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Om flottans underofficersutbildning. 

Tvel):le företeelser inbjuda f. n. att särskåda flottans un
derofficersutbildning och dess problem: 

den sedan ett år gällande likvärdigheten mellan vissa 
examina vid no-skolan och vid navigationsskola1

) samt 
den föreslagna omorganisationen av örlogsstationerna, i 

första hand Karlsb·onas. 

l. 

Den omnämnda likvärdigheten innebär, att i no-skolan 
godkända elever äga rätt att lösa skeppare- eller styrmansbrev, 
resp. övermaskinistbrev, förutsalt att de innehava härför före
skriven tjänstetid till sjöss. Rent militärt har detta knappast 
mer än underordnad betydelse, däremot är likvärdigheten ägnad 
att höja no-kårens prestige, den är vidare av stor praktisk be
tydelse för kompetenta korpraler, som (måste) avgå ur tjänst, 
och lcan därför väntas influera gynnsamt på rekryteringen. 
Den är alltså en värdefull tillgång, som hör bevaras och för
bliva inrangerad i no-skolan, åtminstone till dess en särskild 
organisation för civilanställningskomplexet i dess helhet skapas. 
Härav följer, att underofficersutbildningen dels - primärt -
skall uppfylla flottans egna, rent sjömilitära krav, dels ock er-

1
) För däcksaveL mellan examen i uo .. skolans lägre klass och 

skepparexamen av 1. klass samt mellan examen högre klass och 
styrmansexamen; för maskinavcl. mellan examen i högre klass och 
övermaskinistexa men. 

Tidsk?'ift i Sjöviisendet. 5 
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bjuda personalen möjlighel a ll utbilda sig till likställighel med 
navigationsskolomas elewr. Dessutom skall utbildningen sälla 
personalen i stånd all fönärva elen allmänbildning, som bör 
fordras av en underofficer yiel flottan. Utgående från dessa 
grunder tillåter sig förf. all söka granska det nuvarande sy 
stemet, om vars tillkomst först några ord må nämnas. 

Uppn[tendet av Likvärdighelen har varit en segsliten och 
för fiollan sv3rlös t fr [tga. 19:32 funno emellertid flottans myn 
digheter för dess lösning en formel, som vann Kungl. Kom 
m erskollegii sanktion. Dess innebörd var i huvudsak, a ll 

u o-skolans kursplaner u Läkades till full överensslämmels<.: 
med navigationsskolans planer för molsvarande klasser och 
gjordes därjämte lika för alla elever inom däd<s- , resp. ma
skinavdelningen, 

dess Limplaner omreglerades, bl. a. genom ökning s ~t långl 
sig göra lät av del totala timantalet, i syfte att höja an talet 
undervisningstimmar i de av likvärdigheten berörda ämnena, 
samt alt 

vissa krav på lärarnas kompelens uppfylldes. 

De förändrade läroplanerna (go 773j32) hava nu tillämpat~ 
vid uo-skolan under halvtannal läsår. För däcksavdelningen 
- vartill framställningen t. v. begränsas - har skolan allmänt 
taget blivit svårare a lt genomg:\: ökat undervisningstempo, ökat 
hemarbete och nytillkomna moment av större svårighetsgrad. 
Ett vittneshörd härom är den l<rafliga gallringen bland ele
verna, senast c:a 60 °/o. Stöleslenarna äro framför allt elen 
astronomiska navigationen~) sam t vissa avsnitt ur matematiken . 

Detta bör ses i samhand med alt uo-skolan inom resp. 
avdelningar »skär alla elever över en kam»: en korpral, som 
vill bliva underofficer vid {lollan måste f. n. genomgå skolan 
enligt de läroplaner, som betingats av kommerskollegii h·av i 

2 ) SBK anfö rde i likvärdighetsfrågan den 11 / 2 1932: ,, ]!~ör tjänsten 
vid f lottan är nämligen hela den astronomiska navigationen, vad be
träffar manskapet och UO - i all synnerhet artilleripersona len -
överflöd i g kunskap". 
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likYärdi ghelsfdtgan; någon annan väg till no-examen gives ej 3
). 

Lyckas han , är alll gott och viil, men hans uo-bana blir s läckt 

0111 han, ev: l efter komplellering eller omkommendering, miss
lyckas - l<anske just till följd av förut nämnda, uo-Lj änslen 
inom örlogsfiollan ganska ov idkommande kursmomenl. 

Della förhållande synes ej organisatoriskt rikligt, vare sig 
vis-fl-vi s floHan eller individen. Ty all sannolikhet talar för, 
att sjömanskåren inrymmer å lskilliga ämnen till dugliga, p:'t
litliga mili tära underofficerare, vilkas läggning dock ej med
<'iver dem a ll bemäs tra mer fordrande moment av matematik, 
" navigation elc. 

Huru sl< all då likYärdighelsfrågan ordnas? Principielll är 
svaret läll funnet: s3, att lilwärclighelen blir en uppnåelig för
mån ulon ull medföra något tvång. 

All. (organisera en rent sjömilitär uo-skola,) utverka platser 
i närmas te navigationsskolas ordinarie klasser eller möjligen 
anordn ade kompletteringskurser och ditsända de hågade av no
skolans godkända elever vore synnerli gen oekonomiskt beträf
fande Lid och medel samt sku lle skära oldart med indelningen 
av fiollans övningsår. 

Tänkhart är aU vid sidan av - under eller efter - en uo
skola, organiserad efter flottans egna krav, anordna frivilliga 
tilläggskurser, molsvarande lwmmerskollegii likvärdighetsford
ringar. 

Organisatoriskt enkelt vore a ll bibehMla den ena örlogs
stationens uo-skola i nuvarande skick - full likvärdighel -· 
men omlägga utbildningen i däcksklasserna vid den andra 
stationen efter enbart floHans behov. Vardera skolan skulle 
stå öppen för manskap från häda s tationerna med prövning aY 
ansökningar till likvärdighelslinjen vid förberedande klassens 
slut. Systemet med tillfällig överflyttning av manskap slatio-

") Vi ssa undantagsbestämmelser finnas: en artillerimatros kan 
g·oclkänn as med betyg 5 i navigation - givetvis utan likvärdighet. 
J\fen kursp lanen måste uneler alla omständigheter följas, och det är 
rätt otacksamt att läsa navigation i 12 tim. per vecka plus hemarbete, 
utan att :fi't n},gon nytta därav, var8 s ig på det ena el ler andra sättet. 
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nerna emellan för no- utbildning hava vi redan, och med däcks

ldassernas nuvarande storl ek, i genomsnilt 15 man, synas inga 

s törre svårigheter beträffande inkasernering, resekostnader etc. 

vara att befara. 

Ändamålsenligast synes dock att - liksom långt tidigare. 

fastän nu ef ter a ndra grunder - klyva uo-skolan i två linjer . 

dock ej förrän i högre däcksklassen. Dess förberedande klass 

är mest att betrakta som en lång inträdesprövning till den 

egentli ga skolan och bör alltså vara lika för alla. Lägre klassen 

innebär nu ej mer matematik och navigation, än som är nyttigt 

och praktiskt användbart för envar underofficer av däcksavdel

ningen, där erfordras således ingen uppdelning. Därmed är 

ock skepparebrevet klart för alla godkända elever. Men högre 

klassen, »orten» för de slörsta svårigheterna, föreslås att klyvas 

efter två linjer, båda ledande till uo-examen, den ena, A. 

jämväl till full likvärdighet med styrmansexamen. A-linjens 

läroplan avses identisk med den nuvarande på ett, senare nämnt 

och likvärdi gheten ej berörande undantag när. B-linjen: 

A- linj ens kurs i lerres ler navigation, 
» » » matematik utom sfärisk trigonometri, 

» » och gemensam undervisning i övriga humaniora. 

ökat utrymme för sjömilitär utbildning, 

författningskunskap utgår: högre klassen kursplan i detta ämne 

avser uteslutande handelsflottan. 

Skoltelmiskt synes ldyvningen ej medföra några större 

olägenheter, i varje fall ej av värre art än dem, som f. n. före

fi nnas genon1 föreskriven uppdelning yrkesgrensvis av den 

militära yrkesutbildningen. 

Ansökan om vidareutbildning efter linj e A eller B avses 

att ingivas vid lägre klassens slut och då handläggas på grund

val av lämplig minimifordran beträffande betygen i matematik 

oc.h navigation. 

Med en organisa tion enlig t detta allernativ skulle man upp

nå, a LL den av manskapet, som så önskar och kan, i och med 

godkänd uo-cxamen uppnår full likvärdighet, oc.h att den, som 
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inriktar sig på befordran inom vapnet, ej nödgas befa tta sig 

med andra utbildningsmomen t, än vad den sjömilitära no

tjänsten fordrar. Lösningen synes acceptabel både i flottans 

och i personalens intresse. Att uo-kårens s tandard slmlle kunna 

sänl<as genom B-linjens tillkomst är vid en rätt tillämpning 

därav knappast a LL befara. Dess elever få samma mått allmän

bildning och eu rikligare rent sjömilitär utbildning. 

:~ * 
:t: 

Verksamheten vid no-skolan består f. n. av (5 X 7) + ·1 

3\:l lektioner, inkl. skrivningar, per vecka samt ett ganska 

omfattande hemarbete. De övervägande teoretiska lektionerna 

följa på varandra med korta pauser, och de måste till fullo 

utny ttjas för sill egentliga ändamål, Ly tiden är relativt kurs

planerna knapp. En följ d härav är, a LL de till skolan fast 

knu Ln a instruklionsofficerama, klassföreståndarna, icke få till 

fälle, i varje fall allt för litet och allt för oregelbundet, att verka 

för vidmakthållandel av elevernas mililäm fostran, uppfattning, 

hållning etc. Vid uo- skolan i KarlsJuona har ock elevernas 

medvetande om, att elevskap däri är militär tj änstgöring och 

intet anna l, stundom befunnits betänkligt avtrubbat. Allmänt 

bör därför skolan få en vida mer utpräglad militär kamktär. 

Reglementet för armens uo-skola ålägger avdelningschef 

» ..... alt bland eleverna upprätthålla disciplin, ordning och 

god anda, att väcka och underhålla deras pliktkänsla .... . ». 

Och vårt eget skolreglemente nämner beträffande no- skolans 

ändamål först de egenskaper, sedan de kunskaper och färdig

heter, som skola bibringas eleverna för alt de må bliva dugliga 

till tjänstgöring såsom underofficer vid flottan. Härför er

fordras ett rimligt mått av tid. 

Skolplanen innehåller visserligen ämnet »militär yrkesut

bildning», men kursplanen härför upptager - trots ämnes

namnet - uteslutande materielen, dess framställning, använd

ning etc. Gymnastiken kan utnyttjas militärt, men uo- skolans 

tid därför är mycket kort - vid timplanernas omreglering blevo 

gymnas tiken och yrkesutbildningen hårdast beskurna. Det er

fordras alltså ett tillsko tt, ett nytt ren t mil i Lär t moment i sko-
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lans yerksamhet, och lämpligaste formen synes vara införandel 
ay (utbildning i) befälsföring.') 

Timplanen för korpralskolan upptager 57 Lim. befälsuliiv
ning. Här är emellertid elevernas medelålder 19 år , förmodli
gen icke den gynnsammaste för delta ämne. I no-skolan där
emot, vares t elevenw äro mera mogna, i genomsnitt 23 år , och 
ett bra resultat a v en rikligt ledd befälsutbildning därför kan 
förYäntas, få alumnerna under sina l v å läs ~n· icke någon sådan . 
De prövas, flera gånger och mycket noggrant, i en mängd äm
n en av växlande betydelse för militär uo-Ljänst, men icke be
träffande förmågan all föra befäl och sköta underlydande. Till 
jämförelse m f1 nämnas, alt ämnet befälstjänstgöring i Sjökrigs
skolan har koefficienten 5, Lvå enheter m er än n ågot annat 
läro- eller övningsämne. 

Mot detta resannement förutses bl. a. tY[l invändningar: 
befälsutövning återfinnes å planen för no-kurserna vid yrkes
skolor, sam L 

befälsfönm1gan kan ~tdagaläggas och bedömas i den prak
tiska tjänsten samt värdesältas medelst tjänstbarhetsbetyget 

Sjähfallel skall slutm[J]el för all Yår utbildning i befäls
tjänst vara förm~1gan all utöva befäl under sjöl.jänst, och där
för slzall ämne l fin n as vid u o-kmserna, men i tillämpnings
form, del hör a11Ls~1 icke p~llJörjas h ä r - frånsell korpralskolan 
4 [u· tidigare. Ty därtill är Liden, knappa Lvå m ånader, i och 
för sig för kort, och härav tager del naturligen primära - de 
obligatoriska Ö\'ningarna enligt ASI, TSI, SIM elc. del mesta 
i ansprflk. Om grunden däremot lägges tidigt i no-skolan och 
påbygges, med tiden alllmer praktiskt, i m å ttligt tempo skolan 
igenom av officerare med fa llenhet eller utbildning, framför 
alll intresse för saken, torde resultat kunna väntas. Ett sådant 
är i varje fall givet - eleverna hållas ständigt i kontakt med 
sin ställning sf1som militär l u n der befäl. 

ALL den praktiska tj änsten kan lämna del bästa tillfälle alt 

4
) 4 i1 6 föredrag i befälsutön1ing äro f. n. föreskrivna. Detta 

s .vll'"5 dock vä l litet och väl passivt - ett genomgående läro- och 
övningsämne med fö1slagsvis högt koefficienterat betyg tvinga r ele
vern a ti Il behövlig aktivitet. 
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bedöma ~Jefälsförm~tga ilr obestridligt, men enbart är delta 
lmappast l i llfyllest, enär det finnes en mängd befattningar, ofta 
divna för avsevärd tid, som lämna innehavaren ringa eller intet 
~illfälle att alls visa några befälsegenskaper. Delta gäller mest 
landtj änsten men förekommer även ombord, ty många med 
J.;orpraler besatta drabbningspos ter innebära endast personligt 
arbete och motsvaras ej h eller alllid av korpralsbefallning inom 
den allmänna fartygstjänsten. 

Del ligger i sakens natur, all en serie tj änstbarhelsbetyg 
skall utgöra den bästa grunden vid personalch efens bedömning 
av ~Hdre manskap, förutsalt all en enhetlig uppfatlniug råder 
om betygsskalans tillämpning - en fråga, som tidigare dis 
kuterats i denna tidskrift. Komplettering av en dylik serie 
med cll efter två läsår vid no-skolan enhetligt givet, i förhåll
ningsbok och rulla antecknat betyg i befälsföring kan emeller
tid knappast vara annat än ägnad alt öka säkerheten i bedöm
ningen, exempelvis vid tjänstefördelning - ej minst vid det 
viktiga urvalet av IUO för allmänmilitär utbildning, framför 
allt på rekrylstadiet 

Om alltså u tbildning i befälsutövning bör införas i no
skolan återstår det att klara ut, huru detta skall ske. P å myc
ken tid kan och behöver ej anspråk göras, huvudsaken är att 
kontakten med det militära uppr i:i lth ~1 lles . Antalet arbetsveckor 
kan med hänsyn till fiollans övningsår icke ökas, arbetsveckan 
obetydligt, från 39 till 40 tim . i likhet med maskinavdelningen. 
En veckotimme är dock, dft ämnet bör läggas ÖYervägande 
praktiskt, alltför litet. Enär skolan främst är sjömilitär, och 
då vissa humaniora ej heröras av likvärdigh etsfordringarna, 
lärer del ej kunna undvikas, atl de av sistnämnda ämnen, som 
nu hava den gynnsannnaste relationen mellan kursomfång och 
tid , få vidkännas en mindre reduktion, förslagsvis enligt föl
jande (i veckotimmar): 

Förberedande klassen: Geografi från 4 till 3, . · . 2 tim. 
befäls utövning, 

Lägre klassen : ingen förändring, . · . l lim. befälsulöYning, 
Högre klassen, A-linjen: Engelska fr ~m 3 till 2, . · . 2 tim. 

befälsutbildning. 
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Härigenom sänkes icke i något fall no-skolans totala tim
antal under det motsvarande i navigationsskolan. 

Skolan igenom skulle man alllså för alla elever få 16 + 22 
+ 44 = 82 timmar till förfogande för fortsatt, allmän-militär 
daning, huvudsakligen befälsutövning, för B-linjens elever 
något mer, i det den fran navigation, matematik och författ
ningskunskap insparade tiden bör fördelas ungefär lika pa 
sjömanskap, befälsutövning och »militär yrkesutbildning». Det 
sista namnet är f. n. oegentligt och skulle bli det i än högre 
grad, ty befälstjänst är om något militär yrkesutbildning. 
Visserligen kunde man låta befälsutbildningen ingå såsom del 
av kursplanen för militär yrkesutbildning, men då den förnt 
enligt vad tidigare sagts bör resultera i ett självständigt betyg 
med hög koefficient, föreslås ämnesnamnen vapenlära och be
fälsutövning. 

Av de 82 timmarna synas 1,4 böra avses för att meddela 
befälstjänstens grunder m. m., % för praktisk tillämpning, 
bl. a. i båtar, i samarbete med exercisskolan. Förf. vill icke 
här söka formulera kursplanen - större erfarenhet må tala - 
blott som sin åsikt citera några ord, fällda av en framslående 
italiensk sjöofficer under en föreläsning (i taktik): »Det räcker 
med få ideer, blott de äro klara». 

* 

Ovan är föreslaget, att befälsutbildningen bör läggas över
vägande praktiskt. Det överensstämmer ock med vårt yrkes 
natur aU vid all utbildning söka förskjuta proportionen mellan 
teori och praktik till den senares förmån. Icke förglömmandes 
den praktiskt lagda no-kursen, ej heller att den ordinära tjäns · 
ten kan hava stort värde såsom utbildningsform, framhålles 
likväl såsom synnerligen önskvärt, att den nu ytterst teoretiskt 
betonade no-skolan erhåller cU rimligt mått praktile Erfaren
heterna om elevernas ståndpunkt och allmänna läggning, om 
vunna och icke vunna resultat Lala härför, likaledes det faktum, 
att no-kursen av alla elever genomgås före högre klassen, av 
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artilleri-, signal- och radiomatroser dock först fyra månader 
efter lägre klassens avslutande. 

Rationellt kan önskemålet med gällande kursplaner icke 
förverkligas inom nuvarande läsilr, men något kan göras där
inom, och det bör i främsta rummet komma ämnena navigation 
och sjömanskap till godo. En praktisk vecka bör kunna ordnas 
i Karlskrona, gemensamt för båda klassernas elever mot slutet 
av varje läsår, innefattande: 

för A-linjen 
astronomisk r:.avigation (embarkering å Tkr. el. Svensksund),5) 

för samtliga 
terrester navigation, deviationsbestämning m. m. (Tkr., Svensk

sund eller tender), 5
) 

fartygsmanöver (tender), ink l. livbåtsmanöver (Tkr), samt 
(ledande av) signalering ombord. 

Kostnaderna för fartygens gång - mest med låg fart 
och för utspisningen ombord bliva i förevarande fall mycket 
måttliga och måste anses överlwmliga. Beträffande tid kan 
förslaget synas motsägande vad som förut anförts, men genom 
»veckans» inplacering i tentamensperioden, hels t dess börJan, 
kan tidsfrågan lösas schematekniskt 

För maskinavdelningen ligger hela likvärdighetsfrågan 
bättre till, ty på örlogsfloHans maskinister måste ställas väl sa 
stora (utbildnings-) fordringar som på handelsflottans. önsk
värt är emellertid, alt även för denna avdelning få in ämnet 
»arbetsledning och befälsföring». 

Alt likvärdighetsfrågan i och för sig förts i hamn både för 
matroser och eldare måste, som förut nämnts, betraktas såsom 

5
) Utfört under sammanlagt 3 dygn våren 1933 i Karlskrona. 
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enbart av godo. Men särsl.;ilL beträffande däcksavdelningen kan 
föd. ej frigöra sig från del intrycket, all uo-skolan efter om
daningen är väl mycket inriktad på parallellismen med navi
gationsskolan, undanskjutande det ursprungliga sjömilitära, 
dessutom i ogynnsamt hög grad teore tisk. Härav äro ovan 
framförda erinringar och förslag föranledda; sammanfallande 
avse de alt giva skolan en mer utpräglad sjömilitär karaktär, 
pcrsouctlen möjlighet utan LY[mg att med uo-examen direkt 
upp n~\ liks tällighel med na viga Lionsskolans elever. 

II. 

I det inledningsvis omnämnda förslaget till omorganisation 
ay Ka rlskrona örlogsstation skilj es uo-skolan, dess verksamhet 
likmfitigt, fr ån korprals- och rekrytskolorna och ställes under 
egen chef. Vardera regementet erhåller dock sin egen no-skola. 
Emellertid torde del vara att förutse, alt instruktionsperso
nalen i ej så liten utsträckn ing blir gemensam för båda 
r egementenas uo-skolor : däcksavdelningen fordrar under hela 
läsåret en mariningenjör såsom lärare,G) och med hänsyn 
till personaltillgången samt varvets krav lärer väl knappast 
någon annan än maskinavdelningens instruktionsingenjör kom
ma ifr~1ga . A v samma skäl torde lärarna i artilleri, resp. tor
pedlära förbli gemensamma för däcks- och hantverksavdel -· 
ningarna. Det har vidare visat sig praktiskt att göra vissa 
JUO »genomgående» med visst ämne, ex.-vis eleklrici lelslära, 
reglementen och krigslagar etc. i stället för att avdelningsvis 
uppdela dylika ämnen på flera personer. slutligen synes det 
enklast och övervägande fördelaktigt, att de civila lärarna i 
författningslmnskap och språk såsom nu äro gemensamma. 

Blir sålunda lärarepersonalen i viss ulsträclming gemen
sam, framstår - ej minst för att lmnna uppgöra ett ändamåls
enligt och tidsekonomiskt undervisningsschema - j ämväl ge
mensam skolbyggnad - eller två intill varandra belägna -

<; ) Kotnm erskol Jegii krav. 
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såsom ett praktiskt önskemål. Man spar ock härigenom en 
uppbördsman, en expedition, å lskill iga andra utrymmen samt 
ett fysik- och kemilaboratorium") - eller ock Liden för eleY
förfly Ltningar mellan e tablissemenlen. 

Så vill icke nägon särshld vinst i utbildningsavseende kan 
uppnås genom två skolor, ligger det då nära till hands all Yåga 
förorda en såsom nu gemensam uo-skola för samtliga aYdel
ningar under en chef. Utbildningen, närmast med tanke på 
sovringen av elevmaterialet, vinner i enhetlighet, förfarande[ 
Yid elevförseelser blir likaledes enhetligt över hela linjen, och 
det samarbete, som uo-skolan städse m~1sle upprätthälla med 
varv, fartyg och exercisskolan, konuner i en mans hand, vilket 
allt synes fördelaktigt. Slulligen m å ock nämnas, all erfaren
heterna från det dagliga och nyttiga samarbete, som automatiskt 
uppstå tt i den nuvarande no-skolan mellan de olika aYdelnin
garnas föreståndare, äro de bästa. 

En olägenhet, organisatoriskt sett, bleve uo-skolechefens 
ställning under två regementschefer. Härtill återkommer förf . 
- som önskar gå än längre på sammanslagningens väg, utan 
att därvid bryta mot grundtankarna i förutnämnt förslag till 
stationsorganisa tion: uppdelning i hanlerliga förband samt än
damålsenligt förläggningssys lem. 

Allmänt sell synes det ändamålsenligt och naturligt alt i 
den mån sig göra låter hedriva all utbildning av samma slag 
inom ett och samma vapen enhetligt och under samma för
h ållanden. Betydelsen härav torde yäxa med utbildningens nivå. 

Nu har vardera stationen sin uo-skola, och dessa skola 
tjäna precis samma ändamål. Men de samarbeta icke ulan 
fungera var för sig under delvis olika förhållanden . OL vivel
aktigt kan samarbete till en viss grad etableras, men ratio 
n ellare synes vara all föresl å koncentration av all fiollans un-

") Komm ersko il e g ii kr a v. 
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derofficersutbildning - fransett no-kurserna ombord - ti ll 

en enhetlig uo-sl.:ola under egen chef och förlagd till Karls 

krona. Dess Länida organisation återfinnes på vidstående tablå 

Med förslaget åsyftas fr ämst: 
enhetlig utbildning på gynnsammaste plats, 

enkel organisation, 
besparing av personal, 
ändamålsenligt utnyttjande av anslagen, samt 
större ekonomisk möjlighet a ll inrymma skolan i tidsenliga 

lokaler och giva densamma en fullgod, modärn utrustning. 

Alt alla blivande underofficerare utbildas och prövas en

helligt lär icke kunna vara annat än fördelaktigt för flottan 

och även utåt, t. ex. vis-a-vis navigationsskolan. Det synes 

ock vara i personalens intresse, alt alla omdömesfrågor 
sv~trighetsgrad , fordringar, be tygsskalans tillämpning etc. -

kontinuerligt avgöras så enhetligt som möjligt. 
Beträffande utbildningens kv::~litet bör uppmärksammas, 

att etl visst an tal lärare böra uppnå elt bättre resultat med 

ett visst antal elever, då de alla befinna sig på samma utbild

ningsplats, än då bägge kategorierna fördelas i två hälvter på 

skilda platser. I förra fallet kan ämnesläraresystemet, i och 

för sig lämpligare på uo-stadiet än klassläraresystemet, till-· 

lämpas rationellt; varje lärare får till undervisningens fromma 

koncentrera sig på ett eller Et ämnen - i senare fallet tvingas 

han att dela sig mellan ett flertal. Denna synpunkt bör beaktas 

framför alll beträffande personal, som ej erhållit särskild ul ·

bildning eller förberedelse för lärareverksamhet - alltså fler 
talet IUO. 

I fråga om förläggningen torde Karlskrona i utbildnings

avseende erbjuda avgjort gynnsammare förhållanden: genom

gående mindre avstånd mellan skola och övriga loci för utbild

ningen, varvets resurser, tillgång till modärn fartygsmateriel, 

d:1 man bäst behöver den - vårterminen - samt framför allt 

omedelbar tillgång till vatLen, lämpligt för praktiska övningar. 

I detalj skulle häremot kunna invändas tillgången i Stockholm 

till KTH:s maskintekniska laboratorium. Ett dylikt erfordras 
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emellertid i Karlskrona - ur flera synpunkler än uo-skolans 

_ och om, som man Hn· hoppas, flottans myndigheter lyckas 

förl ägga uo-skolan där l ill nya lokaler, synes den bästa platsen 

för ett sådant laboratorium vara det nya skoletablissementet. 

Den föreslagna sl<Olans organisation är, som synes av 

tablån , enkel. Emellertid kan invändas, att skolchefen komme 

alt stå under två k8rchefer (fyra regementschefer), och att be

rörda. personalchefer, som tillhöra Stockholms station, icke H\ 

samma tillfälle att följa och inspektera undervisningen som 

Karlskrona-cheferna. Ivlen varför ej göra även utbildnings

kontrollen enhetlig genom a l l ställa slwlan under fortlöpande 

inspektion av SBK, t. v. KCK. I några fall - och detta är 

ett - tillåter sig förf. s tödj a argumenteringen genom hänvis

ning till armen. Dess enhetliga underofficersskola står som 

bekant direkt under Inspektören för militärlänwerken. SBK 

(KCK) skulle alltså i förevarande fall bli dennes nu obefintliga 

molsvarighet inom flottan. 

De nuvarande no-skolornas klasser äro f. n. a v sådan 

storleksordning, all hinder i form a v ohanterligt stora under

visningsavdelningar ej möla för en sammanslagning. Om. 

el evan talen inneyarande läs~u· sammanräknas, och de så upp

komna klasserna delas - såsom normalt vid Karlskrona uo

skola - i två undervisningsavdelningar,') fås hos matroserna 

15, hos eldarna 20 (22) man i varje avdelning, alltså en god 

säkerhetsmargmal relativt skolreglementets maximisiffra, 25. 

Och elevantalet tenderar sedan några år att minsl<as. 

B ehouel au den föreslagna skolans personal framgår av 

vidslående tablå. Det är beräknat på grundval av lärare- och 

elevbeståndet i genomsnitt, med hänsyn till genomgående till 

lämpning av ämnesläraresystemet och med iakttagande av 

skolreglementets bestämmelse om antal undervisningslimmar 

per lärare och vecka. 8) 

7
) Gäller icke fö rb.-kl assen, ej heller uneler cle :första två måna

derna av maskinavd:s lägre klass. Se org. tablån. 

") Undantag: septe mber-oktobe r : läraren i engelska. 
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S[1som synes av nedan följand e »jämförande tabl å» inbe
sparas genom sammanslagningen l officer, 4 uo aY däcks- och 
2 av maskinavdelningen saml (anoden Lill) de lre civil a lärarna 
vid Stockholms uo-skola. Anslage t för de sistnämnda uppgår 
f. n. till kr. 5,R40: - . Smärre materialbesparingar sl:\ ock all 
vinna. 

Besparade medel höra komma utbildningen till godo, främst 
fö r pra kti ska övningar ombord, därnäst för modärn under
visning~malriel och etl litet men Lidsenligt och kontinuerligt 
underh~tllel bibliotek för i nslruklionspersonalen. Man kan a v 
ekonomislza skäl ej begära, all skolans lä roboksförråd sl,all 
förnyas i samma mån nya upplagor utkomma, men det är 
rimli g t fordra, a ll lärarna i vissa ämnen givas Lill g[mg till 
modärn facklitteratur. Stegrmgen i elevintresset är påtagl ig, 
då undervisningen kan anknytas till de senaste av telmikens 
framsteg, av ulvecldingen p~1 andra områden el ler ak tuella 
fr~1 gor. Och i s tadga n för navigationsskoloma (§ 18: 4) före
shives: »Vid all undervisning skall särski ld Yikt fäslas vid all 
de nyare rön och erfarenheter, som äro en följd av den tek
niska ulvecldingen, bliva behörigen beaktade'' · Ell bibliotek 
lär ock näppeligen numera saknas i något hiroverk på mol
svarande nivå - i varje fall saknas del icl'e vid a rmens . uo
slwla och ä r föreskrivet vid navi gationsskolan. 

Genom Stockholms-elevernas tjänstgöring i Karlshona un
der läsåret skulle med nu gällande bestämmelser icke uppslå 
någon merkostnad. I den m ån elevtransporter Yid läsårets 
början och slut ej kunna ske med örlogsfartyg eller på våren 
undvilzas genom direkt sjökommendering, uppstår däremot en 
- sannol ikt mycl,en liten - sådan. Teoretiskt uppstår i 
Karlskrona behovet alt inkasemera 50 a 60 man; men i prak
tiken torde denna fråga ej bli så svårlöst - alla de nuvarande 
stockholmseleverna vid uo-skolan i Karlskrona bo och bespisas 
utom lwsernområdet. 

De nuvarande skolomas läge utom del egentliga stations
området är oegentligt och ofördelaktigt, minst sagt - det ligger 
nära till hands, alt uo-skolan därigenom kommer all leva sitt 
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liv en smula »på sidan» om öriogsstationens och därmed mista 
än mer av sin militära karaktär. 

Karlskronaskolans lokaler i och för sig äro icke ändamåls-
enliga, ej heller tillräckligt stora - härutinnan må hänvisas 
till KCK:s utredning av den 26

/ 0 1933. Nämnda skola, framför
allt dess maskinavdelning, lider ock brist på undervisnings
materiel, dels direkt, dels _ beträffande tidsenligheten. Vissa 
föreskrivna, grundläggande elev laborationer, mätningar, mon
teringsarbeten etc. böra ändamålsenligen utföras skolmässigt, 
alltså i no-skolan och icke på varv eller fartyg, varest de störa. 
Men i stor utsträckning saknar skolan materiel härför, liksom 
ock åtskilligt av modeller och ritningar - bl. a. av det skäl, 
att den ej kan inrymmas, än mindre utnyttjas inom de nu
varande lokalerna. 

Det 'vill alltså till nya lokaler inom egentligt stations
område. Härför erfordras en nybyggnad - och det allmänna 
lä get just nu synes gynnsamt för statliga byggnadsarbeten -
endera och helst för no -skolan eller ock för någon annan in
stitution, vars lokaler skulle kunna anpassas efter skolans be
hov. Till förverkligandet av båda dessa alternativ föreligga 
lokalt goda möjligheter i Karlskrona; på Skeppsholmen lär 
någon nybyggnad ej kunna ifrågasättas till följd av det läge, 
vari fr~1gan om stationens förflyttning befinner sig. Under alla 
omständigheter talar ekonomien härvidlag för etl, ej två eta
blissement, all tså för koncentration av all no-bildning till ett 
sådant, vilket uppfyller vad som är rimligt i vår tids krav på 
skolbyggnadens yllre och inre gestaltning, och vari behövlig 
undervisningsmateriel ändamålsenligt kan utnyttjas. 

Visst vore det mer sympatiskt alt bygga fartyg än hus, 
och nog böra flollans slantar vändas två gånger innan de an
vändas i lcLJtd; men -- underofficersutbildningen är dock av 
sådan vikt och betydelse, a tl den icke må förbliva i av andra 
stalsinslilulioner kasserade lokaler med föråldrad och icke till
räddig undervisningsmateriel. 

Förf. är givetvis beredd att framlägga en förslagsberäkning 
av enhetsskolans utrymmesbehov. Detta måste bliva något 

Tidskrift i Sjöväsendet. 6 
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större än vad som erfordras för en ny, enbart för Karlskrona
stationens manskap avsedd skola, men ökningen torde ej över
stiga 35 °/o. 

·:-- :;: 

* 
Mot sammanslagning av no-skolorna till en i Karlskrona 

förutses den invändningen alt deRsamma kunde resultera i 
minskad tillströmning av Stockholmselever, därigenom indirekt 
påverkande rekryteringen i ogynnsam riktning. Och tänkbar t 
är, att en längre tids vistelse utom hemmet för de gifta eleverna 
kan vara ekonomiskt oläglig, även om de förläggas och be
spisas i kasern. Systemet synes emellertid fungera väl i den 
mån det hos oss redan är genomfört - ekonomi- och hant
verksavdelningarna - och alla armens truppförband sända 
sina elever till en enda uo-skola. Uteslutet synes f. ö. icke 
vara au för stockholmseleverna tänka sig ett tillägg = sjö
tillägget vid staLior1är förläggning utom egen station. 

Ytterligare invändningar mot koncentrationsiden lära väl 
ock komma att göras - det återstår att se, om de väga tyngre 
än de uppenbara fördelarna i de viktigaste styckena: enhetlig
hel, utbilclningslcualilet samt Karlskronas särskilt för den miJi
tära delen av utbildningen mera gynnsamma förhållanden. 
Invändningar äro f. ö. icke ovälkomna: diskussion om och en 
strålkastarkon på uo-utbildningen är vad förf. främst efler·
strävat. DO-skolan skall ha anseende, inom flottan - för all 
draga till sig de bästa - och utom. Detta vinnes genom gocl 
undervisning, enhetligt och rättvist sträng gallring samt -
genom stalsmakternas inresse 1 form av medel till fullgod ut
rustning inom tidsenlig byggnad. 

C. F. F. 
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Sjöfarten på svenska ostkusthamnar, särskilt 
Stockhol.m, i fred och krig. 

En av svenska flottans uppgifter i krigstid har sedan ur
minnes tider varit alt skydda sjöfarlen på Sverige. Det har 
alltid legat och det ligger allt jämt så alt säga i sakens natur, 
att handelsflottan i orostider ser sig om efter örlogsflottans stöd 
och skydd. Under gångna tider har örlogsflottan också i regel 
varit i stånd att giva handelsflottan bistånd. Jag vill i detta 
sammanhang blott erinra om, alt en svensk konvojinstitution 
för sjöfartens skydd tillkom redan på 1650-talet. 

A andra sidan mlt del ock anföras, att handelsflottan många 
gånger givit örlogsflottan ett handtag såväl med fartyg som 
sjöfolk. Sålunda kom en god del av bemanningen på örlogs
flottan under vårt sista större sjökrig - 1788-90 års - direkt 
från handelsflottan: både Stockholm och Göteborg avstodo var
dera ett haUtannat tusental man till örlogsflottan, och enbart 
från Uddevalla - som då dock var en större sjöfartsstad än 
nu - avmarscherade det i april 1790 till Karlskrona »27 slyr
män och kadetter samt 223 matroser och gossar till Kungl. 
Maj :ts tjänst» - som det heter i sjömanshusels berättelse för 
nämnda år. 

Med elt ord: samverkan, samarbete mellan örlogsflottan 
och handelsflottan är av mycket gammalt datum. 

Denna samverkan, detta samarbete är emellertid alltjämt 
och nu kanske mera än n{tgonsin erforderligt, för alt handels-
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floltan i orostider skall kunna fylla sin riksviktiga uppgift, som 

är alt upprätthålla samfärdseln till sjöss, och för att marinen 

skall kunna fylla en av sina större uppgifter, som är att bereda 

skydd för denna samfärdsel. 
Världskrigets erfarenheter tala också ett mycket tydligt 

språk om dessa uppgifters betydelse; och såväl för handels

flollans som för marinens män torde det stå alldeles klart, att 

rikels väl kräver stora, kanske t. o. m. mycket stora insatser 

för upprätthållandet i krigstid av sjöfarlen på Sverige. 

Den uppgift, som sålunda förelägges marinen, n ämligen 

alt bereda sjöfarlen skydd under krig, är av vittomfattande, 

delvis även komplicerad natur. Den är vitlomfattande till sin 

betydelse, rnen den är även vittomfallande i rummet, enär 

Jn·av föreligga på sjöfartsskydd längs rikels alla kuststräckor. 

Uppgiften är komplicerad, närmast av det skälet, alt sjöfartens 

verkllga omfattning icke är noggrant känd, men även av det 

skälet, att det är en mängd faktorer, som inverka på frågan 

om den i krigstid erforderliga sjöfartens och varuu tby tets om

fattning och vägar. 
Denna uppsats syfte vill nu närmast vara att ge en viss 

orientering om sjöfartens verkliga omfattning i fredstid och 

möjliga omfattning i krig för att sålunda i viss mån belysa en 

av grundfaktorerna i sjöfartsskyddsproblemet, nämligen frågan 

om uacl slags sjöfart och hur mud.:en sjöfart det är som skall 

beredas skydd i krig. 
Hittills har jag talat om Sveriges sjöfart i allmänhet -

och det torde väl icke på något håll ifrågasältas annat, än elen 

i varje krigsfall, som kan inträffa, i någon form eller på något 

sätt måste upprätthållas. Men i den titel, som valls för upp

satsen, nämligen »Sjöfarten på svenska oslkuslhamnar, särskilt 

Stockholm, i fred och krig», ligger en viss begränsning - och 

en avsiktlig begränsning. Ty det har ju på sina håll salts i 

fråga, att just denna sjöfart i ett visst krigsfall skulle kunna 
undvaras. 

Och det synes mig därför knappast möjligt att tala om 

sjöfarten på svenska ostkusthamnar i fred och krig utan aU 
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till en börjav taga ställning till projektet om den svenska sjö

fartens totala omläggning till västkusthamnar och norska ham

nar i händelse av krig med ostmakt 
Tanken på en total omläggning av denna art har särskilt 

framfört av generalstaben i, bland annat, tvenne utredningar 

från 1931 och 1932. Grundtemat i dessa båda utredningar är 

detsamma, nämli gen total omläggning, som anses måste äga 

rum, och slutledningen i båda utredningarna är också den

samma, i del all det angives, att västkust- och vänernhamnarna 

samt de norska hamnarna jämte de inre trafikmedlen - järn

vägar, landsvägar och va ltenvägar - äro i stånd all helt över

taga och förmedla rikets hela varuutbyte ulan någon som helst 

sjöfart på oslkuslhamnarna. Det statistiska underlaget i de 

båda utredningarna är emeller tid olika, i det alt 1931 års ut

redning grundar sig på 1928 års sjöfat Lsstatislik, medan 1932 års 

utredning utgår från en för år 1929 av kommerskollegium ut

förd s. k. provdebi Lering. - Härom emellertid mera längre fram. 

I oktober 1932 överlämnade chefen för generalstaben den 

senare - d. v. s. 1932 års utredning - till å tskilliga av frågan 

berörda myndigheter, och dessa myndigheter avgåvo sina ytt

randen under vintern 1932-33 och våren 1933, varefler chefen 

för generalstaben i juli 1933 överlämnade hela aktsamlingen 

till försvarskommissionen, där den nu ligger. 
De tillfrågade myndigheternas yllranden äro givetvis av 

största intresse. 
Ur dem må särskilt anföras, aU såväl kommerskollegium 

som r ikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap båda 

beteckna en total trafikomläggning som ett ytterlighetsfall, som 

icke under några förhållanden bör ifrågakomma, utan aU den 

tvingade nödvändigheten därav blivit ådagalagd. 
Följande utdrag ur rikskommissionens yttrande i övrigt 

synes ock vara av intresse: 
»- - A v ordalydelsen i chefens för generalstaben skrivelse 

kan man bibringas den uppfattningen, aU det under alla för

hållanden vore att räkna med, att vid krig i östersjöområdet 

sjöfarten på Östersjön komme aU lamslås, samt att det varu·-
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utbyte, vilket i fredslid förmedlas över Östersjön -;- i den mån 
det finnes kunna och böra upprä tthållas - måste i sin helhet 
omläggas till hamnar på västkusten och i Norge. Huruvida 
och i vilken omfattning ett nedläggande av sjöfarten i Östersjön 
under därstädes rådande krigstillstånd kommer att äga rum, 
torde emellertid bliva heroende på en mängd omständigheter, 
icke minst på det skydd, som genom förhanden varande sjö
stridskrafter eller kustförsvarsanstalter kan heredas densamma. 
I varje fall lärer det vara uppenbart, att en så vittgående åtgärd 
som en omHiggning till västkusten av den till och från ham
narna å landels ostkust normalt fortgående varutrafiken icke 
hör anbefallas och icke heller kommer att sättas i verket i annat 
fall eller i vidsträcktare mån än det rådande krigsläget tvingar 
därtill. - -» 

Järnvägsstyrelsen anser en omläggning genomförbar, »dock 
endast i den mån icke militära krav på transporter, transport
beredskap eller järnvägsmateriel eller krigsläget i övrigt lägga 
hinder i vägen för ifrågavarande merkantila transporter». 

De nu angivna handlingarna överlämnades som föru t 
nämnts i juli 1933 till försvarskommissionen. 

Under tiden hade emeller tid även andra krafter varit i 
verksamhet. 

I november 1932 hemställde sålunda chefen för marinstahen 
hos Konungen, att det måtte uppdragas åt lämplig myndighet 
att utreda frågan om handelssjöfartens upprätthållande under 
krig jämväl ur andra synpunkter än blott landtrafiktekniska 
sålunda jämväl ur t. ex. ekonomiska och politiska synpunkter. 
Denna hemställan har nu överlämnats även den till försvars 
kommissionen, och det är att hoppas att vid problemets fort 
satta behandling inom kommissionen även representanter för 
t. ex. sjöfarten och för exportindustrien bliva satta i tillfälle 
att säga sitt ord. 

Försvarskommissionen har nämligen tagit upp denna be
tydelsefulla fråga om sjöhandeln i krig på sitt arbetsprogram 
och har igångsalt en omfattande och förutsättningslös utredning 
i ärendet. 
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Men även i sjöfartskretsar har problemet väckt uppmärk
samhet. Sålunda upptog Sveriges allmänna sjöfarsförening 
våren 1933 bland sina tre överläggningsämnen även frågan om 
sjöfarlen på svenska hamnar under krig. Från denna över
hganing her J·acr alt få anföra ett uttalande av redareförenin-c b .._ b 

gens verkställande direktör, kaplen Nordhorg, som bland annat 
yttrade följande: 

» - - Jag anser, att ju längre man under en konflikt kan 
hålla förhållandena så normala inom eget läger som möjligt, 
desto starkare slår man och desto mindre har motståndaren 
vunnit. AU förutsätta motsatsen verkar beklämmande. Ett 
överförande av hela vår utrikeshandel till västkusten skulle 
innebära sådana rubbningar för hela vårt land, att fienden 
skulle gnugga händerna och anse en stor del av slaget vunnet» . 

Om jag för min del skulle sammanfatta mina intryck från 
detta sjöfartsmöte våren 1933 om sjöfartens egen ställning till 
handelsomläggningsprojektet, så skulle de bli sålunda: Om 
staten gör sitt - med krigsriskforsäkring för besättningar, far
tyg och laster samt med sjöfartsskydd genom marina försvars
anstaller - så äro ock sjöfartens män beredda att göra sitt i 
det helas, d. v. s. rike ls intresse. 

Men, vill man nu kanske invända, ligger det verkligen 
statens intresse att upprätthålla sjöfarten i Östersjön i det nu 
antagna krigsfallet? 

För min egen del vill jag sv-ara ett obetingat ja på denna 
fråga, och jag ber att få anföra följande skäl för denna åsikt. 

Till en hörjan skulle jag då vilja framhålla, att jag allt
jämt ställer mig tämligen skeptisk till den rent trafik tekniska 

möJligheten att lägga om östersjohandela i dess nuvarande vo
lym till västkusthamnar. Icke så naturligtvis, att jag på något 
sätt vill ifrågasätta riktigheten av generalstabens beräkningar i 
detta hänseende. Men det har under det fortsatta utrednings
arbetet kommit i dagen omständigheter, som häntyda på rätt 
betydande ofullständigheter i det tidigare tillgängliga sjöfarts
statistiska underlaget, och härmed minskas givetvis beviskraften 
i generalstabsutredningarna. Alldeles särskild betydelse måste 



-86-

man därjämte tillägga järnvägsstyrelsens yttrande. Delta löd, 
som jag nyss anförae, så, aU en omläggning är genomförbar, 
»dock endast i den mån militära krav på transporter, transporl
beredskap eller järnvägsmateriel eller krigsläget i stort icke 
lägga hinder i vägen för ifrågavarande merkantila transporter ». 

Men det synes ju givet, att vid krig just .sådana hinder 
komma alt ligga i vägen, vilket också påpekas av rikskommis
sionen för ekonomisk försvarsberedsl(ap, som anför, bland an 
nat, följande: »l den mån rent militära behov av transport 
medel göra sig gällande, kan man uppenbarligen icke räkna 
med att för övriga ändamål kunna förfoga över de trafikresur·
ser, varmed i utredningen kalkyleras». 

:Men även ur rent .slraleg,i.slw skäl måste man ställa sig 
myc.ket betänksam mot en total sjöfartsomläggning. Ty en 
sådan omläggning innebär intet mer eller mindre än att vi -
ulan svärdsslag - till den eventuelle fienden överlämna herr a
väldet till sjöss i Östersjön. Herravälde till sjöss är ju ingen
ting annat än »kontroll över sjöfartsvägarna»; detta lämna vi 
ifrån oss utan att ett ögonblick bestrida det. 

Nu heter det så vackert, att med en sådan omläggning, 
som det föreslagna, så frigöres marinen »för sina rent sh·ate
giska uppgifter, vilket ju har sin särskilda och stora betydelse» . 
Men den strateg, som framför en sådan mening, glömmer då, 
att även den eventuelle {ienclens sjöstridskrafter i samma mån 
frigöras, i det att fienden ju då icke längre behöver avse några 
sjöstridskrafter för att eftersträva eller utöva kontrollen över 
handelsvägarna till sjöss - denna kontroll, detta herravälde 
till sjöss har han ju fått alldeles gratis, som en ovänlad gåva 
från den beskedlige motståndaren. 

Aven andra skäl skulle slutligen kunna anföras, nämligen 
sk~d av ekonomisk, administrativ, social och politisk art. 

De ekonomiska skälen skulle lmnna vara följande: 

Om vi lägga svenska östersjöhamnar platt öde, så få vi 
ock taga n'led i beräkningen ett avstannande eller åtminstone 
högst väsentligt omläggande av nuvarande fredstrafik med 
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Tyskland och Polen. - Denna fredstrafik utgör ur värdesyn
punkt över 25 Dfo av rikets hela varuutbyte. 

De administrativa skälen skulle kunna vara följande: 

Trafikreglering under krigstid torde under alla förhållan
den l<räva något centralorgan. Men de detta centralorgan åvi
lande uppgifterna bliva så oändligt mera omfattande, om trafi
ken skall inklämmas på västkusthamnarna, d. v. s. om det hela 
sl<all inklämmas inom ramen av tredjedelen. Såväl land- som 
sjötrafiken underkaslas därmed en tvångsreglering av så vitt
omfattande natur, att det med fog kan ifrågasättas, om ej har
för åtgående arbetskrafter skulle bättre kunna utnyttjas på 
andra håll. 

De .sociala skälen skulle kunna vara följande: 

Om vi stoppa upp all sjötrafik på hamnarna mellan Rapa
randa och Falsterbo, så lamslås ock det ekonomiska livet för 
ost·· och sydkustens hamnar, rederier, stuverifirmor, speditörer 
och andra av sjöfarten beroende företag. - Härav framtvingad 
arbetslöshet och sociala missförhållanden utgöra icke en till
gång av positiv art på den mot fienden vända kusten. 

De poliiiska skälen skulle kunna vara följande: 

I det särskilda krigsfall, som utgör förusättningen för om
läggningen, synes det ej uteslutet, att Finland även befinner 
sig i krig med Ryssland. Finlands varuutbyte med utlandet 
ligger liksom Sveriges huvudsakligen västerut och utgör per 
år 7-8 mill. vm·uton, vilka till allra största delen måste fraktas 
sjöledes - det finnes intet annat val. 

Men om Finland, med sitt läge och sina resurser, är tvunget 
att hålla (och torde räkna med att hålla) sjöförbindelser öppna 
i vissa delar av Östersjön, skola då vi - med vårt läge och våra 
resurser - lägga igen Östersjön och sålunda lämna vår even
tuelle bundsförvant i sticket härutinnan? 

Jag har härmed återgivit de skäl som för mitt vidkom
mande äro avgörande i frågan om total sjöfartsomläggning vid 
krigsfall i Östersjön; och min ståndpunkt är sammanfattnings-
vis följande: 
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Landels varuutbyte med utlandet ävensom landels inre 

»varuomflyllning » böra så långt möjligt är bibehållas i de 

banor, efter vilka landels näringsliv redan anpassat sig. Häri

genom undvikas friktioner och skapas förutsällningar för, att 

landets och folkets kraftresurser i möjligaste mån kunna ut

nytlj as för a LL emotstå och övervinna de oerhörda påfrestningar, 

som genom och i kriget ändock uppstå p:i de olika fronterna : 

den poliliska. den militära, den sociala, den industriella och 
den ekonomiska. 

Ur denna utgångssynpunkt anser jag, aU sjöfarlen p[t 

svenska ostkusthamnar i det krigsfall, som här antagits, måste 
i viss utsträckning upprätthållas. 

Jag återkommer så till den inledningsvis uppställda frågan : 

Vad slags sjöfart och hur mycl.:en sjöfart är det som skall 
bereda skydd? 

Jag ber att få söka belysa denna fråga genom alt dels 

hänvisa till efterföljande tablå angående sjöhandelns vägar 

och frekvens i normal fredstid, dels uppställa ett an lagande 

rörande samma vägar och frekvensen å dem vid krigsfall i 
Östersjön. 
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Tablå 2. 

Sveriges u/rikes sjöfar/s fördelning på olika främmande Zäncler 
i medeltal per år för 1928-1930. 

Till Sverige inkom- Från Sverige 
mande fartyg från ~ttgående fartyg till 

tonnage lO tonnage lO 

Land >o~ >o~ 
1:::1>-' CD l" 1:::1>--' CD lO 
CD -o 

..., ...... 
~-8 

..., ,__. 

~8 - f;~ o;o P.. l" o/o 
o ' !XI ..., o O 
rt-ct- ()Q~ ct-' ()Q~ o lO o"'" 
1:::1>--' (f q ~:~e.. ()Q 

Finland .............................. 53~ 3, L 4,20 712 4,2 5,05 
Ryssland ... ........ .. ........ .... .. 65 0,4 0,15 86 0,5 0,20 
Estland-Lettland-Lithauen 182 1,1 1,10 229 1,3 1,25 
Polen-Danzig .................... . 1,485 8,7 5,00 1,258 7,3 4,35 
Tyskland (Östersjön) ... .. .... 3,009 17,7 10,55 2,787 16,3 10,40 

Danmark 
Summa l 

............... .. .. ..... .. . 
5,2741 
4,315 

31,0 1 21,00 11 
25,2 44,00 

5,071 1 
3,895 

29,6121,25 
22,7 42,00 

S:a Danmark och länder vicl 
65,00 l Östersjön .. ...... .... ............ 9,589 56,2 8,966 52,3 63,25 

Norge ...... .. ... ... . .. . .. . .. . ... ... ... 715 4,2 12,75 337 2,0 12,15 
Tyskland (Nordsjön) .. .... ...... 1,009 5,9 4,40 965 5,6 4,50 
Storbritannien .. .. ................ . 2,251 13,2 5,50 2,143 12,5 5,50 
Nederländerna-Belgien .. . ... 1,559 9,1 3,40 1,846 10,8 4,05 
Frankrike ..... .... .. .... ...... ..... . 167 1,0 0,40 425 2,5 1,20 

F" t t t l 777 4,6 0,45 732 4,3 0,55 .. or~n a s a e rna .. ........ .... . 
Ovnga utom Ostersjön ...... 993 5,8 1,10 1,721 10,0 1,80 

S:a länder utom Östersjön l 7,4711 43,8 l 28,00 Il 8,1691 47,7 l 29,75 

S:a Danmark och länder! l 
utom Östersjön ... ... ......... 11,786 69,0 l 72,001112,0641 70,4171.75 

Samtliga länder 117,0601 100 l 93,00 11 17 ,1~51 100 l 93,00 

.Amn. I förestående tablå äro i kol. •antal fartyg per dag» med
t agna samtliga fartyg. Medräknas endast maskindrivna fartyg, nedgår 
dagsfrekvenssiffran för samtliga länder från 9i:l,OO till 58,00. Det m å 
ytterligare anmärkas, att för Danmarks vidkommande ingår dels åt
skillig småfartygstrafik, dels turantalet för ångfärjlinjerna samt ång
fartygslinjerna av färjnatur mellan danska och svenska Öresunds
bamnar. Även vad Norge vidkomm er ingå åtskilliga småfartyg i lokal 
gränstrafik. Om man helt bortser från Danmark och Norge, erhålles 
en dagfrekvenssiffra för enbart maskindrivna fartyg av 28 inkommande 
och 30 utgående fartyg per dag. 
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Sjöfartens omfattning och vägar i normal fredstid bliva 
emellertid endast till en del klarlagda genom en redogörelse 
för den u/rikes sjöfartens förhållanden; det gäller därjämte att 
klarlägga kuslfartens (den inrikes sjöfartens) omfattning och 
frekvens. Härutinnan innehåller den officiella sjöfartsstatisti
ken en dast ofullständiga uppgifter, vilket ock i inledningen till 
samma statistik tydligt angives. Enslaka tidskriftsartiklar 
(t. ex. H. Eneborg: »Om Slackholms hamn», Ymer 1930, h . 3) 
hava tidigare behandlat delta spörsmål, men numera föreligger 
därj ämte en på speciella detaljstudier grundad undersökning 
av de totala varutransporterna till och från Stockholm, utförd 
av docenten vid Handelshögskolan O. Jonasson och framlagd 
vid Geografiska förbundets kongress i Stockholm i juni 193il, 
och på grundval av enbart denna undersökning kunna ålskilliga 
viktiga slutsatser dragas om kustfartens omfattning över hm,ud 
taget. 

Docent Jonasson anför själv om denna undersökning: 
»- - Slackholms in- och utförsel av skilda varor äro 

ytterst ofullständigt kända. De lsamma är för övrigt fallet med 
h ela den kvantitativt så betydelsefulla lokala handeln inom 
Sveriges gränser. Utrikeshandeln däremot är jämförelsevi s 
noggrant undersökt och ägnas, som bekant, för varje år om
fattande volymer. Orsaken härtill är, deis alt stalsmakterna 
icke ha samma omedelbara behov av att känna vår inrikes 
handel som vår utrikeshandel, dels att svårigheterna alt ernå 
uppgifter om den lokala handeln äro mycket stora. Senare års 
omfattande varutransporter per bil ha rest yt terligare svårig
heter. 

Föreliggande undersökning av varu transporterna till och 
från Slackholm utgör elt första verkligt försök all på mera fast 
grund ernå hmskap om Stockholms totala varudistribution med 
in- och utlandet. Härvid har den på grund av brist på upp

. gifter syåråtkomliga inrikeshandeln ägnats den största upp-
märksamhe ten. Den har visat sig omfatta c:a 1

(-, av Sveriges 
totala inrikeshandeL Undersökningen är ännu icke slutförd, 
varför de här nedan lämnade sakuppgifterna tills vidare få 
uppfallas som preliminära. 
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Den hi ttills utförda delen av undersökningen är alt upp 
falla som en representat ivundersokning avseende maj månad 
1932.- -» 

Den nu ifrågavarande undersökningen gav, bland annal, 
det resulta tet: 

alt den Lo tala imikes ingående varutransporten till Stock
holm per år u tgör omkring 2,G mill. varulon, varav sjöledes 
1,41 mill. ton (54 °/o), järnvägsledes 0,73 mill. lon (28 Ofo) och 
billedes 0,46 mil l. ton (18 °/o ), 

al L den to tala inril:es ulgåencle varutransporten från SLack
holm per år utgör omkring 1,4o mill. varuton, varav sjöledes 
0,60 rnill. ton (40 °/o), järnvägsledes 0,4G mill. ton (31 Ofo) och 
billedes 0,-±3 mill. ton (29 Ofo). 

Kustsjöfarten ombesörjer sålunda enbart för Stockholms 
vidkommande en årlig »varulyfLning» av något över 2 mill. 
vm·uton; för hela rikets vidkommande är kvantiteten att be
trakta såsom 5-faldig, d. v. s. omkr. 10 mill. varuton. 

Beträffande några av de viktigare varuslagen i enbart 
Slackholms varuutbyte kunna följande siffror anföras: 

l) av stenkol införes (uteslutande från utlandet och sjö
ledes) 1,2 rnill. ton årligen. varav 325,000 ton vidare transporle
ras (med 51 °/o sjöledes) till imikcs orter, 

2) av san el m. m. införes från inrikes or ler (69 °/o sjöledes) 
835,000 Lon ~trligen, 

3) av bensin införes (uteslutande från utlandet och sjöledes) 
345,000 Lon per år, varav 210,000 ton vidaretransporteras (med 
66 °/o sjöledes) till inrikes orter, 

4) av trävaror (sågade och hyvlade) införes från inrikes 
orter 190,000 ton årligen, varav 56 °/o sjöledes, 

5) av spannmål införes per :tr (66 Ofo från inrikes ort) 
165,000 ton, varav 93 Ofo sjöledes. 

SLockholn,1s lalala varu/rafik år 1932 framgår av följande 
LabU, vari siffrorna angiva 1,000-Lal varuton: 

Ingående varu- Utgående varu- l trafik trafik 
Transportväg 

från utri-r från inri- till utri- 1 till inri-
kes ort kes ort kes ort kes ort 

Sjölec1es .. . ................ ...... ... .. ! 1 ,83~ 1,,!04 182 592 

Järnvägsleeles ............ .. .... ... 24 787 - 516 

Billeeles ............... .............. . - 47~ - 428 

Samtliga 1,963 2,ö70 l 182 l 1,536 

Av dc anförda siffrorna framgår även, att av Stockholms 
totala varuutbyte är 1932 (l~vanlilel 6,35 mill. varuton) 65 °/o 
fönnedlades sjöledes, 21 °/o järnvägsledes och 14 Ofo billedes. 

De av docent J onasson framlagda uppgifterna av Stock
holms varuutby te äro av särskilt intresse även därutinnan, all 
de visa vamlransporter, som Lill stor del ej äro upptagna i den 
officiella sjöfarlsstatistikcn. De l;.asla ljus över kustfartens 

verksamhet, som förut varit anacl men icke noga käncl. 

För bedömande av trafikomläggningsprojektet äro dessa 
uppgifter även av betydelse, i det alt de visa en trafik, till 
vilken generalstabsutredningarna i stort sell icke tagit hänsyn. 
Det synes härvid röra sig om en varukvantilct per år för hela 
ostkusten, som uppgår för 1931 års u tredning till flera millioner 
varulon och för 1932 års ulre-oning till ålskilliga millioner varu
ton (ett par millioners större deficit än 1931 års utredning).'!') 

Vilken betydelse man än vill tillmäla dessa nu framkomna 
uppgifter om kustsjöfartens betydelse, så är det i varje fall 
givel , all dc än ytterligm·e belysa trafikproblemets eller, rättare 
sagt, lrafil:omlciggningsproblemels yLLcrsL komplicerade natur. 
Ty det ~ir j u för visso så, alt ju djupare man tränger in i delta 
problem, desto flera förut oanade väggar möter man; och man 
blir allt mer övertygad om, att total trafikomläggning är ett 
yLLcrlighclsfall, som till nästan varje pris måste undvikas. 

*) Det ~ir för visso icke författarens önskan att lasta dem som 
gjort genera l stabens utredningar för dessa ofullständigheter i det av 
el e m an t agn a sjöfartsstatistiska und erlaget. - Det är givetvis icke 
lätt att räkna med en kvantitet, som blott är anad men icke noga 
känd. Det ligger g ivetvis nära till hanels att fö rbise en sådan 
kvantitet. 
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Till slut skulle jag vilja försöka att göra en antydan om 
sjöhandelns vägar och frekvensen å dem vid krigsfall inom 
östers j ön. 

Inledningsvis skulle jag därvid vilja dröja något vid vissa 
erfarenheter från världskriget. 

En viss minskning av ett krigförande lands import och 
export är sannolik, varigenom trafikbehovet nedgår. Sålunda 
minskades Englands import under kriget ned till % av freds
siffran och dess stenkolsexport till mindre än hälften av freds·
siffran. Frankrikes export nedgick till 1

/ 5 av fredssiffran. - A 
andra sidan är deL givet, alt möjligheterna för import- och 
exportminskning för varje enskilt land bero av dess särskilda 
förh ållanden, och alt det icke går alt uttrycka dessa möjligheter 
i någon allmän giltig formel. 

En viss ökning av trafiken över vissa hamnar eller trafik
leder är givetvis möjlig - i vissa franska hamnar synes sålunda 
under världskriget en maximal ökning av årstrafiken med 70 °/o 
ha ägt rum - - men man nödgas uppmärksamma, att den 
leoretisl.:a trafikökningen är en sak och den faktiskt möjliga 
högsta trafiken en annan, vilken till slut bestämmes av faktorer. 
vilka sammanhänga med krigsförhållandena och vill<a långt 
ifrån alla låta sig förutberäkna. 

Jag skulle därefter övergå Lill att försöka framkonstruera 
en bild av den sannolika trafiken längs ostkusten vid krigsfall 
i Östersjön. 

Vad då först angår /,:uslfarlen, så torde man böra räkna 
m ed, aU denna måste fortg~t i praktiskt tagel oförändrad om
fattning, särskilt vad ang[n· den »mindre» eller »inre» kus t
far ten, d. v. s. kuslfarl med mindre ång- och motorfartyg, sam l 
m ed segelfartyg, med eller u lan hj älpmaskin. 

Vad ang~tr den ulril.:es sj öf art en, så m å det först anföras, 
a lt utrikeshandelns omfallning och art under krigslid är be
roende av en mängd faktorer, som icke alla lå ta sig förutbe
räkna, å tminstone ej enbart 'från sjöfartsstatiska eller sjömili
tära utgångspunkter. Det ä r L ex. möjligt, all importbehovet 
kanuner att ökas på grund av minskad hernrnaproduklion. Men 
del är ocks~\ möjligt, all importbehovet kan inskränkas, L ex. 
genom JJ ~iltre utnyttjande aY hemmavaror e-ller ulny llj ande aY 
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inrikes tillverkade ersältningsvaror (härav kunna dock föranle
das ökade krav på inrikes transportbehov) . Det förefaller vidare 
önskvärt, alt exporten vidmakthålles, men det är möjli gt, a ll 
betydande exportminskning kan uppsl[l på grund av minskad 
arbelsluafl i cxporlinduslrierna, minskad konkurrenskraft (extra 
frakter och krigsriskpremier) eller minskad efterfrågan. Å vissa 
varor kan del därjämte vara erforderligt eller lämpligt att sä lla 
exportförbud. 

Man ledes till den slutsatsen, all det lmappast är möjligt 
att i fön äg söka i siffror ullrycka dc sannolika import- och 
exportbehoven i krig. 

För a ll ändock i viss m ån belysa den svenska sjöfarts
frekvensen vid krigsfall i Östersjön skulle förhållandena kunna 
undersökas uneler följande förhå llanden som arbetshypotes: 

a) vissa varor exportförbjudas i vad svenska hamnar angår ; 
b) imporlkvanlitelen upptages till 80 Ofo av den normala; 
c) exportkvantiteten (utom varor under a)) upptages till 

60 °/u av den normala; samt 
d) normal fartygs- och va rutrafik försiggår över svenska 

hamnar ulom Östersjön. 
l\Ian kommer, vid denna hell godlyckligt valda arbetshy

potes, fram till alt fartygsfrekvensen i Östersjön nedgår till en 
ur sjöfartsskyddssynpunkt ganska lätthanterlig siffra (fler 
faldigt m indrc än fredsfrekvenssiffran). 

Denna koncentrerade framställning av vissa sjötrafikför
hållanden på Sveriges ostkust gör g ivetvis icke anspråk på 
n~1gon fullständighet. Någol sådant ä r knappast möjligt inom 
ramen a\" en kor l uppsals - med hänsyn till annat bland 
m ängden a\' faktorer, som inYcrka på frågan om handelssj ö
fartens omfattning och uppr~illhå llande under krig. 

l\Ien en sak är i varje fall given, och det är, all - om 
allYarslidcr komma - så är del handelsflottan, som Hn· si g 
ålagt all söka upprällhålla Sveriges sjötrafik även under dc 
svåraste förhMlanden; och det ä r också givet, alt nationen -
och inom den handelsfiollans mön - fön·äntar sig, all ma 
rinen ska ll söka skydda handelssjöfarten i dess för rikcl 
oumh~~rli ga dagliga g ~i rning . 

T i dskrift Sjöväsendct. 7 
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Utdrag ur årsberättelse i minväsende. 
Avgiven av ledamoten H akanson. 

Inledning. 

I de sedan världskrigels utbrott avgivna årsberättelsema 
har i viss omfattning skildrats minvapnets utnyttjande under 
nämnda krig samt de härav föranledda motåtgärderna såväl 
under kriget som efter dess avslutande. Den härvid erhållna 
redoeiörelsen över minväsendets insatser har emellertid vid tid-D 

punkterna för dess framställande ej kunnat stödja sig på av 
de krigförande makterna sedermera publicerade officiella skild
ringar av världskrigets förlopp. Tyvärr salmas alltjämt tillgång 
till dylika autentiska uppgifter i fullständig omfattning och 
behandlande kriget i dess helhet. Det synes emellertid trots 
detta förhållande vara lämpligt att i delta sammanhang och 
med stöd av de källor, som nu till dags äro tillgängliga, kasta 
en kort återblick på den fas av världskriget, som omfattar det 
därunder förda minkriget särskilt inom de farvatten - i första 
hand Östersjön -, som för oss äga speciellt intresse, för att 
mot bakgrunden av minväsendets därefter skedda utveckling 
söka erhålla hållpunkter för bedömandet av minvapnets san
nolika framtida utnyttjande med därav följande återverkan på 
sjökrigföringen. 

Bland stormakternas mariner torde det endast varit den 
tyska och ryska, som under mellanperioden mellan det rysk-
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·apanska kriget och världskriget tillgodogjort sig de under det 

f] ·· rstnämnda kriget vunna erfarenhelerna beträffande min va p-o . 
nets värde såsom ett offensivt sjökrigsmedeL I »Der Krieg m 
der Ostsee;> framhålles, att den ryska flottan, på grund av sina 
erfarenheter från kriget mot Japan samt ett därefter bedrivet 
intensivt fredsarbete, vid världskrigels utbrott stod vad beträf
far minvapnet p~t höjden av dess utveckling och att denna 
flotta härutinnan otvivelaktigt hade elt stort försprång framför 
alla andra mariner så väl ifr{tga om materiel som beträffande 
utbildninei i krigsmässig användning av detta vapen. Tyskland 

D . 
började världskriget med relativt god tillgång på välkonstruerad 
orh effektiv minmateriel, vilken avsågs att enligt från högsta 
orl utfärdade operationsorder för krigsskådeplatserna i Nord
sjön och i Östersjön hänsynslöst utnyttjas för minoffensiv mot 
de fientliga kuslerua. Enligt ullalande av First Lord of the 
Admirally vid krigsutbrottet, Mr. ·winston Churchill, i »The 
\Vorld Crisis», hade det engelska amiralitetet före världskrigel 
icke väntat sig att minvapnet skulle spela någon viktig roll 
inom sjökrigföringen, utan ansåg, alt detsamma vore ett den 
svagares vapen, som kunde utnyttjas för aU begränsa den 
överläo·sne motståndarens rörelsefrihet. Från brillisk synpunkt 

D . 
var det därför bättre ju mindre m invapnet kom till användnmg 
inom sjökriget. Med anledning härav disponerade amiralitetet 
vid krigsutbrottet lllott små förråd av minor, som dessutom 
visade sig vara mindre effektiva. 

En ingående redogörelse för. krigshändelserna i vad a v ser 
minkriget skulle föra för Emgt och synes ej ligga inom den 
begränsade ramen för en årsberättelse. Det skall därför här 
endast Mergivas några under världskriget mera framträdande 
drag hos denna form av krigföring. 

Tyskland öppnade fientligheterna genom de omedelbart 
efter krigstillstånds inträdande igångsalta minföretagen, mot 
Libau av kryssarna Augsburg och Magdeburg den 2 augusti 
samt mot Thames-mynningen av hjälpkryssaren »Königin 
Luise » den 5 augusti 1914. Den från tysk s1da Yäntade ryska 
minoffensiven omedelbart före eller i samband med krigsför-
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Idaring uteblev emellertid, sannolikt beroende dels p~t det p~t

gående uppbyggandel av den ryska centralpositionen för Finska 

vikens försvar och dels på atl gynnsammare och mörkare årslid 

för minoperationer avvaktades. Högste befälhavaren över den 

rysl<a öslersjöflotlan, Amiral von Essen, vill< en erhöll mobi l i

seringsordern den 30 j ul i, d. v. s. ;l dagar före krigsulbrollet, 

avvaktade icke utfärdandel av krigsförklaring för utförande av 

minspänning av Finska viken, ulan beordrade redan den Jl 

juli ulläggandel av mineringar, ingående i cenlralposilioneu. 

Nämnda dag ullades också 2,200 Ininor i ett minfält, sträckan de 

sig från Rönnskär till Nargö. Den ryska minoffensiven m ot 

Tysklands kust Log sin hörjan i oktober och hedrevs sedan med 

stor intensitet till dess operationerna på grund av isförhållan 

dena avbrötos i medio av februari 1915. Under denna Lids

period hade icke mindre än tolv framslö tar med minutläggning 

riktals mol tyska lmslen från Arkona till Memel, därav halva 

antalet utförda under november månad. 

På grund av redan tidigare berörda förh~lllanden måste 

den engelska mineringsverksamheten i krigels början huvud

sakligen inskränka sig till mineringar av renl defensiv natur, 

och man nödgades för offensiva ändamål låna minor fdm Ryss

land. Min tillgången ökades emellertid successivt med förefinl 

liga minlyper, vilka dock visade sig mindre tillförlitliga ur 

förankringssynpunkt samt ej användbara mol uh ~ttar. Enli gt 

Jellicoe's »T he Crisis of the Naval vVar» fanns s ~llunda i april 

1917 ctl förr:ld av 20,000 minor, av vilka blott 1,500 ansågos 

an vändbara för utläggning. Enär vunnen krigserfarenhet visa i 

att minan var ell av de biisla offensiva medlen mot fientli g ~'· 

ubå tar utexperimenterades en ny mintyp efter modell av de 

tyska minorna, och anbefalldes våren 1917 t illverkn ing av 

100,000 sl. dylika minor. Först under sista kvartalet av {n· 191 / 

kunde emellertid denna mintyp komma till användning i större 

utsträckning. 
Under världskriget i dess helhet lär nedan angivel anta l 

minor enligt tillgä ngliga uppgifter haYa utlagts av de kri g

förande makterna inom europeis/-.:a /'nrvotten nämligen: 
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av Ryssland ....... . ..... . ............. . c:a 50,000 1ninor, 

» Tyskland ......... . ................. . )) -!5,000 » 

» Storbritanien ... . ................... . » 75,000 » 

» Frankrike ........................... . » 5,000 » 

» Ös terrike och Turkiet ............... . )) 5,000 » 

» U. S. A. » 57,000 » 

Summa c:a 207,000 minor. 

Ovanstående siffror torde vara lågt beräl;:nadc. För be

dömning av minkrigels totala omfattning är därjämte alt mär

ka, all i ovanslående minantal ej ingå dels mineringar i utom

europeiska farvatten, dels av Ilalien utlagda mineringar saml 

vidare övriga krigförande maklers mineringar av rent defensiv 

natur i samband med försvaret av hamnar och inlopp och slut

ligen av neutrala makter verkställda mineringar. Den engelska 

s. k East Coast HatTage ulanför kus ten av Yorkshire och Dm

ham, omfattande 9,000 minor, påbörjades i augusti 1918, men 

hann eJ avslutas före vapem·ilan. I Otranlosundel planerades 

under dc sista krigsmånaderna en minering om 40,000 minor, 

som dock ej lwm till utförande. I utomeuropeiska farvatten 

utlade tyska fartyg mineringar bl. a. ulanför Kapstaden, vid 

Bombay, Ceylon, Aden, New Zealand sam t mellan Melbourne 

och Sydney. 
Beträffande minkriget i Ös tersjön må särskilt anföras 

följande. 
Inom delta farvatten u tlades av tyskarna c:a 15,000 minor. 

Den b·igel inledande minoperationen mol Libau avsåg alt före

komma en befarad framstöt av dc i n~imnda hamn förlagda 

ryska torpedfartygsförbanden med min utläggning ulanför den 

tyska kusten. Medelst de i fortsältningen insalta tyska min

förelagen mot Finska vikens mynning eftersträvades all söka 

h~llla de ryska slagskeppen och Rurik borta från öppna havet 

eller att i varje fall öka risken för netydande förlus ler vi d 

offensiva framstötar med dessa fartyg. Förutom de i Finska 

vikens mynning och vid åländska skärgården utlagda mine

ringarna må bland dc mera omfattande minoperationerna näm-
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nas de i ovannämnt syfte under oktober 1915 anordnade min
fällen mellan Gotland och Ballikum, förlagda på linj en öster 
garn-Lyserort som stöd för en därslädes upprällad förpostlinj e 
och omfattande sammanlagt över 1,500 minor. P ~t grund a" 
dc i farvallnels milt förefintliga bottendjupen, överstigande 
100 m., kunde med minmaterielens dåvarande s tåndpunkt mi 
nering inom della område ej verkställas, ulan måste spärr
ningen inskränkas till minfäll å nämnda linjes flyglar. 

Ur »Erfarenheter hån Rysslands sjökrig», utgivna år 1927 
av avdelningen för krigshistorisk forskning inom_ Röda armens 
stab, må återgivas nedanstående uppgifter be träffande den 
ryska mineringsverksamheten i Östersjön under världskrigeL 

Under krigels första skede, omfattande det ryska m inkrigets 
defensiva period, utlades i Finska viken och dess mynning 3,826 
minor, varav i centralpositionen Rönnskär-Nargö huvudparten 
eller 3,294 st. samt å linjen Dagö-Hangö 290 st. och syd Abo 
skärgärd 242 st. m inor. I södra Östersjön verkställdes under 
fn· 1914 offensivmineringar med sammanlagt 1,370 minor. Intill 
milten av noven:tber 1915 utlades sammanlagt 10,129 minor, av 
vilka 2,948 utnyttjades för offensivmineringar i södra Östersjön 
samt övriga disponerades dels för utökning av spärren Dagö-
Hangö till 1,381 minor, dels för mineringar i Irbensundet 2,347 
st. och i Moonsundet 160 st. minor. Darjämte utlades en mine
ring nord Aland om 105 minor. Den av tyskarna i april 1915 
konstaterade ryska minspärren Flöj tan-Söderarm är ej upp
tagen i ovan angiven uppgift. Intill den ryska sjökrigföringens 
avslutande, d. v. s. praktiskt sett till novemberrevolutionen 1917, 
hade 38,462 minor utlagts av ryssarna i Östersjön och Bolten
havet samt i Finska viken tilllinjen Rönnskär-Nargö. Uppgift 
angående mineringsverksamheten innanför sistnämnda linje 
saknas. Mineringarna inom centralpositionen Rönnskär- Nargö 
omfaUade 10,838 st. minor, å linjen Dagö-Hangö hade utlagts 
9,005 st. och i Irbensundet 9,798 st. minor. Ovan anförda siffror 
giva ett begrepp om den ryska mineringsverksamhetens omfatt
ning och intensitet. Aven i Svarta havet bedrevs ett energiskt 
minkrig sedan amiral Koltschak i juli 1916 övertagit befälet 
över flottan därstädes. 
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Bland ryska mineringsföretag i Östersjön av särskilt in
tresse må nämnas den i hårt väder av ryska kryssare - under
stödda av slagskeppen och Rurik - den 12 november 1915 
utlagda mineringen om 750 minor syd Hoborg på linjen Ölands 
s. udde - Libau samt den av samma sjöstyrka den 12 december 
nämnda år verkställda mineringen ost om Södra Nl:idsjöbanken 
av 31 distansminuters längd och omfaUande 700 minor. Dessa 
båda mineringar voro riktade mot de tyska operationslinjerna 
från Rixhöft nordvart. 

Från de under världskriget utförda mineringsföretagen må 
några, i såväl positiv som negativ riktning gående erfarenheter 
andragas utan all härutinnan göra anspråk på fullständighet. 
De inledande tyska operationerna i form av mineringsframstö
tar mot Thames-mynningen samt mot Libau fyllde ej därmed 
avsett ändamöl. Vid den förstnämnda, som skulle slutföras 
under dager, kunde mineringen ej ske på avsedd plats på grund 
ay engelska motåtgärder; den sistnämnda, ävensom den av 
ångfärjan Deutschland den 17 augusti 1914 i Finska vikens 
mynning utlagda s. k. Deutschland-spärren, visade sig seder
mera under kriget vara hinderliga för egen sjökrigföring. 
Deutschland-spärren blev därjämte efter skedd lokalisering av 
motparten utnyttjad som ett led i egna försvarsanordningar. 
Beträffande Bellens och öresunds minspärrande för båda sidors 
kr i (fförande parler framträdde redan under vintern 1914-15 i b 

tyska marinen den synpunkten, att den härigenom av Tyskland 
inslagna politiken ledde mera till ett försvårande än ett under
lättande av den egna krigföringen. Men finner härav, att det 
fordras ett noggrant övervägande innan en minering beordras 
till utförande såväl med avseende på dess omedelbara värde 
för egen krigföring som även beträffande dess framtida åter
verkan under krigets fortsatta ulveckling, så att därigenom icke 
större skada än gagn åsamkas för egna sjöstridskrafter och 
egen sjöfart. 

Minkriget påvisade vidare olämpligheten av att förlägga 
minspärrar omedelbart inpå fientliga hamnar eller obevakade 
minfält nära fientlig kust, enär i båda fallen möjlighet finnes 



- 102-

aH efter de första verkningarna snabbt undanröja mineringarna, 
som därför komma att besitta ett ringa militärt värde. För a lt 
störa trafiken på en viss hamn är det verksammare att minera 
ett så stort område som möjligt och inom detta förlägga min
linjerna på de mest sannolika angöringskursema. Från fientli g 
kust böra minfält skjutas ut på sådant avstånd, alt deras upp
täckt och undanröjande försvåras. Tillämpningen av dessa 
krigserfarenheter medför emellertid ett behov av riklig tillgång 
på minmaterieL 

Den tyska minub. UC 4 lyckades under 1914 framgångsrikt 
minera det svårnavigabla norra inloppet till Moonsundet. även
som ullägga mineringar inomskärs i inloppen vid Utö och vest 
Bengtskär samt inom skärgårdsområdet Utö- Abo. Även om 
dessa företag gynnades av bristfällig fientlig bevakning samt 
av den dåtida obefintligheten av effek tiva anti-ub.-medel så 
bör dock uppmärksamheten vara riklad på möjligheten än idag 
av en dylik operation från en oförskräckt och förelagsam fien
des sida, därest denne ej riskerar aU möta effektiva nwtåtgärder. 

Mintaktiken utvecklades under världskriget i syfte alt 
genom ständiga variationer av sättet för mineringars utförande 
bevaka dessas halva existensvärde - överrasknings- och osä
kerhelsmomenten - samt försvåra mineringarnas undanröjan
de. Under krigels senare del överflytlades - åtminstone i Nord 
sjön -~- mineringsuppdragen ·i stor utsträckning på undervat 
tensbåtarna, och det uppgives att de tyska ubåtarna utlagt 
sammanlagt omkring 11,000 minor och de brittiska ub. c:a 
1,500 minor. Man övergick vidare till korta och oregelbundet 
lagda minlinjer med växlande minanlal, minavstånd och min
djup. Dessutom ökades svårigheterna för minsvepningen i hög 
grad genom införande av de »grunda» mineringarna med endast 
l a 1,5 meters mindjup. Till den mångfald mintyper, som 
konstruerades under kriget, återkommes i det följande. Slut
ligen må såsom ett exempel på mintaktiskt förfaringssätt näm
nas den officiellt kungjorda, men i verkligheten fingerade tyska 
minspärren i Fehmarnbelt, · vid vilkens passerande övliga for
mer iaktlogos med minlotsning m. m . En svensk ångare, som 
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varningsåtgärder till trots sökte forcera spärren blev lill för

hindrande av elt avslöjande sänkt av elt tyskt bevakningsfartyg 

denom rammning. 
t> 

I bifogade sjökort över Östersjön (fig. l) har, med ledning 

av de efter kriget utgivna minkarloma ävensom i den tillgäng

li ga kri gsli ttera luren förekommande kartor, angivils under kri

get utlagda minfält samt områden, inom vilka förankrade minor 

blivit Jwnslalerade. De friH liggande, i öppna havet framskjut

na mineringarna eller minlinjerna hava därvid i korlel om

givits med cll osäkerhetsområde av c:a 2 dislansminuters bredeL 

Även om den sa lunda ås tadkomna bilden av minkrigels om

fattning i österSJÖn icke kan på grund av det för förfaltaren 

tillgängliga materialets ofullständighel göra anspr~ll'- på kor

rekthet i alla delar, så torde den dock kunna giva en allmän 

uppfattning om den inskränkning av opera lionsfr iheten och i 

sjöfartens bedrivande, som denn a form för sjökrigfö rin g med

förde. Man finner också av här bifogad minkarta (fig. 2), ut

given bortåt el t [n· elLer världskrigets slut, hurusom del genom 

minluigel förorsakade os~ikcrhelstillsHmdel avspärrade de 

största delarna av norra och ös tra österSJÖn från fri samfärdsel 

och h änvisade sjö trafiken till elt begränsat antal minfria för
bindelsevägar. 

Minmoler iel. 

Under världskriget framställdes utöver dc redan förefint

liga och i viss utslräclming kända typerna av mekaniska och 

elektriska minor en mångfald nya konstruktioner. Intresset 

koncentrerades därvid hos ententemakterna hell naturligt kring 

en för ubåtarnas bekämpande lämplig minlyp. Bland de här

vid framkomna konstruktionerna av praktiskt värde må först 

och främst nämnas den från U. S. A. härstammande antenn

minan, vilken i huvuddrag skildrats i en föregående årsberät

telse. Man sök te emellertid öka elen enskilda minans och där

med minfältens verkningsområde eller » lräffsannolikhel» icke 

bloll i höjd säsorn vid antennminan, utan även i sida genom 
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införandel a y icke-kontakt-minor, varmed här avses minor, 

som bringas till sprängning utan att direkt kontakt förekommet 

mellan fartygel och minan eller i förbindelse med denna slit

ende antenn. Såsom energikällor för a lt bringa dylika minor 

till funktion avsåg man a lt utnyttja dels stålfarlygens m ag 

netiska MenerJzan eller induktionsinverkan å härför lämpat 

syslem inom minan, dels vibrationerna från fartygens propeller

maskineri. Induktionsmetoden misslyckades; däremot fram 

s tälldes s. k. »magnetic mines » och »vibrational mines » enli gt 

de btlda övri ga systemen. Man lyckades sålunda åstadkomma 

en »magnetisk» mina, tillverkad av icke magnetiskt material, 

men endast i form av en boLLenmina med för dylika gällande 

begränsning i taktiskt användbarhet. Vibrationsminans ut

veckling lär hava länt till bättre resultat, och 6,000 st. dylika 

minor tillverkades i England, utan alt dock komma till an

vändning före världskrigets avslutande. Enligt utsago av en 

engelsk minexpert kunna emellertid ovannämnda typer av icke

kontaktminor ej anses äga något större praktiskt värde åt ·· 

minslone vid vetenskapens nuvarande ståndpunkt, enär an-

vändningen av så sm~t energikällor för minans avfyrning kräver 

ytters t ömtåliga instrument av mycket tvivelaktig hållfasthet 

inom ett sådant omhölje som en mina. Beträffande den prin

cipiella användningen av dylika icke-kontakt-minor är del att 

märka, att strävan alt dymedelst öka träffsannolikheten sam

tidigt medför en miriskning i den sprängverkan, som för sam

ma laddning kan påräknas vid användandet av en kontaklmina. 

Det avs tånd, p{t vilket en vibra tionsmina av elt annalkande 

fartyg bringas till explosion, varierar därjämte enär detsamma 

i viss mån ~ir beroende av delta fartygs uppträdande. 

Bland å tgärder, som i övrigt vidtogas under världskriget 

för alt höja minornas effektivilet och försvåra deras undan
röjande genom svepning må nämnas: 

anordning Lill förhindrande av en minerings röjande genom 
s. k. ytliggare, 

användandet av s. k. bukettminor, 

införandet av tidsfördröjning för fällda minors uppsligande 
till inställt mindjup, 
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anbringande av en s. k. svepsluss p[t minans förankrings

tross samt slutli gen 
användning av s. k. grunda mineringar med 1- l,ri meters 

mindjup li ll försvårande av minsvepning. 
Anordning mot ytliggare omfallande en sprängladdning, 

som av en hydrostatisk strömslutare bringades till explosion, 

därest minan efter förankringen blev liggande i vattenytan, 

och därvid sänkte minan. De s. k. bukettminorna innefaLLade, 

att två eller tre minor voro s[t förbundna med varandra alt 

därest en mina sveptes eller sprängdes steg nästa minan upp 

från boLLen till del inställda mindjupet Genom en tidsfördröj

ning av minornas djupreglering avsåg man alt liksom vid 

bukettminorna ås tadkomma svårigheter och osäkerhet vid svep

ningsarbetels utförande, enär minorna kunde inställas att upp

stiga till avseLL mindjup först avsevärd Lid - vid en viss kon

struktion max. 2-! dagar - efter verkställd fällning. Mot dessa 

båda minkonstruktioner beredde sedvanlig minsvepning ej er

forderlig säkerhet, utan man tvingades tillgripa den tidsödande 

och i m ånga fall vanskliga holtensvepningen. För en sjöstyrka, 

som måste basera sitt minskydd på en framförgående svep

styrka, kunna bukellminorna medföra den risken, att därest 

huvudslyrkan ej fö lj er omedelbart efter svepfartygen utsättes 

den för minsprängning av den andra eller tredje minan i 

)/ buketten ». Den s. k. svepslussen utgjordes av elt mellan 

minan och ankar trossen inkopplat skovelhjul, vilket släppte 

igenom svepw1ren. - -

Förutom ovannämnda konstruklioner förekomma under 

kriget s. k. tidsdesarmerade minor, vilka med hänsyn till tak

tiska eller strategiska skäl bringas ur funktion eller till att 

sjunka efter en viss förutbestämd tid. En härför avsedd sänk

anordning omfattar i sin enklaste fonn antingen en smällsprint, 

som vid smälttidens slut bereder vattentillopp till minans inre, 

eller en mindre sprängladdning, vilken bringas till detonation 

vid en medelst cLL urverk reglerad strömslutning och härvid 

slår h8l på minskalet Mot världskrigels slut framkom en 
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l<onsLrukLion av en sänkapparal, vilken beträffande regierande t 

av tiden till desarm ering är baserad p8 elektroly tisk sönder-

delning av en viss i e LL k ärl förefintlig mängd svavelsyra. När 

väLske,vtan hi1rvid sjunkit Lill en viss nivå uppslår slrömavbro lt 

i sönderdeln i ngskretsen, vilket medels L ett r elä förorsak ar 

strömslutning genom sänkapparaten, varvid dess laddning 

spränges o<.:h sänl;:er minan. Tiden härtill kan varieras från 

-1-8-1 dagar. I förbigående 111 ~1 nämnas a tl tidsdesarmering av 

minor förekom redan vid världskrigels utbrott i samband m ed 

den tyska hjälpminkryssaren »Königin Luises » framstöt mol 

Thamesmynningen elen 5 augusti 191-t 
Minmaterielens utveckling inom olika mariner under den 

Lid, som förflutit efter världskrigets avslutande och avveckling, 

kan ej av den utomslående helL överblickas. Visserligen be 

redde minvapne ts rikli ga utnylljande under delta krig och den 

därunder talrika förelwmsten av dr i vande minor tillfällen till 

en inblick i minväsendels datida ståndpunkt, speciellt inom de 

krigförande marinerna, men seelan dess har h emlighetsfullhe

Lens slöja å ter dragits över delta vapens ulveclding med m å

hända större omsorg än före l<riget, m ed resultat att uppgifter 

av verkligt värde beträffande minvapnet lysa i Lidskrifler och 

milit ä r facklitt eralur med sin fr ånvaro. I vad mån de i det 

före'-' ~t ende omförmälda mer eller mindre komplicerande appa-a . ' 
ra terna alltjämt fortleva inom utländska mariner unelandrager 

sig därför elt exakt bedömande. Erfarenheterna från världs

krigeL visa emellertid h än på önskemalel beträifande minmate

rielen att söka ~t stadkomma en enkel, kraftig och robust mintyp, 

som förenar säkerheL i funktionen med s tor h ållharheL Ifråga 

om avfyrningsinrättningar synes en s trävan föreligga aLL be

gränsa dessa till två typer, nämligen Herz- eller hornmineav

fyrningen sam t avfyrn ing enligt antennprincipen, av vilken 

den senare anses särskilt lämplig för spärrar mot ub. och såsom 

an Lipara vanmedeL Massförekomsten under världskriget av 

drivande minor och y lliggm·e framhåller fordran på h ällfasta 

och funktionsdugliga förankrings- och djupregleringsorgan. 

De l m å härutinnan endast h änv isas till det förhållandeL under 
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världskrige t, aU r isken för uppträdandeL av drivande minor i 

Kieler-buklen föranledde till fingering av den planlagda tyska 

mineringen i FehmarnhelL samt a ll på grund av fa ran från 

elylika minor deL ifrågasaLtes från tysk sida a lt undanröj a cl~n 

egna min eringen i LangelandbelL och ersälta den 1~1ed malcn:l 

av tillförlitligare konstruktion. Minkrigel i det L1clva llensfna 

Östersjön giver m ånga exempel på hurusom opålitlighet _hos 

djupregleringsorganen medförde ell förtidig l a vlöjanclc f?r fi en 

den av ell minfälts fö refintlighel genom i valtenytan liggande 

minor. 

En karaktäristik av elen n1.odema minan innefallar följande: 

En elektrisk horn- eller antennmina, förankrad medels t 

lod eller hydrosla l på bollendjup av högst 100--1,000 m. och 

försedd med en sprängladdning om 100- 200 och undantagsvis 

250 kg. vikL A vissa minlyper, avsedela för fällnin g fr ån uh. , 

kan fönnedels en särskild anordning mindjupels inställni ng 

regleras, även sedan minorna placerats i mintuherna. Denna 

möjlighel har särskild betydelse vid minförelag inom omdden 

med stora tidvallensdifferenser. 

Minors förankring på slom bollcndjup. 

Ett problem, som desshältre icke bes ille r aklual i Le t för del 

svenska minvapnel, är fr ågan om minors fö rankring på stora 

bottendjup. I dc vårt la nd omgivande fa rYatlnen förefinnas 

större bollendjup ä n 200 111. enelast inom ell fåtal områden av 

mycket begränsad utsträckning. I Nordsjön utmed norska kus

ten, i oceanerna och Medelhavel förekomma däremot avsevärda 

bottendjup. Dc i Medelhavet förefintliga stora boLLencljupen, 

som inom Tyrrenska ha ve l uppgå till bort~tl 4,000 meter, h ava 

föranlett en s ~tdan konstruktion som elen ilalienska minan 

»Ilali a Lyp A», vilken är av intresse såsom belysande de olägen

h eter ur saväl praktisk som ekonomisk synpunkt, som äro före-
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nade med mineringars utförande i elylika djupa farvatten. 
Ovannämnda mina består av två minstommar, en undre m ed 
stor laddning mot ub., och en övre med mindre laddning, vilken 
senare vid förankringen förlägges på mincljup, lämpligt m ot 
överva Llensfarlyg. Minan är försedel med lodförankring och 
en ankartross av 4,000 m . längd . För alt öka elen undre 
huvudminans verkningsgrad mot ub. är ankartrossen över och 
uneler elensamma till en viss längel försedd med en elastisk 
anordning med hakar, som vid dragning eller tryck åverkar 
minans a vfyrningsinrältning. Minaggregalets totalvikt uppgår 
till icke mindre än 4 ton. 

Vid hyclrostatsförankracle minor sjunka i regel mina och 
ankare hopkopplade till bollen, varefter minan efter e tt visst 
lidsförlopp stiger upp till sitt bestämda mindjup. Förankring 
av elylika minor å större botlendjup än 200 m. kan ej lämpligen 
ske på detta sätt, enär minstommen för alt kunna motslå de 
därslädes rådande stora vatlen tl·ycken skulle bliva alltför tung. 
Man har därför löst problemet på så sätt, att när minaggregatet 
sjunkit till elL visst djup frikopplas minan från ankaret, men 
stiger icke upp till sitt bestämda mindjup förricin ankaret nått 
botten. Tre olika system för minans hållande å lämpligt djup 
efter frikopplingen och intills dess ankaret n~\tt botlen hava 
därvid kommit till användning, nämligen genom 

att reglera minans läge mellan två djupgränser 100-150 m. ; 
alt förlägga minan stationär på visst djup, c:a 110 m. samt 
att låta minan uneler ifrågavarande skede först stiga och 

sedan sjunka inom ett bestämt djupområcle, 100-180 m. 
Vid det förstnämnda systemet är ankartrossrullen placerad 

i minan och regleras ankartrossens avrullning intill dess anka
ret nått botten genom två, i förbindelse med rullens bandbroms 
slående hydroslater, vilka hava olika stora tryckytor och äro 
varandra motverkande. Vid de båda övriga systemen regleras 
minans läge uneler förankringsskedet genom en avvägning av 
förhållandet mellan minans flytkraft och bromsningen av 
ankartrossens avrullning, vilket åstadkommes genom för de 
b åda systemen lämpade anordningar. 
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Minering medelst flygplan . 

Under senare tider har frågan om minering från flygplan 
blivit aktuell. Enligt en i United States Naval Institute Proce
ectings i oktober 1932 förekommande uppgift lär det brittiska 
amiralitetet nämnda år efter föregående framgångsrika försök 
hava beställt 40 st. flygplan, avsedda att utnyttjas såsom »aerial 
mine-layers». Varje dylik flygi'åt uppgives kunna utrustas 
med 8 st. minor, vilka fällas från fyra minfällare, placerade 
två på vardera sidan. Fällningen sker under förflyttning på 
vattenytan och parvis för att icke störa flygplanets balans. 
Detalj er beträffande härvid använd mintyp saknas. 

(Forts.) 
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Litteratur. 

C. G. A. Arvi dson, Praktiska navig-e
ringstabeller (Nautiska Förlaget i Stockhohn 
1932, XXVI + 107 sid., pris 12 kr.). 

På cl et navigatoriska liksom på andra områden känneteckn as 
våra dagar av ett ihärdigt arbete på tillgodogörandet av tekniken ~ 

framsteg. Det har därför så smån ingom -!'allit sig nat urligt, att man 
även törsökt att i någon må n modernisera de räkningar, som av 
många olika s lag fortfa rande äro nödvändiga inom navigationen. 
De al ltför Länge nyttjade logaritmtabellerna hava mer och mer ut
trängts av andra tabeller, vilka på ett bekvämare och snabbare sätt 
:föra t ill målet. örlogsflottans sedan f lera år i brnk varande nautisl;:a 
tabeller och det föreliggande tabe llverket äro exempel härpå . 

Arvidsons tabeller kunna indelas i tvenne avdelningar: cle11 
första, huvmlsak ligen avseeld för astronomiska beräkningar, inne
hå ll er höjdkorrektionstabel ler samt tabellerna A-E jämte anvisnin
gar och exempel å sid. IIT-XXVI, 7J-77, den andra innehåll er 
besLicktabel ler, tangent tabell ocl1 meridionaldelstabell jämte exem pel 
och anvisningar å sid. 88-89, H7- 107. 

Författaren, som efter a llt att döma avsett, att tabellerna skol a 
knnna användas utan några grundligare fö rstudier i hithörande äm
nen, har för detta måls vinnande utom di rekta anvisningar uppställi 
tyd liga räkneschemata för lle oi ika slag av beräkningar, vartill ta
bellerna kunna användas. :För att giva en enkel anvisning på sätte t 
iör olika värdens uttagande hava beteckningarna T t b h och v i n~ 

förts . Sålunda angive r At, att värdet skall uppsök~s 'i tabe ll A fri\ n 
toppen (uppifrån), Ab tabell A från botten (necl il'rån), BT och B< 
tabell D från toppen , Oh tabell D från höge r o. s. v. 

Detta beteckningssätt är givetvis ägnat att unelerlätta beräk
n ingarnas snabba och säkra utförande i synnerhet, om 1nan har til l
gång på t ryckta eller maski nskri vna formu lär för olika slags räk
ningar, sft att man emlast ltar att i fy lla si[fron,a. 

Tabel lerna A och B äro uppstäl lda enligt cosinusteoretuet me n 
reducerade fö r användning av naturalvärclena. TabelL D är en pro 
dukt av naturalsinus ocl1 -cosinus, tabell E Pn proclukt av natural-
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cosinus och -tangent. Eftersom sin- och eos-funktionerna å ena sidan 
samt tg- och cot-funktionerna å den andra stå i ett synnerligen enkelt 
inbördes förhållande, kan man med tabellerna genom att kombinera 
ingå ng uppifrån eller nedifrån med höger eller vänster lösa de inom 
navigationen vanligast förekommande produkterna. Lösningen bli.r 
dock härigenom ej alltid den enklast möjliga. Så t . ex, får man för 
att be räkna höjden enligt höjdmetoden göra 6 uppslagningar och 2 
addit ioner eller exakt lika mån ga som vid logaritmräkning enligt 
samma metod. På grund av tabellernas överskådlighet och ringa 
omfattning tager beräkningen dock avsevärt mycket kortare tid än 
111ed de vanl1ga Jogaritmtabellerna. 

En jämförelse ifråga om enkelhet och snabbhet mellan Arvid
sons tabeller och några speciella höjdtabeller (t. ex. Svenska flottans 
nautiska tabeller, Dreisonstok's, Ball's, Aquino's m. fl.) talar emeller
tid i detta avseende till de senares fördel. 

För cirkummeridianhöjds- eller longitudsmetoderna lämpa sig 
t abellerna mindre väl, men detta har ingen nämnvärd betydelse, då 
dessa metoder efter allt att döma och med rätta leonuna mer och mer 
ur bruk. 

Enligt undertecknads åsikt hade en mer ingående förklaring till 
underlaget för tabellerna A-E än den i mom. 29 framförda varit 
önskvärd för att ej göra tabellernas användning helt mekanisk, men 
därom kunna ju olika meningar råda. 

Den andra avdelningen kan utom för den användning, vartill 
tabellernas namn giva anvisning bl. a. tiven användas för radiobärin
gars korrektion. De för sistnämnda ändamål uppställda exemplen 
beträffande pejling från fartyg synas mig mindre väl valda emedan 
de inpejlade stationerna äro vanliga radiostationer, vilka u~der nor
mal radiotrafik torde vara mycket svåra att med någon större grad 
av noggrannhet inpejla. Dessutom äro i exemplen avstånden till 
dem alltför stora för att med tanke på pejlingens tillförlitlighet 
motsvara praktiska förhållanden . 

lfndertec:knad, som visserligen hellre önskar speci al- än univer~ 

sal-t abeller för inom navigationcm förekommande beräkningar, måst~ 
do ck skänka författaren sin beundran för det sätt, på vilket han lös t 
el e uppg ifter, han före l ag t sig, och ser i de föreliggande tabellerna en 
värdefull represen t an t för s trä vandena ?. tt rationalisera de n antiska 
beräkningarna till sjöss. 

Karlskrona i :februari 1934. 
J. Stefenson. 

Tidskrift Sjöväsendet. s 
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Meddelanden angående främmande mariner. 
Meddelande frftn Marinstabens Utrikesavdelning. 

(FP-bruari 1934). 

Storbritannien. 

I Worlcl's Fleets uppgivcti Storbri tannien besitta 141 jagare. 
Denna siffra är mycket lllissv isande, enä r endast 38 jagare äro under 
12 års ålder. Resten , 103 st., d. v. s. mer än "/• av hela antalet, äro 
fö råldrade. 

(N av. and . Mi l_ Re c., 12 oktober 1.933). 

Det nuvarande systemet för prövning av färgsinnet är otillfreds
ställande. Av en särskild kommittc gjorda undersökningar hava visat 
ett överraskande stort antal brister i färgsmne t, i flera fall av svå
rare natur. 

(Proceeclings, januari 193-J). 

Ombyggnaden och mod ern iseringen av de 5 Queen Elizabeth
slagskeppen uppgives hava kos tat 6 milj. pund (116,4 milj . kr. efter 
en kurs av 19,40). Moderniseringen a\· sl agkryssarna Rep ul se och 
Renown kostade 3 milj . pund (58,:2 milj. kr.) . De sist a jagarna kos 
tacle 760,000 pund (14,7 milj. kr.) vr s i. 

(Mar. Rundschau, januari 193-l). 

De nya motortorpedbåtarna, äro 16,75 m. långa och göra 45 knop. 
De äro bestyckade med 2 torpeder och masK:ingevär samt utrustade 
med radio och anordning l ör di m bildning. 

(Le Ya ch t, 13 j an uari 1934). 
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6 kryssare konrna at t löpa av stapeln under 1934: Ajax i 
Barrow, Arethusa i Chatham, Galatea i Greenock, Amphion i Ports 
mout.h, Phaeton i \V allsend-on-Tyne och Apollo l Devon port. 

(Le Yacht, 20 januari 1934) . 

Ubåten Severn sjösattes i Barrow elen j6 januari. Severn, som 
deplacera r j 805/2680 ton, är av samma typ som Thames, färdig j933, 
och Clycle, som sjösättes 15 mars. Ui1Cier det första kvartalet 1934 
sjösättas de .mindre ub åtarna Sealion och Shark (1931 å rs program) 
och Salmon (program 1932). Med anledning av sistnämnda båts til l
komst har jagaren Halmon fått utbyta s itt namn mot Sable. 

(Le Yacht, 20 januari 1934). 

·Fartygen i 1933 ål'3 program hava erhå lli t namn enligt följande: 

Kryssare. 

Ny typ: Minotaur och Polyphemus, 0,000 ton och (antagligen) 12 st. 
15 cm:s kan. 

Arethusa-tyjJ : Penelope, 5,200 to n, 6 st. 1.5 cm :s kan., 4 st. 10 cm:s 
lvk, 6 torp .-tuber. 

.Tagare. 

G-typ: Grenville (flott iljledare), Greyhound, Griffin, Garland, Gallant, 
Gipsy, Grenade, Grafton, Glowworm, antagligen 1,375 ton, 4 st. 
12 cm :s kan. 1 st. 10,5 cm :s l v k, S tuber, 35,5 knop. 

Ubåtar. 

Porpoise-typ: Narwhal, Grampus, minläggancle, 1,500 ton, 1 st. 12 cm:s 
kan., ö tuber. 

Sworclfish-typ: Seawolf, 640 t on, 6 tuber, l st. 10,5 cm:s lvk. 

övriga fartyg, 

Sloops: Deptford, Londonderry. Sl oops minesweeper: Speedwell. 
Convoy sloop: Bi t tern. Coastal sloop : Kingfish er. 

(Morning Post, 18 januari 1934). 

]i'örsök hava gjorts med en fjärrstyrd motortorpedbåt (CMB 84). 
Den uppgives kunna göra 40 knop och för en stark sprängladdning, 
som bringas till detonation, clå båten dirigeras mot en fartygssida. 
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Den skull e kunna styras efter behag sa mt även fälla sjunkbomh c- 1· 
och avfyra torpeder. 

(Daily H eralcl, 17 januari 1934). 

Recl: s a nm. Försök 1n ed f järrstynla motorbåtar ägde som beleallt 
rum redan uneler världskriget. Vid försök i Kieler-bukten 25 janua r1 
1917 koUiclerade försöksbåten med ett bevakningstartyg och förstö r
eles fullständigt . . Försöksleda ren, korvettenkapitän Walter Hol zapfel. 
omkom . 

Amerikas Förenta stater. 

Föl jande fartj;g befinna sig uneler byggnad (siffran inom paren 
tes angiver ungdärliga tiden fö r fä rclig·ställande): 

Slagslwpp. 

I cla !Jo, mod ernisering (' /,, 3-l). 

Hangarfartyg. 

Ranger (1 /., 34), Yorktown (3/s 36), Enterprise (3 / 12 36). 

Större kryssare. 

Nev Orl6nas ("'/ ~ 34), Astoria (15
/, il-l.), Minncapolis (1 / 4 34), Tusca

Joas (3
/ 3 34), San F rancisco \'1/2 34), Quincy (0/ 1 36), Vincennes ('/1 37). 

Mindre kryssare. 

Brookl.vn (1/ ll 36), Philadelphia (H/1 36), Savannah (3 /8 36), Nash
ville ("/" 36). 

Ubåta r. 

Cacha lot (1/" 34), Cutt lefisll ('9(" 33), Porpoise (1 /~ 36), Pike (1{-, 

35), Shark (3/s 35), Tarpan (3 /H 35). 

Jagare. 
32 st. beräknade färdiga : 

1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 st. 
1935 
1936 

9 )) 
18 )) 

(Proceeclings, januari 1934). 
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Kryssaren Tuscaloosa iår en besättning på 55 officerare och 800 
man. Om fartyget, som sjösattes elen 16 november, meddelas följande 
data: Längel 179,2 m., bredel l8,i::l m., djup g. 6,6 m. Kostnaderna be
räknas till 41. milj. kr. (efter en kurs av 3,90), kostnaderna fö r artille
riet dock ej inräknade i nämnda summa. 

(Proceeclings, januari 1934). 

Cachalot, den åttonde av de 9 ,, fleet submarines>>, som ursprung
ligen beviljades i 1916 års program, sjösattes den 19 oktober. Kölen 
började sträckas 21 oktober 1931. Dimensionerna äro: Längel 83,5 m., 
bredd 7,5 m., depl. 1,130 st. t on. Elektrisk svetsning har i stor ut
sträckning kommit till användning vid byggandet. 

(Proceedings, j an uari 1934). 

En ökning av manskapsstyrkan med 3,800 man, varav 1,000 ma
rinsoldater, har beviljats. P ersonalstyrkan kommer därmed att nästa 
budgetår uppgå till 82,500 man, officerarna oräknade. Marinsoldater
na komma att räkna 16,000 man. 

(Proceedings, januari 1934). 

De amerikanska fartygen byggas enligt bestämmelserna i N. I. 
R. A. (National Inclustrial Recovery Act), och utgår man alltså frän 
32 timmars arbetsvecka. Kostnaderna för 10',000-tonskryssaren Vin
cennes beräknas till c :a 3 milj. pund (58,2 milj. kr. efter en kurs av 
19,40) och för de båda hangarfartygen (Yorktown och Enterprise) till 
c:a 4,4 milj . pund (85,4 1nilj . kr.). De >> mindre >> 10,000-tonskryssarna 
med 15 cm:s kan. beräknas komma att kosta c :a 2,9 milj. pund (56,3 
milj. kr.), flottiljledarna 850,000 pund (16,5 milj. kr.), jagarna 760,000 
pund (14,7 milj. kr.), ubåtarna 1 milj. pund (19,4 milj. kr.) . 

Engelsk-amerikanska källor uppgiva, att icke mindre än 15,5 
milj. pund (300 milj . kr.) sku lle vara utlagt på ombyggnaden och 
moderniseringen av de 5 slagskeppen Tennesse t. o. m. West Virginia. 

(Mar. Runclschau, januari 1934). 

I enligbet JJt ed ·washington-traktaten har Förenta Staternas re
gering officiellt meddelat, att en av de nya 10,000-tonskryssarna med 
15,2 cm :s kanoner kommer att förses med startdäck för flygplan. 
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Enligt London-traktaten få r endast :Z3 0/o av kryssa rtonnaget vara pa 

så s ä t t anorcln a t. 
(Le t acht, 20 januari 1934). 

I den för representanternas hus framlagda flottbudgeten anslas 

utgifterna till 284,7 milj. cloll. , av vilka 33,6 milj. skola användas fö r 

nybyggnad av e tt hangarfartyg oclt 4 kryss are. Till aeronautiska 

byrån fö reslås 1.8,9 milj . doll., varav 6,1 ntilj. för byggnad av ny -1 

fl ygpl an. Någon ersättningsbyg·gnacl [ör det förol yckad e luftskeppd 

.\kron föres lås ej . 
(By r[l meclrl e lancle i dagspressen, j an uari 193-!). 

Represen ta n t huset har bemyndigat Roosevelt att lå ta byg·ga 

1,184 ne roplan, vi lka komma att draga en kostnad av 95 milj. doll. 

Det har vida re med överväldig·and e majoritet antagit Vinson-bill en . 

som går ut på byggandet av 120 nya örlogsfartyg. Senatens marin

utskott !tar lika lecles godkänt Vinson-billen. 

(Dagspressen, 31 januari 1934). 

Japan. 

6:3 u.båtar på till sammans 72,29-1 ton äro i tjänst, 4 äro uneler 

byggnad, 4 andra beviljade och : ·tterligare 6 planerade att påbörj ati 
i slutet av å r 1.936. 

Enligt London-överenskomm elsen får J apan illnehava 52,700 ton 
ubå tar. 

(Proceeclings, j an uari 1934). 

:S .i öminist.e rn , a111iral Mi neo Osullli, har i ett officiellt tal yttrat: 

»Det -fartygsbygge, som W,. ashington- och Lonelonavtalets signa

tär m akter bP-d r i va inom de g ränser, som ang·ivas i dessa avtal av

speglar det inte rnationella lägets utveckling. Jap an har nackdelen 

av otillfredsställande t illdeln ing av tonnage i avtalen, och det är där

för naturligt, att vi bygga upp till den medgivna maximigränsen. 

Denna ~ tgänl innebär emell ertid ej något hot mot andra makter. 

Vi hava lagt fram ett andra ersättningsbyggnadsp rogram. Den kej-
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serliga flottan, som bär ansvaret fö r landets säkerhet, måste genom

föra detta program , H ight or wrong». Förenta Staterna ha börjat 

bygga fartyg för den enorma summan av 270 milj. dol L .Jämfört 

rned denna väldiga utvidg ning av amerikanska flottan, är det japan

ska p rogrammet be t,yclelse löst.» . 
(Proceedings, januari 1934). 

Ubåtsdepåfart.vget Taigei (»Den stora valen >> ) sjösattes 16 nov. 

Fartyget, so111 mäte r 10,000 ton, påbörj ades den 12 april oc~l kunde 

alltså sjösättas efter enelast 7 månaders byggnadsticl, vi lket torde var a 

rekord för ett så pass stort fartyg. Data äro: längd 197,3 m., bredd 

18 m., cljupg. 5,2 nt., 4 st. 12,7 cm:s kan., clieselmaskineri, 20 knop. 

Slagskeppet Mutsu samt kryssarna Abukuma och N atori hava 

erhål lit katapult. 
(Vå r f lo l;ta, januari 1934). 

Data f:ör har,garfartyget Ryujo: Depl. 7,100 ton, längd 167,2 m., 

bredel 18,5 m., djupg. 4,36 m., 40 flygplan. 
Data för ubåten I 68, sjösatt elen 26 juni: Längd 101 m., bredd 

8 m., cljupg. 4 m., dep l. 1,400 ton, 20 knop, 60 mans besättning, l st. 

10 cm :s kan ., l m askingevär, 6 t ube r. 
(Rev. Mar. , januari 1934). 

>> Den nyaste japanska unde rvattensbå ten >> h ar kolliderat med en 

t orped båt i närheten av Sasebo och sjunkit. 

(Dagspressen, 22 januari 1934). 

Frankrike. 

2,500-tons jagarna Valm y, Verdun, Albatros, Tartu, Gorfaut och 

Oassard tillitö ra världens snabbas te örlogsfartyg och hava uppnått 

farter mellan 40 och 43,4 knop, Oassard höll sistnämnda fart under 

1 timme efter att hava h ållit 42,9 knop i 3 t immar - en hittill s 

ouppnådd prestation, så mycket märkligare som den genomfö reles 

uneler sjögång i Biscaya. Många experter - även i Frankrike -

hava emell ertid ifr!\gasatt det praktiska värdet av sådan a fartresul-
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tat, och man har undrat, vad som skulle kunna uppnäs uneler verkliga 
tjänsieförhållanden. lied anledning härav beordrade amiralitetet 
Oassard att göra fullfartsprov på en resa från Brest till Toulon med 
alla förråd ombord, d. v. s. på ett deplacement av c:a 2,700 to n. 
Provet motsvarade alla förväntningar, i det Oassard i flera timmar 
gick med 42 knop, därefter J3 och slutligen uppnådde provtursfarteu 
43,4 knop. Under ganska hårt väder visade fa r tyget samma sjövär
di g hetsegenskaper som en kryssa re. 

(Proceedings, januari 1934). 

1934 antagas 50 elever i sjökrigsskolan. Bökandena medelelaK 
att Jlygutbildning obligatoriskt ingår, samt att varje sjöofficer fram ~ 
tieles skall kunna kommeneleras till flygvapnet. De fysiska 1'ordrin
garna äro avpassade härefter. Antalet mariningenjörskaeletter upp· 
går till 10. Siffrorna giva vid handen, att officersbehovet numera 
är väl fyllt och att man nu anser sig kunna minska antalet kadetter. 
1928 antogos 11.0 sjökadetter, 1932 84 och 1933 60. 

(Mar. Runclschau, januari 1934). 

Fördelningen av de franska sjöstridskrafterna framgår av föl 
jande sammanställning: 

> q ,..., 
P"'~ ~~~ o: r:n g. .... '"' c l" <t> l" <t>'< o ;:: ~M s <1 p.. t:) "' ~ P7' t:l 

"' <t> .,... <t> >r' P> p.. 
...... ~ . s ,....,.. 

<t> 
..., 
o~ l" 

t:l -1 ..., ' "' p.. l" ..... <t> 

Slagskepp ...... ... . .... .... ... .. . ... 5 o l 4 - -- 9 
Hangarfartyg ···· ·· ·· ······· ·· ··· l - - - l 2 
Kryssare ... ....... ..... ..... ... .. 7 l 7 2 l 18 
Flottiljledare ····· ···· ··· ··· ·· ···· ll 

l 

9 3 - 2 25 
Jagare ...... ... ................. ... . 12 - 28 - - 40 
Ubåtar ......... .. ... ··· ··· ···· ····· 4 5 l 71 l 2 l 12 94 

Summor l 40 l 15 l 113 l 4 l 16 l 188 

De marina flygstridskrafterna bestå efter omorganisationen av 
25 förband, av vilka 7 tillhöra »aviation embarquö» (3 på Bearn, 2 på 
Comm. Teste och 2 på kryssarna). »Aviation de cooperation navale's,, 
15 flygförband ·äro kustbaserade, och de 3 återstående förbanden till-

- 119-

höra »aviation maritime autonome» (jaktflygplan) i Hyeres, J\!Iarigna
ne och Sicli-Ahmecl . 

(Mar. Rundschau, januari 1934). 

Marinbudgeten 1934 föreslås til l 2,687 milj. irc. (c:a 670 milj . kr. 
enl. nuv. ku rs) mot 2,712 milj. fr c. år 1933 och 3,215 milj . [re. å r 1932. 

(Le Yacht, 13 januari 1934). 

De nya moto r torpedbåtarna, ,;veclettes lance-torpilles», äro 19 m. 
långa och clepla cera 19 ton. 

(Le Yacht, 13 januari 1934). 

Seclan 1. januari ha flygvapnets officerare fiitt en mässdräkt, 
som i viss mån liknar sjöofficerarnas: jacka av blått kläde och vit 
väst. Axelklaffarna äro olika och halsduken vit, medan sjöolficerar
na a lltid bära svart halsduk. Flygarna hava likaledes lånat marinens 
något teatraliska bätkappa. »Flygvapnet tycker icke om flottan, 
men kopierar elen gärna». 

(Le Yacht, 13 januari 1.934). 

Den första av 12 beviljade >>escorteurs» har påbörjats. Depl. 60\J 
ton, längel 80,7 m., bredel 7,72, djupg. 2,83 m., fart 34,5 knop, 4 tuber, 
2 st. 10 cm :s kan., 2 st. kulsprutor. 

>>Esco rteurs>> kosta 50,000 frcs per ton, ubåtarna på 1,500 ton 
45,200 frcs och ubåtarna på 600 ton 55,300 frcs per ton. 

(Cour. Marit., 17 januari 1934). 

Kryssaren Algerie har a·;slutat sina provturer. Den är elen sista 
av de SJU 10,000-touskryssarna. l' ansrskyddet har avsevärt ökats i 
förhål: ande ti ll föregångarna, medan m askinanhiggningen minskats. 
H ästkraftantalet har minskats från 120,000 å Duquesne till c :a 80,000 
å Algeri e. 

(Figaro, 26 januari 1934). 

I marinbuclgeten, som f. n. behandlas av senatens och cleputera· 
dekammarens finansutskott, föreslås byggandet av ett andra Dunker
qneslagskepp . 

(Le Journal, 27 januari 1934). 
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Italien. 

Förde l n ingen av de i ta lie nska sjöstridskraftern a framg å r a y 

fö l .i ande samrnanstti llnin g: 

H ;.. q ...... 
~ ~ c. 1:0 rl 

00 ~l o: UJ 
-~ :::. .., 

>::: ..., 
"' o: o" .,..o 

~t<:j "' "' ~- "' '1[1>' '<1:-T l)l 8 
"' "' "' o".,.. 

?r ~l 
::l -~ - ;:i :r. 1"' """ 

.., . 'f """ 
l)l 

~- <1 "' p. l)l 
et- "' 

Slagskepp - - l 4 l l 4 ......... .... ........... - - - - -
Hangarfartyg ... ...... .. . ..... - l - - - - -· -- l 

Kryssare ························ 6 G l 2 ·- 6 l l 23 

Flottiljledare ..................... 3 lO ö - 2 2 - - 20 

Jagare ... ........ .. ... .. ............ 16 

l 
- 10 lO -

l 
26 

l 
- - 6:2 

Ubåtar ......... ...... ... ..... ....... - - -·- 10 39 - - 2 l 51 

25 17 14 26 41 34 l 3 161 

(Mar. Rundschau, januari 1934). 

Ubåten Archim ede sjösattes de n 1:2 december. Den är den försb 
i e n se rie på 6 fa r tyg om 1.000/1300 ton, beviljade i 1.930 å rs progran1 
De erhå ll a 8 st. 53,3 cm :s kan ., 18 knop. 

(Le Yacht, 20 januari 193-f). 

Tyskland. 

.M:ar inbmlgeten har under senare tid uppgått ti ll (mark): 

1.83,50.f,350 183,504,350 183,004,350 

1931-32 1932-33 1933-34 

1.,1 0/o 2,2 0/o 3,1 % 

Procentsirt ran angiver förhå ll andet till he la budgeten. 
(Rev. M:arit., januari 1934). 

Norg:e. 

Minläggaren Olav Tryggvason beräknas kunna utgå på prov
turer i s lutet av mars. Efter 6 veckors provturer övertages fartyget 
av flottan och utgår därefter på solflmarexpedition med kadetterna. 
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Huvuddata iiro: Längd ö. a. !!7,30, längel v. l. 92,56 m., bredd 
11,45 m., djupg. 3,6 m., depl. fullt rustad 1,924 ton, 6,000 hkr., 20 knop, 
kombination av diesel- elle r och turbinmask., 3 oljeeldade pannor, 
280 minor, 3 minbanor, 4 st. 12 cm: s kan., 2 förut och 2 akterut, 
1 st. 7,6 cm :s lvk., en 45 cm:s dubbeltub midskepps, 2 st. 75 crn :s strlk 
och l st. 25 cm :s signalstrlk. Besättning 191 man varav 25 oHicerarc 
och 55 kadetter. (I artikeln publiceras även ritningarna. R ed :s anm.). 

(N or ges Sjoforsvar, januari 1934). 

Sov jetryss land. 
Enligt av militärattachen i Stockholm bekräftade uppgifte r 

skulle Sovjets östersjöflotta f. n. bestå av: 
2 slagskepp (det tredje torde knappast komma att iståndsättas), 
l kryssare (ännu ej fullt färdig), 
12 jagare, 
6 nya torpedbåta~ 
10- 1.3 ubå tar (var av 3 nya), samt 
ett stort ani.ai hjälpfa1:tyg av olika slag. Artike ln innehåller 

även bcst~· ckningsuppgifter m. 111. 
(Vår flotta, januari 1934). 

K r_vssaren Krassni-Kavkas (f. el . Aclm. Lazare) i Svarta Havs
flo ttan har e rhå ll it moderna stridsmaster av n y typ. Artilleriet tord<> 
utgöras av -1 st. 20,3 (ell e r 18,7) cm :s kan. samt 8 st. 7,6 crn :s lvk. 
F arten beräknas till 30 knop och deplacementet är '7,500 ton. Det 
antages att kryssaren Veroschilow i ryska östersjöf lottan erhåller 

sam 111 a bestyckning-. 
(Vår flotta, januari 1934). 

Diverse. 
Meddelandet att man i Sverige äskar 950,000 pund för b.1·ggnacl 

av 1. kryssare, -I vedettbåtar och 2 ubåtar kornmer icke oväntat. En
dast 2 av de 9 pansarskeppen hava fä rdigställts efter kriget, de övriga 
7 äro omkring 30 år gamla. Den ökade vikt, som man fäster vid det 
svenska sjöförsvaret, påvisas av sj ösättningen av hangarkryssa ren 
Gotland, som för 6 st. 15 cm:s kan. och 8 flygplan. Av de 1.6 ubåtarna 
h ava 1.0 färdigställts efler krig·e, elen sista år 1.930, men cle återstående 

6 äro mogna Jör ersättning. 
(Proceedings, januari 1.93-l} 
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Jämförelser mellan marinerna. 
~Ied anledning av elen engelska ängslan för de amerikanska U;)

byggn1tclerna påpekas från amerikanskt håll, att ställningen i själva 
verket blir följande om de nuvarande programmen genomföras : 

1933 1936 

Antal\ Summa 
fartyg tonnage 

Antal l Summa 
fartyg tonnage 

Storbritannien 0000000000000000000000000000001 134 l 996,379 l 161 999,373 
Amerikas Förenta Stater .. 00 .... 00 .... ·1 8<! 

l 
708,550 

l 
108 941,420 

Japan ........ oo ........ .. oo .... oo .... oo .. ...... 164 65ö,389 183 772,487 

(Proceeclings, januari 1934). 

Styrkeförhållamlena mellan de 3 största sjömakterna framgår a\ 
nedanstående sammanställning, utvisande läget vid slutet av år 1933 : 

l 

l 

Storbritannien U. S. A. Japan 

Antal\ Ton Antal\ Ton Antal l Ton 

B'ä1·diga. 

l:llagfartyg ............ 15 474,750 15 46!,400 9 272,070 
Hangarfartyg ......... 6 115,350 0 77,500 4 69,370 l Kryssare ..... 0000 .. oo .. 56 378,626 21 168,950 38 248,005 
.Jagare ........ 00 .. 000000 158 169,934. 239 253,600 102 121,673 
Ubåtar .. ... 00 .. 00 ....... 58 54,740 81 67,000 63 72,304 

Unde1· byggn ad. 

Hangarfartyg ........ . - - l 13,800 - -
Kryssare .. oo .... oo ..... 6 38,400 5 50,000 3 25,500 
Jagare ... ..... ... . oooo .. 18 24,780 - - 5 6,900 
Ubåtar .. 00 .......... 00 .. 6 7,030 - - 5 7,500 

Beviljctde. 

Hangarfartyg .. . ... .. . l 2 l 30000 l 2 20,000 - --
' Kryssare ····· ········· 3 23,200 7 70,000 3 25,500 

Jagare ......... 00 ....... 9 12,390 26 41,600 20 27,880 
Ubåtar oooo oo ... .. 00 ..... 3 3,080 4 5,600 lO 12,100 

(Uppgifterna stämma flera avseenelen icke med vad annars är 
bekant.. Hed :s anm.). 

(Nar. Runclschau, januari 1934). 
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De nuvarande styrkeförhållandena mellan Frankrike och Italien 
fram o·[, av följande sammanställning: b 

Färdiga 
Under byggnad och 

bevilj ade 

Frankrike Italien Frankrike Italien 

[l 'ron il Ton [l Ton [l Ton 

Slagfartyg 9 197,350 4 86,4.00 l 26,COO -- --··· ··· ······ ··· ··· 
Hangarfartyg 00 00 .... 00 00 .. . 

2 36,500 l 4,900 - - - -

Kryssare .. oo .... oo ........ oo . 18 163,850 23 157,520 7 51,710 6 39,500 l 

l ~1:::~~·1.~ ~1.~~.~ o~.~~ o~~. ~.~~J~! 
127,460 821 

93,450 8 19,540 4 5,800 l 
82,820 51 35,030112 11,900 20 16,520 

(Mar. Runclschau, januari 1934). 




