kryssarna Brcsslau och Hamidie i Bosporcn. 
Minorna hade lagts på så stort vattendjup, att tyskarna h iillo 
det för omöjligt att minor över huvudtaget funnas i farva tt
net. På grund av den ringa sprängladdningen i minorna sjiink 
emellertid intet av fartygen. 

På sommaren 1916 spärrades tillträdet till Bosporen full-
ständigt genom 1,000 nl'inor, vilka utlades av jagare uneler tre 
olika nätter. Spärrarna förnyades ideligen genom grundgarn
de moborbåtar, vilka obehindrat kunde gå över minlinjerna. 
Samtidigt utlades under den anatalska kusten ända ned ti ll 
kolhamnen Zunguldak flera spärrar, vilket i förening med 
ständig närvaro, av både över- och unden·a ttensfartyg full· 
ständigt lamslog all tillförsel av bränsle till den turkiska no t· 
tan. Tillförseln från bundsförvanten Tyskand kunde endast 
tillfredsställa de mest trängande behoven och belastade r rdan 
synnerligen hårt den i anspråk tagna järnvägen. 

Turkarna spärrade Dorclcmellerna på det sntalaste stället 
med 400 minor. Den världshistoriska minspärren på 20 minor, 
tSOm utlades efter den första stora beskjutningen av Dardancl· 
lerforten i bröjan llV mars 1915, visade tydligt vilken stn l;:.n 
ntinan besitter, när minspärrarna försvaras av artilleri. ;\[i· 
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11orna utlades nattetid på den plats, där det förmodades att de 
allierade skulle å tertaga si tt bombardement av forten. Vid 
det stora angreppet den 18 mars 1915, som skulle öppna vä
geil till KontStantinopel, löpte slagskeppen Irresistible, Ocean 
och Bonvet på minor och sjönko, varjämte slagkryssm·en In
flexible även minskadades och med svårighet kunde bärgas. 

Debaclet vid Dardanellerna, son11 stoppade de förenade 
engelska och franska flottorna , gav det mäktiga England dess 
första allvarliga nederlag till sjöss sedan De Ryuters seger 
över :Monk år 1666. 

I Nau ti cus framhålles även såsom en egendomlighet den 
transport av minor som ägde rum på kusthandelsfartyg ut
efter den syriska kusten för att utläggas i de mesopotamiska 
floderna och .slutligen sådana som på kamelryggar forslades 
till Suezkanalen. Resultaten voro dock magra. I Suezkana
len skadades endast ett fartyg, som dock redan efter 24 tim
mar åter var flott. 

Mineringar vid norclamerilwnsJ..:a J..:usten utfördes under år 
1918 med verklig framåtanda av de tyska ubåtarna U 117, 
U 151 , U 155 och U 156. Allt som allt utlade ubåtarna 75 
minor i åtta olika spärrar tätt intill den amerikanska kusten. 
Sammanlagt sänktes på grund av des.sa mineringar 27 ,000 ton 
handelstonnage varjämte slagskeppet Minnesota svårt skada
des av en minträff i förskeppet. 

Visserligen upptäcktes och uppsveptes de utlagda mine
ringarna rätt snart med undantag av en utanför Halifax lagd 
spärr, vilken med anledning av vidriga väderleksförhållanden 
ej kunde rensas bort. Delta förorsakade bland annat alt 
trupptransporterna från Halifax och Quebec måste inställas i 
början av september. Antalet till Europa överförda trupper 
sjönk härigenom från 313,000 i augusti till endast 228,000 i 
september. 

Minans betydande roll i sjökrigföringen har med tillräck· 
lig tydli ghet framhävt.s genom ovanstående utdrag från min
kriget. Som förut nämnts har minkriget i Nordsjön skildrats 
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m er ingående, beroende på aU det in tensiva minkriget i dc%a 

farvatten faktiskt stoppade den tyska flottans rörelsefrihel och 

slutligen tvang densamma på knä. Omkring 200,000 minor J'iii. 

des enbart i Nordsjön och decss omgivande farvatten och Yid 

krigets slut deltogo i elen engelska minsvepnings- och patrn ll

tjänstcn över 3,000 fartyg. 

Att minan ick e s tod de andra vapnen efter i verkan fram _ 

hålles också i Nauticus varest nedanstående siffror äro hiim

tadc. 
Av samtliga förluster för de i kri get deltagande staterna 

(förutom olycbfall) föllo på minans lott: 

23 % a v alla slagskepp och kryssare, 

57 % av alla jagare och torpedbåtar , 

27 % av alla ubåtar försåvitt förisntorsaken är kiin d 

~aml näslan samtliga minsvepningsfarlyg . 

Cirka 10 % av de i det tyska handelskriget sänkta far 

tygen h a orsakats av min träffar. De allierade förlorade diir i

genom över en miljon ton handelstonnage och över en !uh 

miljon ton blev skadat. 

Minspärrarnas, liksom de enskilda m inornas, triiffvcrk<t ll 

var mycket olika. l\fccl små spärrar på cirka tio minor erhölls 

ända upp till 50 % träffar i ubå tsminkrigeL I m ånga fall upp

nådde dc tyska mineringarna 3-4 % träff, vilket är ungdär 

de lsamma som artilleriet når upp till . De stora minbarri~ircr

na mot ubåtarna uppnådde em ellertid icke så hög träffprocrnl. 

Doverspärrcn sålunda cirka 0,2 % och Nordsjöbarriären änn u 

mindre, men dessa mineringar fyllde likväl sitt ändamål, dii r i

gen om att fi enden överhuvudtaget icke vågade gå i de a\·spii r

radc områdena. 
Beträffande materielen ge erfar enheterna vid handen a tl, 

såsom framgår av det föregående, mintyperna avsevärt fi ir

bättrades under krigets gång. Mot slutet av kriget hade man 

sålunda kanunit fram till en mina, vilken fyllde samtli ga dc 

tekniska krav man ställd e på h enne. Djupinställningen yar 

mycket noggrann, ankartrossens längd hade ökats, minan h'l!-( 

väl förankrad och var svårare att svepa, tändnin gen funk l io

neracle tillförlitligt och sprängverkan var god. 
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Utvecklingen efter kriget är av naturliga skälmindre känd, 

men med kännedom om teknikens frammarsch uneler de se

naste tjugo år en , h ar ma n alla skäl a tt vänta att mintyperna 

än mer utveckl a ts och att oerhörda kvantiteter ligga i be

redskap. 

Nauticus framhåller nedanstående data angående nuva-

rand e mintyper i allmänhet: 

Sammanbgd vikt 800- 1,000 kg. 

Agg- eller k lotformiga med c:a l meters diameter. 

Sprängladdning m ellan 200--250 kg (trotyl, nov il eller 

blandning av h cxanitrodifenylamin och trotyl). 

Ankartrossens längd upp till l ,000 m eter. 

Hornminor, mekaniska n1inor och antennn1inor. 

Lod- och hydroslatförankring. 

Utläggningshas ti gh et upp till 30 knop. 

Flygminor och drivminor, av vilka cle senare förmedelst 

en n-rotor h ållas på inställt djup. 

I Rivisla Marillima omnämnes en italiensk mina - »Ita

lia typ A >> -- som har en ankartross på 4,000 m längd. Mi

nan består a v två minstommar, en undre m ed stor laddning 

avsedel mot ubåtar och en övre med relativt liten laddning av

sedd mot övervattensfartyg. Enbart lodet till denna mina vä

ger 125 kg. Ankaret väger över 2,1 ton och hela minaggre

gatets vikt uppgår till ej mindre än 4 ton. 

Värdet av de ol ika typerna av minfartya son1 användes 
b' ' 

klarlades under krigets gång, jagaren vitSade sig vara den ojäm-

f~rli gt bästa. l\Ied dess rörlighet, höga fart, stora minkapa

Citet och att elen är fullt stridsduglig, seelan minorna fällts, 

står elen i sär sklass. Trots detta må.ste man räkna med att 

använda kryssare och hjälpfartyg för mineringar. Ett oefter

givligt villkor är em ellertid alt fartygen besitta hög fart. Bå

~e de tyska och engelska hjälpfartygen Yisade sig ha för låg 

fart trots sina 20- 23 knop. 

Ubå ten visade .sig synnerli gen lämplig för mineringar in

om områden , där fienden innehar herraväldet till sjöss. Ubå-
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tens r inga fart och begränsade minkapacitet utgör en stor n ack
del, men under de sista åren ha de flesta större mariner byggt 
minubåtar med stor minkapacite t Enligt Nauticus har Eng
land för närvarande sex ubåtar på 1,500-2 ,000 ton m ed 100 
respektive 120 minor, Frankrike lika mån ga ungefär hälYLen 
så stora med 32 minor samt italienarna, japanerna och ryssa r
na bålar med utrymme för 40 minor. Att Tyskland även hur 
liknande ubåtar under byggnad torde vara ganska säkert. 

Flygplan kom för första gången till användning för min
utläggning under det årslånga ställningskriget i Irbensundd. 
Det var tyskarna, som begagnade sig av detta nya slag a v 
,, minfällningsfartyg » och med gott resultat. Minering fra n 
flygplan är särskilt lämpligt i skyddade fientliga farvatten och 
ankarsättningar, varest fienden känner sig fullt trygg. F lyg
planets ringa minkapacitet uppväges härvidlag av överrask
ningen och den skada enstaka minor kunna åstadkomma på 
viktiga punkter. 

På våren 1916 hade befälhavaren för Doverpatrullen, ami· 
ral Bacon, försökt stoppa de tyska ubåtarna genom att utefler 
hela den del av flanclernkusten, som var besatt av tyskarna , ut
lägga uhåtsnät, vilka voro fyllda med småminor. Trots 'J.t t 
utläggningen av näten lyckades, blev resultatet mycket magert, 
emedan näten icke hela ticlen kunde bevakas. Nä ten voro dess
likes illa gjorda, vilket .medförde, att de tyska ubåtarna gjorde 
luckor i näten samt oskadliggjorde en stor del av minorn a. 

Redan 1914 hade tyskarna utlagt ubåtsnät utanför ~or· 
derney. Nätets bojar hade ·emeller tid så småningom dragits 
ned uneler vattnet, vadan det ansågs otillförlitligt. I augusti 
Hl16 utlades ett 7 km. långt nät från Norderneys lysboj i un
gefärlig nordlig riktning och i oktober samma år utlades un
der oerhörda svårigheter ett andra nät för att spärra genom· 
farten syd ovannäm:ncla lysboj. Efter några månader kmn 
man emellertid uncler:fund med att nätbojarna utgjorde ut
märkta navigeringsmärken för de engelska ubåtarna, varfi )r 
näten blevo upptagna i februari 1917. 

Frågan torde väl vara om det överhuvudtaget skall löna 
sig att ute i öppna sjön använda sig av nät såsom skydd mol 
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ubå tar. l hamninlopp och farledsförträngningar kunna nät
spärrarna ha sitt berättigande, naturligtvis under förutsätt
ning att d e bevakas. 

Svårigheten för ubatar att taga sig fram i farledsförträng
ningar, vilka spärrat-s m ed nät, visas bland annat av den skild
ring som den forne ubåtschefen Ernst Hashagen ger i sin bok 
»U-boote \Ves twärts '' · ~led tillhjälp av en oerhörd framåt
anda och genom att han m ed sin ubåt faktiskt kröp fram 
på botten i Engelska kanalen, lyckades han till slu t leta sig 
igenom under nätet. Strax efter det ubåten passerat detone
rade en mina i nätet och skadade styrbordspropellern, dock 
ej allvarligare än att ubåten lyckligt kund e ta sig fram till 
Helgoland. Delta in träffade den 31 augusti 1917 . 

Paravansvepens införande gjorde, att 1111ed dylika svep 
försedda fartyg med mindre risk kunde gå genom minerade 
om råden. Talrika tyska hornminor simros sålunda upp un
der åren 1\)17 och 1918 av de engelska paravanerna. Nack
delen med paravanen är emeller tid a tt den sveper upp fler 
minor än som erfordras för det egna fartygets >Säkerhet. Vis
serligen har en förankrad mina större sprängverkan än en dri
vande, m en vid gång i formering uneler mörl<er, då uppskur
na minor ej kunna upptäckas, förefinnes stor risk för att ef
terföljand e fartyg skola )> kollidera '' med dylika minor. Vind 
och strömförhållanden jämte den omständigheten, a tt det un
der mörker och tjocka är betydligt svårare att hålla en for
mer ing, uppställer elen frågan, om det icke vid >Sådana till
fällen, då uån2: i formerinu är ounduängli!.t ~ir fördelakli<>are <l , , .,_, o 1 ;1 ("') 

a tt gå utan paravaner. 
Antennminan bringas recbn genom antennens beröring 

med sveptrossen till detonation varjämte förbättrade ankar
iPassar komma att betydligt minska paravanens skärande för
måga med risk att paravan och mina komma att föras in mol 
far tygssidan. Beträffande detta spör.smål yttrar helt drastiskt 
en amerikansk författare i U. S. Naval Institute Proeecdings av 
år 1934: '' The pravanes are but anns reachin'' out to dra·w t> 

the mines against the sides of the sh i ps they seek to protcct. ,, 
Under elt kommande krig får man inrikta sig på att hyd-
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rofonerna komma att spela en långt större roll än tillfö rne. 
Hedan uneler världskriget inträffade det, att engelsmännen med 
sina hydrofoner ej blott kunde lokalisera en ubåt utan äwn 
konstatera antalet från ubå ten fällda minor. Man m ås te r~ik
na 1ned att, förutom örlogs- , handels- och fiskefartyg, även ett 
stort antal kthststationer komma att utrustas rned hydrofoner 
samt att användandet av ultrasonora hydrofoner - perifo
ner - i hög grad kaminer att utökas . 

Med största sannolikhet kommer antogiron att få en ökad 
användning inom krigsmakten, varvid dess länrplighet som 
bevaknings- och spaningsplan till fullo kommer att ulnyltjas. 
Det torde väl blott vara en tidsfråga, när man övervunnit auto
girons svaghet - dcs.s förhållandevis låga fart. 

Beträffande det otal minsvepningsfartyg, som använde" 
av olika slag, visade det sig snart, hur litet lämpade djupgåen
de fartyg voro för denna tjänst. Engelsmännen, vilka i bör
jan av kriget disponerade några kanonbåtar och ett hundratal 
trawlare för minsvepningstjän.st, förlorade sålunda under dl· 

två första krigsmånaderna sex minsuepningsj"arlyg JJi 12 LZfJ JJ

~uepta minor. 
Mineringstaktiken genomgick under världskriget en ut

veckling därhän, att man frångick de raka stela minlinjerna 
och ersatte dem med korta oregelbundna. Minantal , mindj up 
och minavstånd varierades. Minering skedde i våningar för 
att komma åt ubåtarna m. m. Geno1n! att göra allt störrl' 
områden 1nininfekterade och genmn en sändigt pågående p i\
spädning av nya minfält medelst grundgående fartyg på om·· 
råden, som fienden genom svepning förmodade vara minfl· i~l 
ökades än m er osäkerhetskänslan och minsvepningsarbetet för

svårades i hög grad. 
Mineringar tätt intill egen kust visade sig ofta vara m er:l 

till skada än nytta, varför utlagda egna n1lineringar vid olik ~l 
tillfällen fingo svepas upp. l samband härmed bör framhållas 
faran av att planlöst utlägga mineringar samt nödvändighe ten 
av noda bestick, så att man säkert vet vm egna mineringar iirn 
lag~a . Underlåtenheten att i tid delgiva underlydande befä l-
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havare om utlagda minfält straffades hårt då som exempel 
fyra tyska fartyg gingo på egna mineringar vid Horns Rev. 

SpäiTandet av Sundet och Bälten, som företogs av tyskar
na, visade sig vara ett tveeggat för etag. Vis6erligen hade det 
försvårat ett engelskt gcnmnbrott till Ostcrsjön, men det gjor
de det nästan omöjligt för elen tyska flottan att förbätra det 
strategiska läget genom användandet av utfallsporten Kntte
gatt-Skagerack. 

Nödvändigheten av stödstyrka vid mineringsföretag fram
s tod klart och tydligt ävensom den styrka minan besitter, när 
minspärrar försvaras av artilleri eller hållas under bevakning. 

Intressant är det goda spaningsarbete, som utfördes å så
väl tysk som engelsk sida av ubåtarna. Sär.skilt visade engels
männen härvidlag prov på stor skicklighet och de engelska 
ubåtarna höllo en ständig kontroll över det tyska minsvep
ningsarbetet och dc h ade väl reda på de tyska utfartsvägarna. 
Ofta upptäcktes ubåtarna av dc tyska luftskeppen Yarjämtc 
även minor uneler gynn.samma väderleksförhållanden kunde 
siktas från luften. 

Ur bftdc strategisk och taktisk synpunkt synes det fördel
aktigast, att alla i minerings-, minsvepnings- , bevaknings- och 
spaningstjänst sysselsatta stridskrafter ställas under direkt be
fäl av chefen för den sjögående flottan. En uppdelning på 
flera händer synes olycklig och kan leda till att högste befäl
havaren icke i varje stund har den klara bild av .stridsläget, 
som är nödvändig för att h an rätt skall kunna disponera sina 
styrkor. 

För att minvapnets alla möjligheter skola komma till sin 
fulla rätt fordras en noggrann planläggning, en väl utbildad 
personal samt en både i kvalitativt och kvantitativt hänseende 
fullgod materiel. Detta är icke minst viktigt i ett land som 
vårt, där minan med säkerhet konuner att spela en betydande 
roll i sjökriget. Östersjöns för mineringar synnerligen lämpa 
de farvatten unelerstryker än mer detta antagande. 

Pedro Ahlnwrl.:. 
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Uppgifter angående främmande mariner 
(U F M n:r 9-10/38) 

hämtade ur fack- och dagspress av Marinens pressdetalj 

uneler ticlen 13 augusti-H oktober 1938. 

Innehållet i här åter giYna uppgifter står helt för dc som källa 

anghna pressorganens räkning. 

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angåe,nde 
personal och materiel m. m. 

Storbritannien. 

Den :fara som hotade incpcrict 1933 på grund av flottans brist· 

fä lliga tillstånd blev de•tta år tydlig, ocli uneler Abessinienkriget måstP 

England sända förstärkningar till Medelhavet, ett tydligt bevis på att 

den brittiska medelhavsflottan ensam icke var stark nog att upp

taga kampen med italienama. Ledande brittiska statsmän, speciell t 

utrikesminister Eden, klagade elen gången över att England icke var 

i stånd att sätta makt bakom sina ord under folkförbunclsförhand

ling·arna. 193!5 lades g runden till en ny stor flotta, trots att ma n 

ännu var bunden av \Vashingtonavtalct, som hland annat förbj ö<l 

England att bygga nya slag.skepp före 1937. Men Japans h å llning 

vid den sista flottkonfer ensen i London gav Storbritannien fria hän

der och kapprustningen började nu på allvar. 

100,000 km. sjöledc•r måste i händelse av krig beskyddas av elen 

engelska flottan, och a miralitetet ansåg det nödvändigt att bygga 

nya krigsfartyg på sammanlagt 500,000 ton. Byggnadsprogrammd 

för 1936-38 omfattade 7 slagskepp, 3 hangarfartyg, 21 l'ryssare, 3:} 

jagara och 17 undervattensbåtar. ::lien detta program är icke på långt 

när tillräckligt, skriver The D aily Tc legraphs sjömilitäre medar-
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hetare. Speciellt måste antalet kryssare och jagare ökas betydligt. 

Vad und~ervattensbåtarna beträffar äro meningarna något delade. 

Några tvivla på deras betydeLse. Andra anse att de kunna Yant 

Ji.k a farliga fö:r England nu som 1917. Don brittiska f lottan kan 

emellertid icke bes kydda alla handelsfar tyg, och man ilar därför bör

jat utrusta handelsfar tygen med lätta kanoner och minnät. Ddta 

stora program är planerat och delvis genomfört av förutl-arande 

förste sjö l orden, a mir al Chatficlcl. 

(Göteborgs Handels- o. SjöJartstidning- elen 23 augusti 1938.) 

stora omgrupperingar inom do brittiska sjö.s ty rkorna äro före

stående. Allteftersom det väldiga nybyggnadsprogrammet tar fasta

re konturer står det klart, att s!Yäl hemmaflottan, meclelhaYsflottan 

som reservflottan och s jöstriclskraftcrna i utländska vatten skola ny
organiseras. 

Det fö rsta steget i cle·nna r ill:tning har redan tagits, då första 

Tribalf lottilj en med jagare på 1,850 ton införlivades med uwdelhavs

f.lottan. Före årets utgång kanuner förmodligen elen andra Tribal

flottil jen att ha anslutit sig till hcmmaflottan. Sexton nya ubåtar 

skola enligt planerna under de kommande aderton månade rna för

stärka marinen. De ras slut liga destinationsorter är o til ls vidare hem

liga, men det anses, att denna undervattensflotta skall både fö rl äg

gas i inhemska och främmande farvatten. 

Uneler ticlon hösten 1938 till slutet av år 1941 komma följande 

far tyg att tagas i bruk: 7 slagskopp - två på 40,000 ton med 40,5 

cm. kanoner och två på 35,000 ton med 35,5 cm. kanoner, vidare 24 

kryssarE' varierande mellan 10,000 och 5,430 ton, 6 flygplank ryssare 

vareler a med ett tonnage på 22,800 ton och med möj liglwt att tag:::. 

70 flygplan ombord, 40 jagare mellan 1,850 och 1,690 ton, 21 under ·· 

vattensbåtar - do flesta av oceangåoncle typ - samt slutligen 16 

eskortfartyg och minsveparP. De.ssa skola till större delen bestyckas 

med luftförs varskanoner och kunna användas som konvojfartyg. 

Denna nya flotta, vars sam manlagda tonnage är hälften av 

hela den engelska f lottans år 1935, har red an beslutats, men det kan 

t änkas, att byggnadsplanen kolllmer att undergå förändringar på 

grund aY poli tiska förhållanden . Det ii r clock tydl igt, att både hem

maflottan och meclelha vsflottan, vi l kas .sförsta fartyg bestå a v mo ·· 

clerniseracle slagskelJP byggda uneler k rig0t, komma att förstärkas 

med moderna snabbgående fartyg bestyckade med kanoner av maxi
mikaliber. 

Frågan om en slagflotta för Fjärran östern har ännu icke kom

mit förbi överläggningarnas stadium. Skulle en sådan flotta visa 
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sig nöchändig, kommer den att ingå i budgeten för 1939, under vil
ken kostnaderna för icke mindre än tre slagskepp p å 40,000 ton Y>in
tas bli upptagna. Det anses dock, att USA:s flotta utgör en betryg
gancle garanti Jör bibchåilandet av maktbalansen i Fjärran Oste rn, 
särskilt då USA ständigt utvecklar sina baser i Stilla havet. D<•n 
nva hamnen i Singa]Jore och den befästa marinbasen där gör eld 
e;11ellerticl möjligt för England att, om så skulle 1Jel1'övas, siiwla 

engelska krigsfartyg till dessa vatten. 
Inom L'n nära framtid väntas, att :tlottans fl ygstr idskraftt• J· 

kola ha f;Fdubblats. 
(Sn•n.ska Dagbladet. (Londontelegram) el en 16 augu ti 1938.) 

Amiralitetet har meddelat namnen på 26 nya fartyg av 193:-.> 

års program. Blaml dessa märkas: 
slagskeJlllen Lion och Tcme rairc , vilka komma att ingå i en ny 

klass - Lian-klassen, 
kr~·ssa.rua av Fiji-klasscn : Ceylon, Jamaica, Gambia och Ugan

Lla samt av Dielo-klassen: Charybclis, Cleopatra och Scylla, 
ubåtarna av Triton-klassen : Talisman, Trtrarch ocl1 Torbay. 

(The Daily Trlcgraph dPn 29 septembe r 1938.) 

Två n.,·a ubåtar hant Lircligställts. nämligen >>Undine» (1936 
å rs program) och »Cachalot.» (1933 års rrogram) . >> Uncline >> är den 
fö rsta av tre G40-tons l1åtal'. Syste rfartygen >>Unit:y» och »Ursula» 
hc,finna sig under i.Jyggnacl. 

»Cachn lo t» är den si.sta i se rien av dc stora minliggande ubåtar
Ila på 1.:J20 ton. Oniga l1åtar aY denna klass äro "l'orpoisc», "Nar
whah>, "Grampus.)) och "Rorqu a l", Yilka alla befinna sig i aktiv tjänst 

i Homcfleet <·IIL' t' i Kina. 
(The N a val Chronicle dem 19 augusti 1938.) 

Ett a'' dc mrra öwrraskande dragPn i Jlottans åter up pbyggnad 
är återkomsten och det snabbt växande antalet av motortorpedbåtar, 
sk river Rac'Jnond \'. B. Blackman i The Naval ChroniclL·. 

Våra fö rsta motortorpcllbåhr, krig.s tidcns >> kust.motorbåtal'll, vo
ro av tre skilda typer, en "40-foob, en »G5-foob samt en "70-foot», 
vilkas fart höll sig mellan 29 och 41 knop. 

Den första typen, »40-foob> C. :M. B., hade en längel på 45 fot 
(13,93 m), en bredd på 2,61 m samt ett djupgående på 0,81 m. Den 
hade ett deplacement 11å endast fem ton, en torpedtub, vilken myn 
nade ut i akiern samt en fart på 41 knop. 
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Den andra typen, "33-foob C. ~I. D., hR de betydligt lägre fa1: 
(max. 34 knop). Dess deplacement var dubbelt så stort som elen först
nämnda typen , dess J ängel var 60 fot (18,6 m), bredelen 3,41 m och 
ett djupgående av 1 m. Dess beetyckning utgjordes av fyra Lewis
kanoner och två 45 cm. torpeder. 

Den tredje typen, »70-loob C. N. B., var på 21 ton. Denna 
ökning i depJaccnwni skedde på bekostnad av farten, vilken enelast 
uppgick till 28 1/2 knop. Längelen var 72 1/2 fot (22,3 m), bredden 
4,34 m och djupgåendet 1,08 m. Bestycknin gen utgjordes av sex 
Lewiskanone r, fem torpeder samt fyra minor. 

Vi ha nu åter t.re typer av motortorpedbåtar, men med nägot 
större deplacement och betydligt högre fart. Dim_e nsionerna äro 
emellertid i stort sett clesamllla. Metall har ersatts med trä i en 
del :tall och flera maskinar av tyngre och kraftigare modell ha införts. 

Vår första grupp av 18 moderna motortorpedbåtar, N:s 1--J3. 
vilka nu äro i MPclelhavet, N :s 7-12, som ligga på varvet i Ports
mouth och N :s 13-18, vilka äro under konstruktion, ha byggts av 
the British Powcr Boat Company of H ythe. 

Do ha ett clephcement på l8 ton, en längel på 60 fot (18,6 m), 
en bredel på 4,10 m samtligga 0,9G· m djupt. De äro bestyc kade n1cd 
8 LewiskanQnc.r och 2 45 cm. torrede r. Maskinerie't utgöres a v tre 
Po\\·er Sea Lion petloJmaskiner med sammanlagt 1,500 hkr, vilket 
ger en beräknad fart på 33 knop. Emellertid har man under prov
turerna uppnått t. o. m. 50 knop. De ha en aktionsradie på 500 sjö· 
mil vid 20 knops fart. B<>sättningcn utgöres av 7 man. 

hl. T. B. 102 ~i r en tS törre båt av ny typ, S'om byggts av Vasper 
Ltd i Port.s moutlt. Den sjösattes 1H37 och togs i bruk i slutet av 
mars i år. 

Denna bät har ett cleplacPment på 28 ton, en längd på 68 Jot 
(21,08 m), brE:Llcl 4,G7 m samt 0,93 m cljupgåe:ncle. Tre Isot ta-Fraschi
nimaskiner på sa1nmanlagt 3,000 hkr. svara Jör en fart av 47,8 knor
utan alltför stor Jrcstning på motorerna och lllC'cl full last 43,7 knop. 

Ursprungligen var elen försedel med en 33 cm. stävtub och en 
hiickt ub . Stävtuben har eme ll ert id nu e rsatts med tYå tuber på var 
sin sida om bryggan. 

Bestyckningen utgörrs vidare av två 20 mm. automatkanoner. 
M:. T. B. 102. har två fp]: Maskinrummet är mycket varmt och skro
vet är l,ygg t av trä. 

Det s istnämnda Jelct har avhjillpt.s i en systerbåt, ll. T. B. 101. 
Denna, som bygges av .T. S. "White & Co. Ltd, är helt av metall. 
Den b ar liknamk maskiner som i hl. T. B. 10:2 och bestyck ad med 
53,34 cm. torpedtuber. Längden kommer att lJli 67 fot (20,77 m), 
bredelen 4,G m och djupgåendet 0,93 m. 
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Till ski llnad mot krigstidens C . .M. D. äro dc moderna mo 1o 1·_ 

torpedbåtarna utmärkt sfösäkra och kunna sätta hög J'art äwn i 
grov sjö. Vad frågan om farten beträffar har ut vcckli ng en ännu 
icke nått sin kulmen. Motortorpedbåtarna skulle kunna håll a <>n 

fart, vilken även med fulla förråd och unde r de mest ogynnsam nJa 
väderleksförhållanden bo rde Yara ett par knop mer än dc snahha't·· 

kryssare och jagare. 
Ytterligare åtta M. T. B. äro under byggnad elll'r påtänkta. 

vilket gör en totalsumm a av 28 motortorpedbåtar. 

(Tlw NaYal Chroniclc den 19 augusti 1938.) 

Den engelska officerskåren inom a ll a tre vapenslagen (här, flot 

ta och luftyapcn) kommer inom c·n snar framtid att bliYa yngn·. 
bättre· avlön ad och mera cleJ,wkratiskt inrättad. Det har såledt ·.
inom dessa trl' avclPlningar aY det engelska försv aret genomfötrs Yid 

sträckta re.former med avsikt att öka dessa vapens effektivitet ei'it•r 
hand som utvidganclet av det engelska krigsmaskineriet i samhand 

med upprustningen skrider framåt. 
Uneler loppet av dc senaste åren har gradvis införts bättre lii

neförhållanden och lönevill kor för de meniga soldaterna. De sista 
reformerna äro avseelda att ha elen verkan, att ett stö rre antal ung a 

och lovande officersämnen skola dragas till försvaret g·enom. at t Llel 
öppnas större möjligheter än tidigare att göra en god karriär. 

Den mest slående förä ndringen inom hären , som j ust infört~. 

var krigsminister Leslie Horc-Belishas bestämmelser om ett be·tydlig t 

snabbare avancemcnt för samtliga officPrare. Tidigare nådde i J eu 
engelska armcm blott hälften av alla officerare kaptens rang, men 
i framtiden skall varje löjtnant inom loppet av åtta år kunna ml 

kaptens rang, och varje kapten skall ha ntöjlighct att bliva utnä m nd 
till major om ytte rligare nio år. 

En annan hctyclanclP reform är en väsE-ntlig löneförhöjning 

som i f ram tiden ger officerarna må:flighd a tt leva av sin lön ut at1 

att behöva hava en förmögenhet vid sidan . Vidare kommer ett an

tal stipendier och friplatser att inrättaLS, så att obemedlade kunna ;:r a 
i officersskolorna i Sandit u r st och IV oolwich, samtidigt m ed a t t el et 
går att avancera direkt från ledet. 

För flottans och flygets vidkommande har det träHats för an

staltningar att bringa deras Yillkor på sa mma nivå som härens, och 
det bJir vidare lättare för de yngre olficcrarna att ingå äktenskap. 

Det väntas att dessa reformer, S]Jcciollt måhända de bättre l ii

neviJlkoren, s kola m eLlYcrka till en demokratisering av officl'r.sldn·l'll 
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inom den cngc·lska krigsmakten, dtt det blir möjligt för obPmcdlade 
att avancera i.iJI officerare oclt leva av ofl'iccrs lönen. 

Krigsministl 'l'll har givit order om bi ldanril' av en officers reserv, 
i vil ken män llt<'llan 31 och fi5 å r ku11na int räda, och som ska ll träda 

i bruk i fall av krig. :M:cdl<'mmarna m åst<' ha tplmis k, akademisk 
o·ll e r annan SJWCi<'l l utbildning men heltöva i nga el ler föga mi litära 
fö rkunskaper. 

(Skttnl'ticlningC'n, Lunds Dagblad (Lonclontl'll'gTam) el en 22 aug. 1938.) 

U. S. A. 

Den amC'rikanske marinc\Jpfpn amiral William Leahy har :för 

prcsicknt Roosevl'l L förklarat, att marinministPriP•t. l t os nästa kongress 
tänke-r lwgära c• n höjning av ans lagen till marinen med 200 111 i ljoner 

cl oJ\ a r. Det hittilssva rande anslaget upvgår till 547 miljone r daller 
- vilket i kronor l.Jlir en sv inLllaudo siUra - vartill kommer ett 
ti lläggsan.s lag 0111 Hl mi \jonPt' do ll ar plus en a nvisning om 50 mil 
jotw r dollar ur fonden Jör ofl'l'ntliga l.JyggnaclsarhPten. 

Am.iral Lca li y omtalade vida re för prPsidcnten, att nästa års 
Ho ttbyggnads1nogram avsåge byggandet av 2 s lagskPpp, 4 kryssa re, 
8 jagarf' samt G (' \\et· 8 undervattensbåtar. 

(AftonbLadet cl<>n 3 sc.pternber 1938.) 

Ur den sta tis tik, som nyligen offentliggjorts av Fö•renta stater
nas marinminis tl•r iulll, l'ramgå r, att L n . befinna s ig på statens och 
ens kild a varv s lag:;k<'pp, kry:;sa re, hangadarLyg, jagare och ubåtar 

un der l.Jyggnad Jör s amntanLagt 750 miljoner dollar (3,060 miljone r kr.) 

Enligt New Y·ork Times kottutter ma rinlllinistP ri et att inom dc 
J~ärrnaste veckorua kontraktera ytte rfigarc' !'yra slagskepp, va rd e ra 
till en kostnad av 70 miljone-r dollar (285 miljone r kr.). 

(Kiel e r Ncueste Nachrichtcn dC'n 19 septembe r 1938.) 

De·t väntas, att presickut Roosevelt i januari komm e r att an
moda kongrc'SS<'n a Lt !JCvilja tillräckliga s ummor j'ör att påbörja 

byggandet av tv it sto ra slagskCJlP om vardc·ra 45 000 ton vilka en-
J' ' ' Jgt sakkunnigas ås ikt s kull e lJii ck m mt eUektiva i sitt s lag som 
Vi:il'iclC'n nägousin se tt. l'å g run d a v den radikala ändrino·e n i utrust
ning och konstruktion skul le dessa fartyg bli likv ä rdig~ med slag
skepp på 60,000 ton, byggda e.ftc•r dc hittills vanli ga principerna. 

1'idslcrift i Sjöväsendet. 46 
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Om summorna beviljas vid nästa parlamentssession, komm e•r USA 
att bli. den fö rsta makt, som definitivt beslutar sig för att bygga 
dessa »Super-slagskepp >> . Härifrån måste dock kanske undantag gö
ras för J apan, som påstå.s ha två nya slagskepp på 46,000 ton un
der byggnad. Detta pås tående 'har emellertid in te blivit bekräfta t 
från oJficiellt japansl\t håll. Däremot -ä r det bekant, att man ocb;ft 
i Frankrike och Englanu umgås med planer på att konstruera sl<tg
skepp av denna storlek och typ. 

De fyra s lagskepp, som Förenta Statmna för närvaran de har 
under byggnad, ha ungefär lika stort tonnage, men byggas efter 
samma principer som nu existerande slagskPpp, endast med elen sk i 11-
nacle·n att cl o förmodligen få större fart. Vad don nya typen av 
slagskepp bet.Täfiar komm er den att kunna göra 33 knop, möjli g\'n 
mera. Till jämförelse kan nämnas, aft Englands stor a slagskrpp >>NPl
son>> och >>Roclney>> göra 23 knop och de amerikans-ka >> North Caro
lina >> och >>Washington>> 27 1/2 knop. 

Niir elen amerikans ka riksdagen väl beviljat de ifrågavaraml L· 
summorna kommer de t Jormodligen Pnclas t att dröj a n åg ra få ma
nacler innan man tar itu med byggandet. Emelle r tid är det mö j
ligt, att oenighet bland experterna angående elen mes t änclmnålst' Jl
liga utrustningen kan komma att uppskj uta fullbordandet av dt' 
nya slagskeppen Pn del. 

lvlen även om de sakkunniga äro oeniga om kanonernas kalilwr 
och deras placering äro de dock alla eniga om att dtJ t viktigaste Jö1· 
slagskeppens effektivitet iir att farten ö1kas. D l~ senaste amerikanska 
flottman övrerna i S ti Il a havet visade till f u l lo, a t t den snabba f ar t<'n 
var a v största vikt för fartygens slagkraft . 

Dessutom är det ett viktigt problem hur många antiluftvärns
kanoner de nya slagskepp-en skola medföra. De hittills största ha 
varit försedela med fem eller sex, men de t rådet intet tvivel om att 
cl e nva slagskeppen Jå å tta eller fle•ra. 

(Norrköpings Tidningar (Washingtontelegram) den 19 aug. 1938.) 

10,000 tons kryssa.ren >> H elena >> samt on jagare ha löpt av staprl n. 
(Kicler Neueste Nachrichten el en 29 aug. 1938.) 

Frankrike. 

Marinminister Gampinchi har uuclertrcknat en order om staprl 
sättning av C'tt nytt s.la.gs.ke·PP på 35,000 ton. Fartygd skall h ii1·a 
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namnet Clc·mcnceau och de t är det tredje sin serie. Slagskcvpc t 
skall byggas Yid arsenalen i Brest. 

(Dagspressen (TT) elen 24 aug. 1.938.) 

Ari )()Le na mr d >> Jean BarL» (3fi,OOO ton) ha framskriclil så långt, 
att s lagsk<'ppct beräknas kunna sj.osäHas någon av de Jörsta måna
derna näst:a år. 

(IGelcr Neues to Nachrichten elen 14 sepL 1938.) 

Ubåten » l'all~ s>>, Lleplace•nwnt 862/858 ton , ·fart 1.4/9,5 knop, be
sä lt.ning 4 o.J.ficeran', 38 uncl e rofiicerare och manskap, sjösattc.s den 
25 aug·. i Le Ilavre. 

(The Daily Tc leg ra]Jh don 26 aug. 1.938.) 

Italien. 

Itali enska marine n har inrättat semes terläger för ]JCrsonal till 
hörandA ubi'ttsvapn E' L fö,r aU. giva clenna persona l en erforderlig kom 
pensation i'ör dess ansträngande tjänst. Två somn1arhiger äro f. n. 
inrättad e för cirka 4,000 persone-r. Liigren ligga i ApenninPrna 1,200 
rnPter över havet. Ubåtsversonalen kommer att beredas tillfälle till 
20 dagars vistelse på dessa p latser, en trodjeclol under varje period. 

(Kieler Ncueste Nachrichten don 26 aug. 1.938.) 

Tyskland. 

översikt av byggnadsvelrksamhotcn. 

stabschefen för sjökrigsleclningen, viceamiral Guse, har i elen 
tyska tidskriften Die Wehrmacht lämnat en utförlig översikt över 
återuppbyggandet av den tyska flo.ttan efter vär ldskriget. P å un
der gångna år erhå llna erfarenheter började f Jottans återuppbygg·an
de under generalamiral Raede rs ledning. 

Av de två slagskeppen på 26,000 ton insattes >> Gneisenau>> i tjänst 
den 21 maj. H ennes systerskepp >>Scharnhorsb> kommer inom loppet 
av några månader ävenledes vara färdigt. Två slagskepp, som för 
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närvarande äro under byggnad, få eft. deplacement på 35,000 ton . 1 

vilkPn utsträckning s lagskepp häröver kunna byggas, beror på ~vt al et 

mellan Tyskland och England. 

I och med färdi gställandet av rlCI båda undPr h_vggnall befintl ig,\ 

flygp lankryssarna 11:'1 vardera 19,250 ton kotnrnl'r Tyskland a t.t lH·

s itta dc två enhct<·r av denna t yp, som. fasts tällts. Av cle tunga k r.ls

sarna, f'ör vilka man i fjol allmänt enacl('S om en byggna<l sfri s t till 

Hl42, becfinna sig tre uneler byggnad , nv vilka >> B l1icllcn> och >>Ad ttti

ral Hippen> löpt av s tapel n. Då bygganclr t av dessa s lags kr_,·ssnr<· 

pä gr und av öve renskommelse m ellan alla s jöm a kter instii llts , ~iro 

dessa nyby ggen 'l'iir närvarande de sis ta i sitt slag. 

Betrii[fancle lätta kry sa rc· äro l ikall'd.es 2 på 10,000 fon un ,J, ,. 

byggnad. Ritningar ii ro unde r utarbdancll' för ytte rligare 3 på 7,1\i lll 

ton. 

Scxton jagare iiro Linliga aU niir som l' <'l s t· intriida i tj iit hl. 

YLlc-r li ga ro 6 jagare hdinna sig uneler hyggnacl och 4 ingå des-;

utom i årei-s hy ggnaclsprogram. 

24 - ullåtar på 250 Lo n samt 13 pi't :)00 <i 700 ton äro redan färd ign . 

(:<'llOJll att. fort sätta h,vggandd av 3l ullåtar hli va griins<·rna , ROlll 

sntt s i J' loti-avt·alct, n iis tan uppnådda. För kustfa r vattn en brrr h.l'/.!,'gh 

<·n ny , snabbgåt·nclc torpcclbål. .Tämt<- :1 3 r ~irdiga bå tar lwfinn a sig

H dylika unclt ··r byggnad. 24 minSVl'·pan• av en ny, ·förkittJ:all t .~'J' , 

ha fii rdigs t ål\ t.s. D<'ssutom ha l3 mind re svepJartyg !'~irclighyggt.

nch lO ä ro und er byggnad. 

(Kicl c r Nc ucstc Nacilrichkn elen :17 u. 18 au g, 1038.) 

Enligt. up pg i ft. tiro do nya t yska 3:),000 ton s sla gs]H' ]l ]le n sii rskil t 

vä l skydcl aclc s:'tv ä l moL arlilll'ricld SOlll mol un cl<·rvattt•nsspr;ingni ng

ar. lk s t,vckn ing<'n uppgivf's till 8- ;JS cm. knnonf'r , 12- Fi en:. tH'Ii 

:12 PIIPr l6-l0,5 cm. lurt . v~irnskanoncr. ]i'a rtl'n s ka ll bli c:a 30 ktl op. 

(Lf' Tt·mps den :18 aug. 1838.) 

Sov jet unionen. 

De n ryska ma•·inen är numf'rn e n [a k t o r a t l rä kna ll]('d , och <H 

ilar blivit li vligt i Finska vikPn oc h ö stc r::;jön. Sovjd har lJii ,·it 

s jogåcncl e, och det officiella s jömilitära organl't. >>_Röda [\ottan» lnH 
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annons c•r a t. en högs jöflotta, som ick e bara skall inskr,inka s ig till 

att umgås m ed finska fiska re och s jömätare. 

Enligt ovannämmla källa skal l Sovjetunionen hygga s lagskc•pp 

Jör at·t i det >>kornmanclP krigPb 1aga til l o-ffcn s ivPn och tvinga 

f ien clf'i'lottan till ett cldinit.ivt avgörande till s jöss och i fall av be

hov an fa lla honom i hans egna farvatten. 

E f ter u ppgiit<'r från ha ltiskt. hå l l ha va ami ra lema Orlov, Yik

torov, S ivkov, Kozanov, Du sj!',no,v så vä l som cl1cJcn för _Marinaka dc

mien i L ening rad a,ni ral Lu lh·i råkat i onåd och arkehuscrats. De 

t vå Jörs1 nä m n da har\(' f å tt s i n u t bi ldnin g i tsarflottan och räknades 

fö r att vara Sovjetullionens a llra bäs ta inom facket. Ma rskalk Vo

rosjilo v törkla rade s j ii iv vä den t ju g oncl<' föLlel seda gen av röda ar

rn ?·n or lt flott an sist lidn e J'<· hruar i att Orlov, Luclri och Sivkov av

rä ttats, och då faller de övrigas öclc av sig s jiilvt. 

Vad slagskPJ IP hl'träffar, så skall i juli ntå nad kölen ha s tt·~ic kts 

på det forna Dalfisk a varvot i Leningrad - num era Ord.s jonikidsc

varvc·t - till en av de nya pansa rHittarn a sedan förhandlingarna i 

i Unikel Statcs och andra länder .s lag it s lint. 

Varvet i.[l'i\g-a l1ar vat·it i'örcmål :Eör C''ll full s tiinclig omorgani 

sa.1.ion på grundvalen av dc <'·rl'arenhl'tc•,r som dt•n r yska S~ll(lil'kOlnmis

sionPn i Förenta s tatt•rna gjort. Arbe tareantald har trecluhhlat s, och 

a rbetet pågår nu i s k i [L clyg-net t·unt. Amerikanska och -fl-ans,ka s pe

cial is t<• r sägas vara sysseJsa l t a på detta va rv, som så lund a åter upp

tagit s itt. pansa rskl'ppshyggl' från fordom. Pansar och del vis även 

a rmering har bcs1-ä1Ji s, utomlands. 

Frunzp h å ll e r ck\ vis på · a lt. iståndsätt as och lä r skol a t jäns tgö ra 

som s jögående J uftvärnsbaHeri. 

Dc ryska flotth ygg<'na omges med mycket sLo r h cmlighct-sJ ull

het, m en kon s tateras kan för när va rarillc, a!.t fy ra s tyck en f lottilj 

lccl are nv Leningradklassen äro fär ciiga. Dc ha va rit på provturpr 

i F inska vik<•n , ocll t.Y å h a dcHagit i flottövningarna i Ostcrs jön. 

Fyra nya nalkas s lulli gc n s in fullbordan. 

Vidare tir hangarkt·yssaren Stalin Jiirclig sa lllt C'LL nntal n ya 

ub åtar. Dygg nacls1)rogramm <> t för 1988 a ndattar 2 st. 33,000< t.ons 

s lagske pp, 2 st. 12,000 tons han ga rkryssa re samt 3 s 1.. 8,000 tons krys

sam. S la gskC'pj)en få möjligen ett deplacement överstigande 80,000 

ton. Dcssu1om befinna s ig et t okiint antal undervattensbåta r på 

stapeln. 

Intrl's.sanl är odsä att ryssa rna i TPningrad l>ygga en \'lyt

docka för örlogsstat.iont·n l'o ljarno:ic's räknin g, so m skall \iii i stånd 

att docka fartyg- av kryssa res s torll'i-~ . I _Murmansk planlägg<'s dess: 

utom clockanliiggningar för ännu större fartyg, vadan det vi ll sy-
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nas som om den ryska marina ledningen hade för avsikt att h är u ppl' 
vill Ishavet etablera sig på bred :f ront. Framtiden har mycket j ho
redskap. 

(Aftonbladet den 1 serpt. 1938.) 

Hyska ösi.Prsjöflo iJan har i samband med clPn stora eurutH'i~k a 

krisl'n l1åll il, stora övuingar ii i ! sjöss i Finska viken och angränsan
cle farvatten. I övningarna ha deltagit alla fartygssl ag samt k usl.
arti lleri och flygstridskrafter. 

Sommarens övningar ha lotts av lwf'älltavaron tör elen röda Os
l. ersjöf lot lan Levtjenka och efter clo ryska mi li tärLidskriHem a a ll 
döma är det fo r iJaranLle cl c•nne okänclce s jömi li tär, som J:rån slag
skeppet Marat utövar det högsta herfä lert till sjöss över den rysk;1 

f lottan i Ös tersjön. 
Det har konstalmals, al:t don röda f lottan un der sommarens öv

ningar bestod av följande enhetc)r, n ämligen s lagskeppen :Marat oPh 
OkLjabrskaja Hevoluzia, kryssaren Kirov och minkryssaren Ma rl ,y 
samt åtminsto ne två jagaro av Leningradklassen-av vil ka alla i'tlta 
nu sägas var a fä rdiga- jiimto oU; större antal äldre jagare och ctl 
icko olletydligt antal undervattensbåtar. Dess utom deltaga 11u dt 
stort antal marinflygplan, av vi lka särskilt mä rkas de i K ronsbult, 
sta1ionerracle p lanen för minutläggning, vilket - om man bortser fr än 
enstaka tyska :[örsök u11dorr världskrignu - il r n ågon t i11g all deles nyiL 
De f lygplan , som härvid lag kornrna ifråga, iiro efter allt aH cl äima 
en :förbättrad upplaga av typcon A. N. T. 4 (TH)1, vars Duvarantl<' 
l ängs ta f lygsträcka torde uppgå ti l l ungc:Cär j ,000-1,500 l"m. 

I manövrorna ha dessu tom deJtagit ett storre anta l torpeclflyg
plan samt scpaningsmask inPr av typen M H 5, vilka samarbeta med 
:Llol;tan i fråga om den strategiska. [järrspaningen. 

(Aftonbladet den 4 okt. 1938.) 

Polen. 

Två minsvcpal'c ,C:r,ap la,>> och ,zuraw, ha sjösatis vid örlogs
varvet i Gclynia. Far tygen ha ett deplacement på 200 ton, äro ut
rustade mod elierselmotorer och beräknas få on fart om 17 knop. 

(Kielcr Norreste Naohriohton elen 26 aug. 1938.) 

- 719-

Norg.e. 

Genom de ext ra försvarsanslagen, som anvisats av norska stor
t inget , h ar norsim marinon safts i till:falle att bl. a. inköpa sex två
motoriga torpedflygplan av typ H 1lfi från tyska Ernst Heinkel
ve·rk en. F lygplanen, som äro helt av mc•tal1, ä ro förseelda mccl två 
13MW-motorer om varelera 870 hkr. De äro avsedela att få en högsta 
hast igh et om 350 km/tim. och en aktionsradie om 2,750 km. Flyg
planen anses i Norge vara de bästa i sitt slag. Leveransen skall s ke 
somm aren 1939. 

(K ieler Ncuesi:e Naohrichten dPn 3-4 sept. 193R.) 

Den norska mar ine•ns större (hningar i år mollan elen 23 och 27 
augusti ha lämnat prov på samverkan dels mellan örlogsflottan och 
hancle·lsflottan, dels m.ellan f lottan och lmstartill eriet. 

Ledaren för övningarna, amiral Tank-Nielsen, har för ,Norges 
H andels- og Sjofartsticlencle, uttalat, att han var mycket nöjd med 
övningarnas förlopp och att clot varit av n1ycket stor t intresse att 
samarbeta med h andelsf lottan. För att icke rubba handelsEartygens 
router h a övningarna iclco kunnat göras fullt verklighetstrogna, meu 
cle utgöra ett fö rsta steg i gott sarnarhete mc·llan ör lorgs- och han
clcls,f lottoma, vilket skall fortsättas. 

Under övninga rna i Berge,ns-avsnittet kom fästningens artillt·ri 
att in gripa solll operationsstöd åt do rörliga sjöstridskrafterna. 

(Norges Sjoiorsvar, augusti 19'38.) 

Holland. 

Med hänsyn till det inten1ationella läget har den holländska ro
geringen beslutat, att utö,ka den gällande flottplanen och att på
skynda byggandet av redan beslutade fartyg, 

Man kommer sålunda att förutom den av parlamentet redan be
viljade fjärde kryssaren bygga ytterligare en femte. Dc båda hys
s: rn a komma att få ett deplacement pä 8,300 ton, en bestyckning 
Pa 10-15 cm. kanonerr samt sta rkt luftvärn. 

Vidare sko la e n andra torpedkryssaro, Jyra jagarer, ni.o ubåtar 
samt smärrp fartyg tör konvojtjänst ocl1 stä rk~ n de av kustfö rsva ret 
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bygga.s. RPgeringPn kommer att omede·lbart, n ä r kam.ra rna samma n
häda hamlägga c!Pn beslutade utöknigne n av nybyggnaclspl anr>n . 

(Kir>if'r Nr>ur>.stc Nachrichten c! Pn 20 srpt. 19:JR.) 

Rumänien . 

.Marin- och flygdepartr nwn tPn ha uppdragit åt rumä11ska indu
s trifördag att anlägga e n flott- och flygbas vid T asjan lsjön 1i1l 
Svarta have t , ett t jugotal kilmnder norr om Constanza. De n 11.1·a 

örlogshanmen bl i r tio gånrret· så stor som Constan z as lwmn. 
(S toc kh o iJIIS-Tidningnn rJ,•n 3 .SPpt. 193R.) 




