1938.
101:e årgången.
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Arsberättelse i navigation och sjöfart.
Avgiven av .l edamoten i KOJ\1:S, kaptenen vid flottan C. A. Simonsson.

(Forts. från häft. 7, sid. 489.)

Il.

Sjöfart.

S jöarbetstidslagstiftningen .

Närm ast föregående årsberättelse i navigation och sjöfart
(TiS 1937 sid. 501) berörde vissa å sjöfartskonferensen i Geneve år 1936 antagna konventionsförslag och rekommendationer röran de sjöarbttstid, bemanning å fartyg, semester åt sjöfolk , minimiålder för användning i skeppstjänst m. m.
Frågan angående sjöarbetstiden och därmed sammanhänga nde frågor hava i Sverige visat sig vara mycket svåra
att avgöra. Den första lagen om arbetstid å svenska fartyg
trädde i kraft den l januari 1920. Denna lag hade provisorisk
karaktär m ed giltighet endast under en tid av tre år. Sedan
lagen u ndergått sJnän'e förändringar förlängdes giltighetstiden
år 1923 till den 31 decemrber 1926. Eftert av kommerskollegium
verkställda utredningar framlades för 1926 års riksdag ett definitivt lagförslag, vilket i huvudsak var byggt på 1919 års lag.
Riksdagen antog förslaget med vissa ändringar, men endast
för en p eriod av fyra år, detta med hänsyn till lagens svårbe dömlilla
karaktär och den försiktio·het
vartill de internationella
f
v
b
Örhållandena på området gåvo anledning. När ärendet 1930
Tidskrift i Sjöväsendet.
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åter förelades riksdagen fa ttades beslut om ytterligare prolon_
gering intill u tgången av år 1933 med moti vering att en int"rna tionell reglering a v sjöarbetstidsspör smålet, som u pptagih
a v internationella arbetsorganisationen och 1929 förev ari t Y id
dennas generalkamferens (tredje sjöfartskonferensen) i GL'n rvc
inom en nära fra,m tid kunde vän tas få sin lösning . 1\åg0 1;
dylik kom emellertid ej till stånd och år 1933 för läng des giltighe ts tiden genom rik sdagens beslut ännu en gång , n u med
ett åi:, till elen 31 december 1934.
·
Sarmua :;trs riksdag uppdrog åt kommerskollegium och so cial,;tyrelsen att slutföra en redan påbör jad utredning dels an gående lagens tillämpningsmnråde och dels om 8-timma rsla ge n
kunde bringas i utsträckt tillämpning ombord å svenska f artyg . . Beträffande dessa frågor kommo änubetsverken till i huvudE.ak n egativt resultat, varför desamma i sto rt sett avstyrkte
en utsträckning av 8-timmansprincipens tillämpning utöver vad
som gällde enligt 1926 års lag, utom med avseende å vi ssa
styrmän samt kökspersonal.
Vid föredragning inför Kungl. Maj :t den 10 november 193:l
ansåg emellertid föredragande depar temen tschefen att ämb etsverkens förslag icke vore tillräckligt vittgående. Jäml ikt b~
myndigande uppdrogs därför åt särskilt tillkallade sakkunn iga
att verkställa en ö,v erarbetning av förslaget. Resultatet hii.rav
.framlades därefter som proposition till 1934 års rik sdag . Departementschefen anförde härvid: >>Att avvakta godkännande
och ratifikation i större utsträckning av den tilltänkta k onventionen -om arbetstiden skulle kunna innebära åtskilliga års
clröj.smål med en revision av d en svenska lagen >> . Det it raga·
varande lagförslaget innebure en utsträckt tillämpning av 8timmarsla ba en ' sakliga
ändringar
i ett flertal lagbestämmclsct·
v
v
c
-samt en formell överarbetning av lagen i dess helhet. Lagradet hade med hänsvn till att motsvarande inskräukning i a r·
hetstiden icke t illän~pades å andra nationers fartyg icke anse tt
. kunna ti'll styr k a l"angre gaen
" d e J)eg.ransnm.,
..
. o· "'v
n
ar"])n'- lsticlCJl
s1g
.
än i enliolJ.Ct
med
det
av
ämbetsverken
utarbetade
för
slage
t. .
h
~är frågan behandlades vid 1934 års riksdag kommo ntct

-

531-

de internati onella synpunkterna i förgrunden , och den inter·
nation ella regleringen av arbetstiden å fartyg tillmättes därvid gr undläggande betydelse. Följden blev, att propositionen
avslogs, och att 1926 års alltjämt gällande lag för tredje gången
erhÖll fö rlängd giltighetstid till den :n december 19:3 7.
Den internationella handläggningen av spörsmålet upptog<S
slutligen vid konferenser i Geneve å ren 1935 och 1936. Vid
den fö r ra förelåg till behandling även frågan om semester för
sjöfolk. Vid den senare antogos de konventioner och rekom111enda ti on er, vilka omnämnas i närmast föregående årsberättelse i navigation och sjöfart.
Med anledning av dessa konventionsförslag hölls den 22
--30 janu ari HJ37 en konferens i Stockholm mellan representanter för svenska, danska, finska och norska regeringarna, i
avsikt a tt åvägabringa överensstämmande regler i de nordiska
ländern as lagstiftning rörande sjöarbetstid, bemanning av fartyg, mi n imiålder för användning i skeppstjänst samt semester
för sjöfo lk. Enighet nåddes härvid i huvudsak i fråga om
arbetstid, semester och minimiålder, varjämte formerna för
sådana författningsbe,:;;tämmelser, som kunde påkallas av före·
.skrifterna i 1936 års konventionsförslag rörande bemanningen
diskuter ades .
I p wposition till 1\)37 års riksdag föreslog regeringen en
ytterligare förlängning a v 1926 års sjöarbetstidslag till den 31
december 1938 med motivering, att konvent ion sför.slagen ännu ick e hunnit tillräckligt prövas under medverkan av intresserade parter, samt att det nordiska samarbetet i frågan borde
fullfölJ'as. Riksdauen
anto.<ru detta förslanb' och föl].'lktlin-en
förn
. c.b ,
längdes lagens giltighetstid därmed för fjärde gången under
lopp et av sju år.
De vid den nordiska konferensen framkomna förslagen
hade under tiden gjorts till företTl{tl för inom berörda 1änd~r
€Uah a n da upplagt utredningsarbete, allt i anslutning till konVentionsförslag en. I Sverige utarbetades sålunda under våren
1
~3 7 av 1936 års sjöarbetstids- och bemanningssakkunnige
forslag till bl. a. sjöarbetstidslag, lag angående semester för

-
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sjöfolk och ändrad lydel.se av vi ssa paragrafer i sjömans]a .,.e 11
'
t">
det senare avseende bl. a. ett fastställande av minimiålder fö r
användning i skcppstjänst. Det förstnämnda försla get var
uppgjort i anslutning till 1934 å rs förslag m en omfatt ad e ä ven
beslämmelseT angående arbetstiden å fartyg i sådan fa rL c~; 0 111
kan undantagas från konvention ern a. Vidar e utarb etades av
samma sakkunnige bl. a . preliminära beräkningar a ngaPnde
bemannings - och kostnadsöknin g för svenska h andelsfio llan
vid tillä mpning av sjöarbetstids- och bemanning.s k onventione n
samt förslag till bemanningsförordning och vissa ändr inga r i
b efälsförordning en . Samtliga dessa förslag rem itterades j~i mte
konventi onsför slagen därefter till kommerskolleg ium och so.
cial.styrelsen föor yttra nde.
Sedan dessa i sin tur berett samtliga ifrågakomman de redare- och sjöfol-k sorga ni sationer tillfälle ~~tt yttra sig, inkomma
änili etsverken i juni m ånad 1937 med ett gemensamt förslag
och betan k a nde i vilket bl. a. anfördes följande: >> Det synes
äm:b etsverken för den skull angeläget, att Sverige, inn an del
ratificerar des.sa båda konvention er (angående atbetstid å fa rtyg och bemanning samt angående semester för sjöfolk ), förvissar sig o m att åtminstone d e andra nordiska länderna Danmar k, Finland och Norge - Nederländ erna o~h Sovjetunio n en samt Storbritannien komma att ansluta sig till k onventionerna. Sakliga skäl skulle givetvis motivera , att iiven
Tyskland.s anslutning till konventi on en förutsattes för sYcns k
ratifikation. Tyskland är em ell e rtid icke m ed lem av den in ternationella a rbe tsorganisationcn, varför en ratifik ati on från
dess sida icke torde kunn a förväntas - ett förhållan de, som
är ägnat att skapa vissa betän kligheter m ot en ratifikat ion
fr ån svensk sida, även om konventionerna vinn a anslutni ng i
nyss angiven omfattning.
Den nämnda a nslutningen från utlandets sida till konventi onerna angående sjöarbe tstid och bemanning samt angående semester för sjöfolk utgör enligt ämbetsverkens
n in g huvudförut.sättn ingen för att Sverige skall r a tificera 0"
båda k01wentionerna och ämbetsverken hava vid bedöma nde
av dc på dessa konven tion er grundade förofattningsför sln gcn,

me.:
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i det följand e äger rum, u t gått fr ån att denna förutsättnin g förverkli gas ».
Efter att h ava fra mh ållit det artificiella tillstånd som råder inom intern a ti onell sjöfart , på grund av de i vi.ssa länder
förekommand e subYentionerna samt möjligheterna av att i
fr am ticlen behöva bedöma su bventionsfrågan från andra synpunkter än dem, som hittills företrätts av Sverige och övriga
nordiska länd er , m:=ma ämbetsverken till viss varsamhet med
avseende på genomförand e t av förfa ttningar rörande ifrågavarande spörsmål.
Det b erörd a betänkande t jämte förslagen överlämnades
därefter å ter ti ll dc sakkunni ge, som m ed ledning av desamma
överarbetad e det ursprungliga förslaget. Konferenser ägde sedermera rum i Oslo i sep tem ber och i Köpenhamn i november
och vid årsskiftet i937 - 1938 överlämnades en proposition i
ären det för ytt rande till lagrådet. Propositi onen avser emellertid en clae; t lag angående sjöarbetstid en (sjöarbc t stid~ l ag) och
inn ebär en praktiskt taget full ständ ig anpas sning av sjöa rbetstiden till 8-timmarsprincipen. :Någon proposition i bemanningsfrågan (bemanningsförordning) torde ej komma att fram läggas för 1938 års riksdag. Dock avser [u·cts propoo;;ition vissa
ändringar i b efälsförordningen för möjli ggörande av sjöarhetstidslagen s tilläm pni n g. Frågan om minimiålder fö r skeppstjänst är avseeld att framläggas i samband m ed vissa ä ndringar
i sjömanslagen, och frågan om sjöfol k ets semester avses bliva
upptagen i samband med en allmän lag angående semester
för arbetare.
Den kostnadsöknin g för hyror och kosthåll , som genom
lagens antagand e sk ulle komm a att drabba rederinäringen , beräknas av statsmakterna till omkring 1, 8 och av Sveriges redarefören ing till 3, 7 millioner k ron or per år u neler förut sätt ning,
a ~t även de till ti=inkta fö r ändringarna i b e manningsb estå ndet
VIdtagas. De nämnda siffrorna torde ej va ra fullt jämförbara
l1led hänsyn till att de beräknats efter n ågot olika g runder.
b,ock visa siffrorna sto rleksordningen av dc ytterligare bördor,
&om genom lagens ikraftträdande slmlle komma att belasta
svensk sjöfa rt. Departementschefen y ttrar i denna fråga, att
sO'lll
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enär lagförslag angående bemanning~ ens ökning~ nu eJ· f 1•.' 1111lägges, »erh ftller sjöfarten en övergångsti d n1ed n ågo t lägre
kostnader '' .
Huruvida svensk utrik essjöfart tå l vid den nu fö reslag na
eller en i framtiden ännu större belas tning med h ä nsyn till
den internatione lla konkurrens en beror naturli!..!tvis i h öo·h l:"~" t'<>'-l(1
på huru subventions politiken kommer att utveckla sig. Dep ar.
tementschef en anrför till nu ifrå gavarande propositio n i de tta
avseende fö ljande : >>Skulle det oak tat svensk sjöfart gen om
subventions å tgärder för främmande länders fartyg eller p~1
grund av andra omständigh eter för.s ättas i så oförm.ånl ig t lä ne
att dess konkurrens förmåga och ekonomiska bärkraft i~~~
skulle förslå , torde frågan om lämpliga anordninga r från det
allmännas sida till stöd för sjöfartsnäri ngen få tagas un eler
<

v

prövning >> .
Rörande anslutninge n till d e internatione lla konv ention erna har ·departemen tschefen anfört, a tt Sverige bör förb ehltlla
sig h a ndling.s frih e t i lagstiftning shänseende i hi thöra ncle frå gor, m en även samtidigt förordat, att såsom villkor för sw nsk
ratifika tion bör uppställas fordran p å motsvarand e åtgärd fr[u1
såväl d e nordisk a länd erna s som Kederläncle rnas , Sovjet un ion ens och Storbrit:mn i ens sida. Av kommersko llegiu m s och
socialstyrel sen s betänkand e framg å r , a tt dessa myn digheter
därem o t vi sserli gen förord at lag stiftuing i anslutning till fi ireslagna konventi on er m -e n endast uneler förutsättnin g av ra tifikati on f r ån de nämnda s ta tern as si cl::t . Skull e emeil er tid red an dessförinna n b es tämm elser , över en sst ä mm::md e med ];:oncen tionernas inneh å ll. hos oss e rhåll a k a r a ktär a v l::tg, tm·de
depa rtem en tsch efen s föror da nd e a v r a tifik a tion i sjäh·a ycr·
k e l sakna var je r eell inneb ör d.

I\.rigsföl säiTing m . m .
Med anledn ing av elen o.s äk erhe t inb örd sk riget i Sp ~1n i e n
m edförde fö r b esättningar na å far tyg , som tr af ikerade '-l pa·
11
ni en, ingav Sveriges Redareför en ing den 15 dece mb er J f};)(i C
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skrivelse till Konungen med begäran om lagstiftning såtgärder
rörande krigsförsäk ring av ombord anställda. Denna skrivelse fick i början av 1937 efterföljare från andra sjö.fartssam rnanslutning ar, vilka krävde en allmän r evision av gällande
bes tämmelser med hänsyn tagen till krigsförhåll anden i allmänh et och icke blott det pågående spanska inbördeskri get.
I avvaktan på lagförslag upptogos i januari månad 1937
förh andlingar mellan ontbordans tällda och redare för ordnande
av kri gsförsäkTin gsfrå gan. En ighet uppnå ddes så små ningom
och den 14 januari och 22 mars ingingos a vtal mellan Sveriges
redareföreni ng å ena sidan, samt Sveriges fartygsbefäl sför ening, Svenska maskinbefä bförbundet , Svenska sjöfolksförb undet, Svenska stewartföre ningen och Sveriges radiotelegra fistförening å andra sidan. Avtalen avsågo i stort sett ett å ter upplivan de av de b estämmelse r som tidig are varit gällande vid
världskriget s slut.
P r oposition i är endet (N :r 313) förelades 1937 år s riksdag ,
med huvudsaklig t innehåll att lagen elen 17 juni 1916 om för säkring för olycksfall i arbete skulle komplettera s så till vida,
att om bordanställ d m å tte tillförsäkra s högre ers ättningsb elopp
än det i olycksfallsf örsäkringsla gen föreskrivna , om han drabbades av olycksfall, föror sakat a v krigsåtgärd . I Danmark och
Norge funno s r edan likna nde lagbestämm elser , tillkomna den
19 ·december 1936 r epsklive 12 mars 1937. Proposition en betonade dock , att s taten icke bord e annat än i undantagsfa ll
genom lag tillerkänna viss grupp arb etare olycksfall sersättning,
som vore störr e än elen , som la gligen tillei'k ä ndes övri ga arbetare. Ett så dant und a ntagsfall a ns å gs em ellertid förelig ga
vid krigsförh å lland e. Med tilläm,pnin g av a llmänna olyck sfallsförsäkri ngsla gen skulle krigsför säkringen prin c ipiellt m ed delas av rik sförsii.kring sans talten och de ömses icliga olyck sfallsförsäkringsb ol a gen .
Efter b eh andling a v ärendet (andra lagutskotte ts utlåtande n:r 53) biföll riksdagen den 5 juni Hl37 (riksdagen s skri' '.:lse n :r 405 ) prop osition en i fr åga och den 11 juni 1937 ut··· nst· f..o rsa··1.;:n·ng f'"·or om l) Or d a' f ar tyg tja
farclad
es '' L ag· o m l.;:ngs
c
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görande personen> (SFS n :r 348/37). Härigenom upp hö rde
ovannämnda avtal mellani redare och ombordanställda att gä lla.
Lagen har form av fullmatktslag . Konungen äger sålu nda
bestämma inom vilket område och under vilken tid lagen ,-;ka ll
äga tillämpning, varigenom densamma kan sättas i kraft 0 111
krigsfall gör delta erforderligt. Lagen är tillämplig p å p erson,
som tjäns tgör ombord ~'\. svenskt fartyg (ej krigsfartyg) . och
som drabbas av olycksfall i arbete (i vissa fall även utom ar.
bete) till följd av krigsåtgärd , under förut.sättning, att pPrso.
n en jämväl är försäkrad enligt lagen den l 7 juni 1916 om fö rsäkring för olycksfall i arbete. (Ombord å svenska f ar tyg
tjänstgörande personer äro obligatoriskt försäkrade enligt denna lag). Ersättning utgår enligt krigsförsäkringslagen i form
av sjukpenning eller livränta vid sjukdom respektive invalid itet .samt i händelse av dödsfall även till närmare angivn a anhöriga , med tillämpning i övrigt av vad i Jagen den 17 juni
1916 föreskrives. Arbetsgivaren är pliktig erlägga p r em ietillägget för krigsförsäkringen. Lagen är dock ej tillämplig
om skadan uppkommit såsom följd av Sveriges deltagan de
i krig.
Samtidigt med lagen utgavs en kungörelse (SFS n:r 350j:1 7l,
vilken som krigsförsäkringszon angav vissa vallenomr aden,
.sträckande sig från spanska kusten ut till sjöss. På ostk u~te n
var vattenområdets gräns dragen ost om Balearerna.
Under juli och augusti m_ånader tilltog den s. k. »pira tverksamheten » i Medelhavet, och dessutom tillkont en ri skzo n
i Ostasien såsom en följd av det kinesisk- japanska k rige t.
På grund härav framfördes krav , att ri.skzonen skulle ut sträckas till alt omfatta hela Medelhavet samt dessutom lVIan nar as jön, Svarta Havet och vissa farvatten i Ostasien. Sam tidigt
framkomma även önskemål om ökade hyror vid fart eller u ppehåll inom av krig berörda farvatten.
Vid en konferens mellan representanter för sven sk ~t ,
norska och danska redare- och b efäl.ssammanslutningar t6iffades en överenskommelse i Göteborg den 17 september l \l:n,
varigenom hyrorna uneler vissa tidsperioder i närmare augi r -
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Sp anska och kinesiska krigsfarvatten ökades med 50-200
en li ot fastställda regler. De.ssa bestämmelser hava senare
/0
"'
utsträckts att gälla även övrig ombord anställd personal.
Genont kungörelse (SFS n :r 863/37 ) den 5 november 1937
nar slutli gen föreskrivits , att lagen om krigsförsäkring skall
tillä mpas även utanför den kinesiska kusten på närmare an,1ivet farvatt en, vilket .sträcker sig ungefär från Peipings pa; allell i norr till Kantons i söder.

Jla
o:!

Noninterventionen och sjöfarten p cl Spanien .
Sedan inbördeskrig utbrutit i Spanien den 18 juli 1936,
hänvände sig elen franska regeringen, efter samråd med elen
brittiska, i början av au gusti månad samma å r till övriga europeisk a regeringar m ed förfrågan, huruvida de voro villiga att
ingå eri överenskomelse, avsedel att förhindra inblandning i
Spaniens inre angelägenheter. Överenskommelsen skulle baseras på ett principuttalande om avstående från direkt och indirekt inblandning , samt förpliktelse att förbjuda utförsel av vapen, ammunition, krigsmateriel m. m. till Spanien. Svenska regeringen förklarade sig beredd att ansluta sig till ett dylikt avtal
om detsamma bi trädeles jämviil a v brittiska , frc.nska, italienska,
portugisisk a, sovje t-ryska och tyska r egeringarna. Samtidigt
framhölls emellertid , att utförsel från Sverige av i över enskommelsen nämnda varor vore underkastade licenstvång , och att
utförsel till Spanien tills vidare icke m edgåves .
I .slutet av augus ti meddelade fransk e ministern att nys.;
nämnda regeringar anslutit sig till avtalet. Samtidigt föreslog .~
tillsättande av en non-interv cntion skommitte, vilken lämpligen
borde få sitt säte i London . En elylik kommitte sammanträdde även på nämnda plats första gången den 9 september
1936. I elensamma voro Europas 29 stater representerade utOm Schweiz och Spanien. Dess uppgift var a tt insamla upp·
lysn ingar rörande vidtagna å tgärder samt att granska och
Praktiskt lö.sa de olika frågor, som sammanhängde m ed de
Överenskomna bestämmelsernas tillämpning. Under oktober
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m å nad b ehandlade kommitten ett flertal klagomål rörande P~l
stådda överträdelse r. I samtliga fall bestredos dessa anklagcL
ser. Ett effektivt genomföran de av det ing å ngna avtalet visa.
d e sig möta oväntat stora svårigheter.
Med a nledning härav tog britti ska regeringen initiativ Lill
angående övervaknin g av avtalets efterlevnad med
förslag
ett
hjälp av opartiska kontrollage nter placerade i införselham na r
i Spanien. Men d å detta land icke m edgav dylik kontroll in.
om ege t territorium omarbetade s för!"laget .så, att överntk ningen skulle äga rum utanför d e t nämnda territori et. Fö rslaget upptogs till bahandlang av k ommitten och utökades med
ytterligare ett förslag, avseende att hindra s. k. frivillig a s inresa i Spanien i syfte att deltaga i inbör·deskri get.
Den 28 januari 1937 infordrades r egeringarna s yttrande
rörande förslagen. Från sven.s k sida tillkännaga vs beredvillig het a tt biträda förslagen med förbehåll om riksdagens godkii nnande. I detta syfte framlades den 22 februari proposition
(n:r 125) m ed förslag till lag i frivilligfråg an. Lagförsla ge t
nodkändes av båda kamrarna den 3 mars 1937 och den 5 mars
t>
utfärdades därefter >> La g angåend e åtgärder för att förh in dra
i Spanien m. m. » (SF S
i inbördeskri~et
deltanande
frJ"villio·as
L'
n
t>
eröra svensk sjöfar t pa
b
lag
enna
d
av
delar
n:r 61 /:37). Vis.sa
något närm are besamband
Spanien och skola därför i detta
aktas. Lagens §§ 4 och 5 hava följande lydelse.

§ 4.
»I fråga om svenskt fartyg som an löper Spa nien ali g:...e r
det befä lhavaren
att tillse alt å fart yg ick e m edtages passager a re m ed bestämmelseo rt- i Spanien, d är e j passagerare n innehar tillstftn d,
varom i 3 § sägs,
att, utan hind er av bestämm elsern a i 51 § andra styck et
sjömanslag en och 10 § sjöarbetstid slagen , förbjuda besättning
land s tiga i Spanien , där ej tjänsten .så kräver , smnt
att tillse a lt annan, som medföljer fartyg et icke lan cl stigl'r
i Spanien. m ed mindre han inneh ar tillst ånd , varom i 3 § si ig ~.

-
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Äsidcsätter befälhavare vad i denna paragraf är stadgat,
straffes med dagsböter.

§ 5.
I fråga om svenskt fartyg som anlöper Spanien äger Konun gen före.skriva,
att fartyget på resan skall anlöpa viss hamn för att taga
ombor d eller ilandsätta särskilt utsedela kontrollöre r ,
att sådan kontrollör sk all vara berättigad alt med:följu
fartyget och en ligt vad närmare stadgas, kontrollera last och
passagerare , samt
att befälhavare n skall vara pliktig tillåta att genom krigs fartyg, tillhörande av Konungen angiven stat, undersö knin g
ver•k s tälles, huruvida kontrollör finnes ombord.
Åsidosätter befälhavare vad med stöd av hestämmels ern:t
i denna paragraf föreskrives, straffes med dagsböter. »
. Genom kungörelse (SFS n:r 62/37 ) av .samm a dag fastställdes lagens ikraftträdan de till den 7 mars 1937 , och genom
ytterligare en kungörelse (SFS n:r 63/37) ävenleeles av samm a
dag utfärd ades särskilda bestämmels er i anledning av lagen.
Sistnämnd a kungörelses § 5 är av b etycl el.se för sjöfarten och
h ar följande lydelse.

§ 5.
»Skall fartyg avgå fråns SYenskt tullområde för att anlöpa
Spanien, åligg er d e t b efälhavaren alt till tullanstal t, där far·
tyget skall utkla r eras, avlämn a förteckning över de passagerare, som h ava bes tämmelseor t i Spanien eller, om såd an pa5sagerare ej skall m edfölja, skriftlig a nmä lan därom. Vid a vlämnande av förteckning skola däri upptagna passag erares
Pass eller andra leg itimationsh a ndlingar företes.
Innan h an dling ar, som i för.sla stycket avses , m o ttagits
och granskats av tull anslalten , m å utklarering ej ske. Fi nnes
Vid granskninge n , al t fartyget s ka ll till Spani en m edföra passagerare, som ej inn ehar tills tånd, Y::t rom i l eller 4 ~ sägs , må
fartyget ej h eller u tklareras, cliires t S~idan passagerare kvarstannar ombord.
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Länmar befälhavaren mot bättre vetande eller av vards.
lös het ori ktig uppgift i förteckning eller anmälan som i förs ta
slyeket sägs, s traffes med ·dagsböter. ,,
Den 16 april 1937 utkom en kungörelse (SFS n:r l itl 1;l i )
innehållande bl. a ., att svenskt fartyg förpliktigad es omhorc! laga en eller flera kontrollörer (observing officers) för e anlö.
pandet av Spanien eller vissa av dess besittningar . Kontro llöre n
berättigades kontrollera fartygets last och passagerare, att anlita fartygets r a diotelegraf- och radiotelefonanläggnin ga r 111.
m. samt m edgavs rätt till kost och bostad ombord. Kommers kollegimn ägde meddela för tillämpning av kungörelsen erforderliga föreskrifter. Dylika utg å vas av kollegie t i en ku ngörelse likaledes den 16 april 1937, enligt vilken befäl h a \'are
bl. a. å lades alt ombordtaga kontt·ollörer i någon av h am narn a
Gibraltar, Dover, Ch erbourg, Brest, Le Verdon, Palermo , Oran,
Marse ille, Cette, ?vi:::deira eller Lissabon, allt efter olik a :wgångs- eller destinationsorter. Kungörelsen innehöll vidare de taljföreskrifter angående kontrollörs rätt till granskni n g av
pass och identiteb;handlingar, handlingar rörande la st ~am t
rätt till närvaro vid lossning m. m. Vidare ålades befäl h tn-ar·e n att låta franska , engelska , italienska och ty5ka örl ogs miin
förvissa .sig om sven skt fartygs identitet, om fartyg e t b efu nne
sig inom ett avstånd av 10 nautisk a m il från spanska ku ste n,
samt att inom nyssnämnda område föra viss vimpel som tecken på att kontrollör vore embarkerad m. m. Kontrollören
sku lle ilandsättas antingen i någon av ovan angivna h anmar
eller i annan hamn, dock alt den seglade distansen i sistn ämn da fall härigenom ick e finge ök as med mer än 50 nautisk a mil.
Genom kungörelse (SFS n :r 150/37 ) elen 2:1 april 19H7 fö rordnades, att lagen den 5 mars skulle äga tillämpnin g ft far tyg,
som anlöpte vissa .spanska besittningar, endast i den mån k ommersk ollegium b estämde, och genom kungörelse (SFS n :r
275/37) den 28 maj 1937 skärptes lagens § 4, i det att befälhavaren jämväl ålades att tillse, att med fartyg ick e fö rde,;
krigsmateriel till Spanien och ännu en kungörelse (SFS n :r
276/37) av sis tnämnda dag def inierade begreppet krigs m ateriel
Den 14 september 19:37 ingicks i Nyon en överen skom mcl-
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se m ellan Storbritannien, Bulgarien, Egypten, Frankrike, Grekland , Rumänien , Turkiet och J ugos lavien , vilken bl. a. inn ebar, att å tgärder skulle vid tagas m ed hjälp av sjös trid skrafter
för a tt sk ydda handelsfartyg, som ej tillhörde de stridande par terna i Spanien, från de allt oftare inträffade rätt-sstridiga anfallen från undervattensbåtar. Överenskommelsen inneb ar hul1Udsakligen, att varje land sku lle övervaka eget territorialvatten , m en Frankrike och England skulle dessutom prestera en
allmän k o ntroll över förhållandena i Medelhavet. Alla undervatten sb å tar, som ej iakttoge föreskrifterna i Londonflottfördraget skulle behandlas som pirater.
Med anledning av denna överenskommelse ålades engelska
handelsfartyg a tt begagna vissa b estämda fä rdvägar i Medelhave t. Dessa angåvas i svenska »underrättelser för sjöfarande» för år 1937 § 2865. Först meddelas häri belägenheten av
fjorton orter benämnda A-N och därefter 1:3 o lika rutter b enämnda 1- 13, vilka till sin sträckning angivas med hänvisning till nyssnämnda orter t. ex. rutt l, Gibralta r- Port Said
(eller ös tra Medelhavet): passera genom orterna A, B , C, D, E
och M. Dessa rutter användes även av fartyg tillhörande övriga makter som undertecknas Nyonöverenskommelsen. Ä ven
svensk a b andetsfartyg hava tillråtts följa desamma.
Kommerskollegium har slutligen i en kungörelse den 25
september 1937 utfärdat kompletterande b estämmels er i anslutning till tidigare omnämnda kungörelse den 16 april 1937.
Svenska medborgare hava tidvis tjänstgjort som. kontrollörer.

Sjöfartsta/i s tik.
(S ifferuppgifterna i nedanstående tabeller hava välvilligt ställts
till förfogande av förste aktuarien i KungL Kommersk ollegium, korresponderande ledamoten av Kungl.
ÖrlogsmannasällSJkapet fiL d:r H . G. E. Eneborg. )

Vid 1936 års slut bestod den su ensl.:a handelsflottan av
lledanstående antal handelsfartyg, därvid inberäknat de far-
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- Tab . III .

l

l

segelfartyg,
övriga

segelfartyg med
hjälpmaskin

Motorfartyg

Ångfartyg

\

An- Brutto- Netto- An- Brutto- Netto- An - Brutto- Netto- An- Brutto- Nettoton
ton
tal
ton
ton
tal
ton
ton
tal
ton
t al
Jton

Tillkommit:
3.978

2.690

991
svenska far ty g ········· l
Förvärvade fr ån utlandet ~ 1 16,23S
Förändring av a rt .........

662

1 ~53 1

Nybyggda inom riket ...
Nyregistrer ade äldre

3

13

21.207

14.505

Förolyckade .......... .......

3

2.671

l.S57

Kondemnerade ··· ·· ·····
Slopade ............... .........

l

176

107

Summa:

924

603

-

-

-

2

sr;

57

-

--

-

1.241

20

2 .29G

1,651

IO.'i

7

590

415

351 3.S96

2.726

30 :41437

28.920

7

365

219

3

2.04.S
1S3

l

41

l 44 033 l 30.485

61

l

37

53

l

-

-

-

l

53

l

2. 142

l

37

Avgdtl:

Övergångna i utltintlsk iigo 29
l
örändring av art .........

]<

Snmma:

45

4G S;l l

l
l

1831
5!.022

-

G83 _ -

1.1 61

11

l

ss

2

124

91

-

2

141

108

-

3

286

21 7

3

281

202

145

2

-

33.1 7G

9

12.9 17

9.169

105

5

297

194

35.928 I1 G

l

13.359

l

9.451

-

l 10 l

-835

l

.l

177

-

4

-

220

293

2
61S

-

210

l

-

1,843

-

-

l

2.645

l

...
C,Jl

CD

2.241
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Antalet ångfartyg har sål und a und er å r 1937 mi nska h
med 22 st. och antalet segelfar tyg m ed 3 st., repres ent eran de
29,815 respektive 2,592 bruttoton. Samtidigt har antalet mo.
torfartyg och segelfar tyg med hjälpmaskin ökats m ed vardera
25 st., r ep rese nterande 30,674 respeklive 3,061 bruttoton. .\n.
märkningsvärt är det stora a nta le t inom Sveri ge nybyggda m o.
tortfartyg, nämligen 30 st., vilka representera i m edeltal 1,:-~8 1
bruttoton per fartyg. segelflottan är a lltjämt i minskande.
Vid 1937 års slut :\terc,;todo endas t 20 far tyg med en m edel.
drä ktighet a v c :a 208 bruttoton . An tale t till utlandet för sal dn
och därifrån förvärvad e ångfartyg h ar även under 1937 var it
relativt sbort, nämligen 29 respektive 9 st.
Beträffande handelsfartygsbeståndet i n ågra Sverig e niir liggancle lände r visar sta ti sti k en följande ställn ingar och fö rändr ingar (fartyg om 100 ton och däröver ) :

Tab. IV.

Förändring

>
;:;.
;:...

Brutto+;.....
ton
~~
p

l~

segelfartyg

Motorfartyg

Ångfartyg

.,_...,td
o

~

::;g:

Förändring

Förändring

>
;:;.

::..

Brutto + ;.....
ton
:l

"'""

:-:-'~

9

l

.,......,td
o

~

~Bruttoton +>

E.

"'::;

!""""'<"'"

::;~

9

l

p
~

tlj

s-8
~"
"'"?

Danmark

1936/37
1937 /33

436

241
610.39 lj
- 18 37.598
255
572.793/

257
292

46
404.1771
+35 75.8ll
51
479.988/

454

6
523.6381
+14 21.081
2
544.719/

1.485} -4
475

].010

Finland

1936/37
1937/38

2l.l92}
+5
25.926

4.734

56 56.115}
-11 12.883
45 43.232

Norge
1936/37
1937 /38

2
480 2. 101.5541
1377 1.952.1011
+ 62 334.377
- 20 41.250
2
542
f
2.435.931
(
1.910.851
1357

830\
8301

o o

l

Ryssland

1936/37
1937/38

523
537

126
894.281)
+ 14 29.376
130
923.657/

320.6561
330.167)

+W

2 2.970}
l .44Z
-;-3
9.511
5 4.412

Tyskland

1936/37
1937/38

652
1433 2.923.3061
+37 127.240
715
1470 3.050.546 /

9 10.2151
784.8961
- 3
+ 63 92.474
877.370 1
G 8.325/

sg(l
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Den minskning av ångfartygsb eståndet som kunde konstater as i Sverige, Danmark och Norge under år 1936 har sålunda for tgå tt även under år 1937 , liksom ökningen av samma
bestån d i Finland, Ryssland och Tyskland. Antalet m otorfartyg h ar ökat i samtliga länder, kraftigast i Tyskland och
Norge med 6:3 respektive 62 st. Anmärknin gsvärt är att medeltonnaget per n yby ggt m otorfartyg i T yskland har varit endast c :a 1,470 bruttoton mot c: a 5,390 i Norge. I Sverige har
motsvarand e bruttotonta l varit c :a 1,230. segeLfartyg en hav~
även i Sverige närliggande länder blivit allt färr e, utom i Ryss land, där antale t har ökat frän 2 till 5. Undantages Finland,
som alltjämt äger 45 segelfartyg, räknas dessa i övriga länder
blott i ental, vilk et tydligt visar hän mot segelfartyge ns totala
försvinnan de såsom transportm edel.
s torl eken av världstonna get och vissa länders tonnag e vid
nedan an givna tidpunkter var , utiTyckt i millioner ton, följande:

Tab . V.
1927/29

1936/37

l

1937J38

l

Förändring
1927-371193 6- 37

l

... ...

65.19

65.06

66.29

- 0.13

Danmark .......... .....
Estland ....... .. .........
Finl and ................. .
Fran krike ......... ... .. .

1.06
0.04
0.2-i
3.47

1.14

1.12

0.16

0.17
0.55
2.87

Holland ... ...... ... ... ...
Italien
·· ··· ··· ···· ······
Japan
····· ········ ·· ···
Lettl and
········ ···· ··Norge

+ 0.08
+ 0.12
+ 0.2-i
- 0.47
-0.14

3.48
403
0.09

Världstonnag et

l

l

2.65

·· ···· ·· ·· ····· ···

2.82

Polen ................. . ...
Ryssland ........... ....

0.31

Spanien ... ...... .... .....
Storbrittanien o. Irland

-

0.48
3.00
2.51
3. 10
4.22
0.17
4.05

1.16

0.09
1.22
1.16

2.63
3.21
4.48
0.18
4.35
0.09
1.26

--0.38
+ 0.18
+ O.OS
+ 1.23
-

+ 1.23
-0.02
+ O.Ol
+ 0.07
- 0.13
+ 0.12
+ O.ll
+ 0.26
+ 0.01
+ 0.30

o

1.05

+ 0.91
o

+ 0.04
- 0.11

19.31

17.29

17.51

- 2.02

Sverige .. .. .... .. ........
'I'yskland .......... .. ...
D. S. A. (ut om Stora
Sjöarna o. Philip-

1.37
3.36

1.5L
3.72

1.50

+ 0,14

+ 0.45
- 0.01

3.94

+ 0.36

+ 0.22

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

12.07

9.90

9.80

-2.17

- 0.10

············ ······

Pinerna)

-
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E n jämförels e m ed siffrorna för närmast före gåen de ar
(1936) visar, aU siffrorna för världston naget alltjämt äro i stig::mde i likhet m ed siffrorna för tonnage i Estland, Italien . Ja.
pan, Norge , H.yssland och T yskland , m edan motsvara nde sifL
ror a lltjämt äro i sjunkande i Fra nkrike, Spanien, U. S. A.
och Sverige. I Danmark har 1936 å rs tonnag estegrin g förhy lt~
i minskning . Däremot hava minsknin gar ellel- oförändr ade lä.
gen uneler 1936 övergått i ökningar i Finland, Holl and , Le ttland och England. I Polen har ingen förändrin g inträtt St> tb n
1936.
Hctndelst onnagäs ålder, som får an ses äga väsentli g be tydelse för den internatio nella sjöfartsko nkurrense n, visad l' virl
å rs skiftet 1937- 1938 följande procentuella fördelning för ang och motorfart yg.
Tctb . VI .
0 -!J å r

l 10 -

Värld stonnaget ............. ..... ... ... ......
Danmark .. ... .. .. ............... ...............

26.5 °/o
36.0 °/o

l

Frankrik e
Holland ...... .. . .. . ... .. .... .. . .. . . .. . . ..... ..
Italien . ..... ... ........ .. .. ... ...... .. . . . .. . ...
Jap an .......... ............... .. ..............
Norge .. .... .... ................ . .. .... .. ... ...

29.0 °/o
38.5 °/o
14.5 °/o
31.0°/o
47 .5 o/o
26.0 °/o
36.0 °/o

Spanien ... ... .. . .. . .. . ... ... .. . . . . . . ... . .. . .. .
Storbrittan ien och Irland ...... ...... .. .
Sverige ...... ................ .............. .. . 1 26.0 °/o
'rysklan d ...... .. . ....... .. .... .. ... ... ... ... .. .
U. S. A . (utom Stora Sjöarna och
Philippiner na) ... ... . . . ...... ... .... . ....

25 år
l eller
o
24 ar
mer

54.5 °/o
52.0 °/o
61.0 °/o
53.5 °/o
61.0 °/o
53.0 °/o
41.0 °/o
43.0 °/o

30.5 °/o

55.0 °/o
43.0 °/o
56.5 °/o

9.5 °/o

81.5 °/o

l

19.0 °jo
12.0 o.' 0
lO O 0 /o
8.0 °/o
24.5 °/o
16.0 •jo
11.5 °/o
29.0 "/o
!).0 Ojo
31.0 "/•
13.0 °/o
9.0 °/•

Såsom framgår av ovanståen de tabell äro Norge och Syerige a lltjämt de nationer, son1 h a de högsta procentsif f rorna
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för fa rt yg i åld er sgr upp erna 0- 9 år respektive 25 år ell er
mer. De t se nare är värt att beaktas så tillvida som den internationella k onkurrens kraften i ick e ringa grad kan sägas stå
i omvänt cförhållan de till tonnage ts ålder. Skall sven sk sjöfart inom en nära framtid betungas med yterligare p<llagor
torde en välbehövli g och kraftig förändrin g till det bättre i
ovannämn d a hänseen de knappast vara att fö r vän ta. En jämförelse med molsvaran de tabeller för n ärmast föregåend e år
visar n ämligen , a tt procentsif frorn a variera inom jämförels evis
snäva gräns er , trots den till synes intensiva n~r byg gna cbverk 
samhetcn. Någon förbättrin 0u inträdde em eller tid för Sveri bcres
del under år 1937, då procentsif frorn a voro r espt>ktive 26, 43
ooh 31 mot 24, 4-! och 32 år 1936.
SI..:eppsbyg gnaclsv er.ksamh eten i världen b elyses av nedantående s iffror , vi lk a angiva antal m. m. under byggnad va rande fartyg den .~is ta december 1936 respektive 1937 i följande länder.
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skepps byggna dsverks amhete n i samtli ga angivna länder
]lar sålun da ökat med und::mt ag av i T yskland , där elen under
året n edgått med c:a 10 %. I Ö•vriga länder har ökninge n i
förh ållande till 1936 års verksam het i hela tal vari t: Danma rk
32 %, Frankr ike -! %, Hol land 92 %, Italien 215 %, Japan
51 %, Norge 116 %, Storbri tannien och Irl a nd 17 %, Sverige
4 %, U. S. A. 86 % och i sa mtliga även ovan ej angivna länder 26 %. Nybygg nadsver ksamhe ten var sålund a , procent uc11t sett, i Danma rk och Norge 8 respekl ive 29 gånger så stor
som i Sverige .
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Antalet u.nder byggna d varand e fartyg har sålunda så väl
i Sverige som i samtlig a länder vid vardera av årets kvartals skiften varit större än vid motsva rande tidpunk ter föregåe nde
år. Medelto nnaget för under byggna d varande fartyg var vid
~rsskiftet 1937- 1938 i Sverige c:a 4,127 bruttoto n och i samt:lga länder c :a 3,800 bruttoto n. :-.rotsvarancl e siffror v oro för
ar 1936 4,420 r esp ekth·e :~,640 brutto ton.

l

-
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StOI'leken av upplagt svensit tonnage den 1 januari 1938
framgår av nedanstående tabell, i vilken upptages jämväl angoch molorfartyg om 100 bruttoton och däröYer, vilk a vid angiven tid punkt lago upplagda för r epara tion eller klassning
med besä ltningen annönstrad, samt fartyg, vilka u ppla gts fö r
vintersiisongen.
T ab. IX.
Summa
bruttoton

Antal
fartyg

· Tonnagegrupp

Summ a
d. w. ton

?-

-

l 19291:1 93011931 1193211933 11934 1:19351 1936 1 1937

Månad

Mai ·· ·· ···· ······ ... 1.007
J uni .. ............... 904

Juli ......... .... ..... 1.128
Augu sti ..... ... .. . 1.036
September ........

9~2

Oktober ....... ... ..
November ·· ·······

803
756
768

December ... ......

8.543
3.150

3

9.237
4.260

l

3.991

2.950

Summa:

20

17.491

14.613

Summa 1(1 1937

38

62.274

64.596

16

100- 1000
1000- 2000
2000--3000
3000- 4000
4000-5000
5000-

··· ········ ·

Februari .. .........
Mars ..................
April. .... ... .... .. ...

l

l

708
646
674
723

363
306
305
314

---=

l

150
160
158
1551

180
198
211
220

178
196
395
491 1

463
442
539
574

659
686
76 1
748

163
159
231
208
190
138
191

210

209
242
266
297
273
220
321
245

571
606
580
568
557
4.21
456
546

484
459
563
585
506
515
474
612

744
948
905
751
861
902
806
632

835
1.098
1.228
1.231
1.134
987
1,062
989

De årliga skeppningstalen ä r o alltjä mt i stigande sedan
1932, och varj e enskild m ånadssiffra är högre för 1937 än fö r
motsvarande m å n ad 1936. skeppningarna under vinlermå n aderna äro avsevärt lägre än för sommarmånaderna. Sålunda
var skeppningen i augusti nära 1, 8 gånger så stor so m i januari.

l1929 l1930 l1931 l1932 l1933 l1934 l1935 l1936 l 1937
464
438
449
891

367
459
453
270
219
74
144
239

Svensk fmktind ex slutligen framgår av nedanstående tabell, som avser sen as t tilländalupen 10-årspe riod (1913 = 100).
Tab . XI.

-

1192811929119301 1931 119321 193311934119351193611937

Generalindex

············ 128 134 105 lOG 106 101 103 102 115 160

luf!·akter .................... 112 115

Tab . X.

Januari

927
803
773
675
632
511
410
470

Summa : 9.544\8.582\3.503\2.116\2.882\5.6 75\ 6.214\ 9.393 \ 11.984

Antale t upplagda fartyg har sålunda minsk ats äv en unde r
1937. Medeltonnaget per uppl::tg t fartyg var vid årch in ga n.~
c:a 1,640 och vid dess ulgång c:a 815 bruttoton.
Slorleken av Grängesbergsbolagets skeppningar :~er i Yiss
mån en bild av elen svenska sjöfartens konjunkturutYC ckli ng
under senare år. Nedans tående tabell angiver bolag ets Jmdmsk ep pning per månad sedan 1931 i l ,000-tal ton.

Mån ad

551 -

696
786
958

gSO

Utfrakter

81

89

89

84

86

89 104 161

············ ····· · 143 154 129 123 124 117 119 115 127 160

l

Under år l 937 har ind ex å ter stigit över 1929 års tuva.
Generalindex har s tigit fr. o. m. 1935, ind ex för infrakter fr.
111. 1933 och för utfrakter fr. o. m. 1935. Uppgången under
aret h ar varit kraftigare än övriga variati one r unel er den sis lf"
~
orflutna 10-årsperioden.

?·

-
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Från nord till syd, från ost till väst
de t gyllne korset synes fäst
på himmel azurblå. 1 )

»Flaggans hängande under fockstag et».
Bml~

och missbruk under 1800-talet, ett bedrövelsen s ka[i ilel
i flaggans historia.
Av redaktör Georg A . Gustavsson.

Nittonhund ratrettioåtta lämnar oss ett minnesvärt bidrag
till historien om Sveriges flagga som vår samlande sym bol.
Måhända kommer framtiden att mera än nutiden först å innebörden av, att en svensk flagga fördes i spetsen för årets l-majtåg i huvudstade n. Vi böra dock redan i dag försök a uppskatta detta tidens tecken. Det är nämligen icke utan si n
mening , att den blågula duken får e tt rum bland de hun dratals
röda flaggor, fanor och standar, som bäras vid arbetarn as arliga uppbåd. Och vi må också anteckna svenska fla ggans
framskjutn a plats vid metallarbet arnas mass tåg till 50-å rskongressen i Stockholm i juli. Sveriges flagga har länge va ri t
landets symbol, den har nu äntligen även blivit hela j'o ll..:c t.-;.
Det betyder icke så '!nyckel, att de sociali st iska och k omm unistiska partierna alltjämt hålla sig utanför dem, som k iinna
sig som ett med landet och folket.

*
Vi veta tyvärr icke, hur den svenska flaggan uppkomlll it.
Den, som det uppges, ännu i Småland levande sägnen om E n k
den heliges syn vid landstigning en i Finland 1157 är vacker:

Men - det är en sägen, fast den mycket väl kan vila pii
ett alls icke okänt m eteorologisk t fenomen , vädersolen, en
halo. Dannebroge n dalade icke lika naturligt ned från den estländ ska himmeln 1219.
Inom historiens råmärken kunna vi förena den blågula
symbolen med Gustav Vasas befriel severk , och det ä~· ju också som den tillkämpade frihetens tecken vi hylla flaggan varje år den 6 juni. Som ett sådant tecken har flaggan nu fått
en djupare betydelse. Ty den verkliga innebörden av dess
fö rek omst j spetsen för demonstrati onståget nr väl ingen annan än den, att ett stort folk::;kikt kämpat sig fritt från ett
för villande främmande ideolog iskt inflytand e, som hittills
hindrat detta folkskikt att känna fullt svenskt.
Det har varit lång och mödosam väg dit. Men det har
också varit lång och mödosam viig till åters tällandet av de r ena och - som man på goda grunder Lror - ursprun gliga
färgerna i vår svenska flagga: lju sb lått och guldgult. Det
skedde med flagglagen elen 22 juni 1906.

Flaggan i nutida mening föreles sannol ikt tidiga st endast
på fartyg. Det väckte på sin tid stort uppseende, när Oscar II
lät hissa den p å kungl. slot tet. Secler och bruk, som äro förkni ppade med flaggan, ha också till övervägand e del utbildats
På sjön. Men det har ick e skett utan omgång, oarter ha icke
saknats och - även oavsett färgerna - har utseendet växlat.
l800-talet är ur des sa synpunkter e tt bedrövelsen s kapitel.
Före flagglagens tillkomst rådde mycken förbistring , och
~etecknanc!e är, att reglerna för flaggans fönmde delvis å terftnnas i en lokal författning , visserligPn fastställd av K l\'Iaj:t.

-------

l) 1\:nut Nyhlom.s upp.:ats i Vå r Flagga , Stockliolm 1926.
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Ett a v dc mera intressanta bidragen till svenska flagg an s h istoria finna vi därför i ett nu helt säkert alldeles glömt betänkande, som skr evs av en 1846 tillsatt kommitte m ed up pgift att avge förslag till ny hamnordning för Stockhol m . Betänkandet trycktes 1852 och den därp Et grundade ham nordningen utfärdades den 5 juli 1856.

På äldre bilder, där handelsfartyg förekomma , k an ma n
se en tvåtungad flagga blåcSa under gaffeln eller från fl a gg spe let akterut. · l\ätt att föra sådan flagga hade handelsfa rt yg
icke. Det var - på ett par undantag när - en självlagen
frihet.
Redan på 1600-talet försökte man sätta stil på fl agga ns
förande och strävandena i denna riktning fortsatte p å 1700talet. I såväl plakatet den 6 november 1663 som i kun gl. b re vet den 17 oktober 1751 samt även i K. Maj:ts påbud den 19
nove1nber 17 56 är bruket a v vimplar och kluvna flagg or för bjudet. Ej heller senare författningar ge bruket stöd . Enklast vore det väl, om man antog rena högfärden som b evekelsegrund till förbudsbrottet Kanske är denna förklarin g rik tig
i fråga 0111 lustfartyg och en del andra fartyg. Men tiden Ya r
orolig och ond. Ett handelsfartyg seglade icke alltid säkert,
·Och örlogsflottans flikade flagga gav rnera trygghet än kofferdistens tvärskurna duk.
Troligen bidrog just den omständigheten till alt Ostin disl' a
kompaniet på sina fartyg fick föra en tvåtungad flag ga aren
1746- 1770. Det 1786 biLdade andra Västindiska kom panie t,
vars verksamhet upphörde 1905, hade l. o. n1. privilegiu m P~1
att föra örlogsflagga i västindiska far vatten , men det är beLeckn::m de, att denna flagga icke fick hissas i närvaro a v örlogsfartyg.

Norges förening med Sverige gav upphov till en r ad f(ir ordningar mn flagg a n , vilka icke voro ägnade att skänk a den
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belgel och vördnad. Bespekten blev ringa för elen flagg a,
vars utseende var än si, än o;å, än annorlundu.
Förordningar följde slag i slag. Den 7 mars 1815 fas t ställeles genom kungl. resolution en för Sveri ge och Norge
gemensam örlogsflagga, som utgjordes av den svenska med
den skillnaden, att i övre inre hörnet insattes ett rött fält med
ett snett (diagonalt) vitt kors {kryss). Som handelsflagga fördes under unionens första år i bägge länderna den blågula
svenska handelsflaggan. Efter den 19 jnli, då en kungl. kungörelse rörande de. förenade rikenas handelsflagga utfärda des , funn os i Sverige-Norge icke m indre än tre handelsflaggor: en rent svensk, en rent norsk samt en , som kallades >> den
förenade >> svenska och norska flaggan , lik den d å varande geIHtensamma örlogsflaggan men självfallet tvärskuren . Den
>> förenade flaggan >> skulle föras i farvatten borlom Cap Finio;terre, varjämte medgavs, att bägge r ikenas handelsfartyg
inom angränsande farvatten fingo föra antingen >> den förenade >> eller den svenska resp. norska flaggan. Genom kungl.
brev den 20 juni 1844 erhöll Norge sin särskilda örlogsflagg a
och samtidigt ändrades övre inre fältet i såväl örlogs- som
handelsflaggorna till ett unionsmärkc , smn bildades av en
symetri sk sammans l ällning a v de båda rikenas flaggfärger.
Allt detta famland e hade give tvis sina politiska skäl. I d etta
sammanh ang äro dock dessa data av intresse s om bakgrund
till h amnordn ingskommittens arbete.

Hamnordningen den 23 april 1822 för Stockholms stad
innehöll ett förhud för coopvaerdi- och privata fart yg att föra
örlogsvimp el eller kluvna flaggor , e tt förbud , som föll tillbaka
På 1756 års kungörelse. Kommitten är skönjbart road av sitt
ämne och dess ledamöter logo troligen , då d c må.s te konstatera, att m a n på senare tid » p ~thittat en m edelväg i så m å tto ,
att s. k. bruten vimpel får begagnas på handelsfart yg ».
Med bruten vimpel först å s, heter det , en vimpel, >> Som
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på 1j3 av sin längd, inifrån räknat, är avklippt och fä rgernQ
omkas tade. så att de stå korsvis mot varandra , då däremo t
färgerna på örlogsYi mpeln fortgå utan avbrott, så lång han
är. Uti bägge fallen är likväl vimpeln kluven på % av läng.
den, räknat utifrån. Ett annat skiljetec ken ligger ock diiri,
att örlogsfa rtyg ganska sällan hava flög ovan vimpeln , vilke t
däremot nästan alltid är fallet på handelsf artyg. Beträffa nde åter flaggan, sf1 skall denna på handelsf atiyg vara tvärt avskuren på ändan. Detta oaktat, är det ej ovanligt att nu fö r
tiden se t. ex. segelsöm marskyl tar och Speljach tcr hava den
blå färgen fortlöpa nde och tillspe1sa d i två tungor; m en den
gula är dock alltid tvärt avskuren . Emellert id vill det synas,
som skulle, uneler senare tid, förbudet mot detta missbruk ,
som visserlig en är ganska oskacllig t, hava blivit mindre strängt
tillämpa t, vilk et ock utan tvivel är det klokaste . >>
Då lagen kvarstod fömslogo kommitt erade ett stad g~mdc
och de tta fick i 1856 års av K. Maj:t fastställ da förn~·ad e
h::mmorc lning för Stockho lms stnd följande lydelse:
>> Befälhnv are åligger:
att p å Svenska handelsf artyg icke föra örlogsvi mpel och
kluven flagga , utan skall vimp eln vara bruten samt fla ggm1
och gös jämnt avskurn e på ändan, vid ansvar, .som i särs ki ld
författni ng äro bestämd a. >>
Bland sjöfaran de nationer har det blivit sed för liingc
sedan att i hamn vid solnedgå ngen hala n ed flnggan , därför
att flaggor och vimplar m ed svårighe t och endas t p å nii ro
håll kunna synas . Kommit terade l yckad es emellert id fa in
e tt stadgand e, som lydd e :
>> Vid insegling till hamn åligger befälhav uren att, d å tull station eller kastell passeras , hava fartygets flagga hissad ; och
bör den förbliva tillsatt intilldes s tullvisita tion erhållits, ä\'c n
om befälhav aren skulle nödgas vänta därpå över natten. >>
Kommit terade anse, att dc böra förklara detta >> m åhändn
av en eller annan utan vidare betänka nde som kuriöst nog
ansedela stadgand e >> . Så sker också: >> Detta stadgand e ska ll
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av den erfarna skeppsb efälhava ren visserlig en icke alls befin.
nas m era besynne rligt, än vad honom åläggeo; i brasi liansk:1
hamnar ; nämlige n, att under hela den tid lossn in gen pågår,
fö ra flagg på toppen om dagen och, natten igenom, föra en
lysand e lykta på toppen >> . Tullverk ets >> rundbå t», som 0111
nätterna rodde omkring i hamnen , hade >> därigeno m god rät telse och anvisnin g på det fartyg, p å . vilk'Ct den i synnerh et bör
fästa, ett vaksamt öga, >> och dessutom hade >>varje annan i
hamn en roende bål däruti den bästa varning, att icke taga
fart eller gå ombord , på det fartyg som nattetid har flaggan
tillsa tt ; så kärt dem är, att undgå de böter av 50 r:dr B:ko,
som nu gällande Kongl. Seglation s -Ordning s 13 § ålägger>>.
E tt annat ännu märklig are stadgand e om flaggans bruk
infördes också i denna hamnord ning i och med föreskrif ten ,
att n är befälhav are >> sitt farlyg till mätning amnält, tillkänna giva sådant genom flaggans hängand e (kurs. av fö rf.) under
fock stagcl>>. >> De tta bruk iakttages a llm änt i hamnar, där
många fartyg ligga, och innebär verklige n en ganska god ledning för skeppsm ätaren, >> upplyste kommitt erade.

Bruk et av national flaggan var sålunda mångski ftande,
o_:h blev det på sätt och vis i än h ögre grad i och med Kung1.
f~_rordningcn den 7 maj 1897. Genom denna förordni ng upphorde nämlige n flaggan att genom sitt utseend e vara signatur
e~1bart för örlogs- och handelsf artyg, den blev också genom
sarskild a symbole r sign::~tur för postföra nde fartyg , post- , tulloch telegrafv erk samt statens järnväga r. Denna .splittrad e
~Yinbolik - om uttryck e t tillåtes - försvann m ed 1906 å rs
, dock de nu rotfasta
. S om l agens k amplem ent star
flaonla
oo g.
och av sjöfolket utbildad e ceremon iella tradition er som i vå~~ _dagar ·:_pritt_ sig över hela landet, lå t vara att 'man ännu
... .,.a. Cere>> hissar ned >> vår fla oo
ar och dar »frrar upp >> och
.
lll:o .
nrelet har dessutom b en kats och anpassat s för bruket i land
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a v Svenska Flaggans Dag, som på ett lyckligt sätt fönnatt
samla s\·e nskarna kring sin symboL
:;:

Vår flagglag är ick e gammaL Men den genom den na
införda rena flaggan har ändå redan en ärorik histori a. l' nder denna flagga har Sveriges sjöfart brutit sig nya vägar och
Sveriges handel har framgångsrikt följt flaggans väg. Under
världskriget kämpade svenska sjömän tappert uneler elen b iagula duken för folkförsör j nin gen med en förlust av 79! m än
och kvinnor i döda. Den h å rda neutra litetsvakten kostade
även örlogsflottan m ånga döda , därav 29 enbart Yi d mi n·olyck-o r. I dag h issar ett folk, nyss splittrat, Sveriges fl agga
- nationellt enat.

Uppgifter angående främmande mariner
(UF M

n:r

8/38)

hämtade ur fack - och dag.sp ress av NarinPns prcs.sclctalj
under tiden 13 juli~12. augusti 1938.

Inn ehållet i här åter giYna uppgifter stå r helt för de som kiUla
anghna pressorganens räkning.

Aktuella spörsmål, översikter, jämförelser m. m.
SYCnskt flottbesö.k i Helsingfors.
Ett sve nskt flottbe.sök i Helsingfors föranleder Helsingin Sanomat att i en ledare framhålla, att man icke behöver söka länge
efter former för praktiskt s amarbe te när det gilller Sveriges och Fin lan ds flottor. Nä.st Tyskland och Sovjetunion0n är Sverige elen
största sjömakten vid östC'J·sjö·n, och cle.ss Hotta bildar den väsentligaste stonuncn, icke blott i de nordiska, utan i alla do >> Jwutrala >>
Oste,r sjölän clcrna.s samm anlagda sjö.stridskraHer:
>> D å sjöstriclskrafte,rna i dessa tider åte r erkänts sin forna betycle.lse och då s jömakterna på detta 01mrådc ctabkrat en häftig tiivlan i upprustning, är det naturligt aft även de .m indre staterna få.
lov att börja stärka sin a flott10r inom ramen för sina ekonomiska
~"ffiurser. Av do nordiska ländern a bar Svrrige de största möjligl'iet~rna hä rti ll. Sveriges flotta har uneler tide r för vår gemensan1:ma.
h1.storia äro·f ullt försva r at Finlanels kuster, och finska män ha tjänat som clC'ss amiraler. Finlanels f lotta J'i r ar ock.så dagen för en av
den svenska flottans segrar som sin egen högtidsdag. Det är svå rt.
~-tt. tänka sig ett starkare band m ellan två självständiga staters miJtara krafte r. »
(Öste rgötlands Dagblad elen 15 juli 1938.)
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.Folket och flottan.
Folket kan aldrig se tör mycket av fl.ottan - e ller kan~kl' tlPt
sk ull e vara mera riktigt att säga, a tt flottan aldrig· kan vi~u~ för
mycket för fo lket. Om verklig statistik kunde föras över cl\t'i. antal
människor på detta öland, vilka aldrig se ett örlogsfartyg t' n\n drt
ena å ret till cll't andra, s kullt> resultatet bli :Eön·ånande, och ~ un 1 _
man av dem s om aldrig sett ett örlogsfartyg i hela sitt liv s kulk hli
ganska fö rbluffand,e.
I nuvar a nde tid är det sannolikt ej så nödvändigt som t i•ligan•
va rit fallet, att upplysa allmänheten om sjömakte ns oerhörda ht·t;v.
delsc, men huru länge de.t ta ti lLstånd, som i betydande utstr äcl,n ing
kan tillskrivas det långvariga och tålmodiga uppl ysningsarbclP, som
Navy Lcagu c unel er gångna å r utföt·t, kommer att räcka, ä r R\·å rt
att förutskicka. Såsom elen numera avl idn e Ramsay :MaeDon alcl
sade till folket i USA, nä r han besol::te· detta l and: ,Vår fl otta är
vi sjä lva >> .
(Tlw Unitt'd Services R eview den 14 j uli 1938.)

Kupprustningen till sjöss.
I jämiön•l se rn cd fö regående år ha äsl~andena för dc stora sjömakterm.s f lotlbudgctc r fö r budgetåret 1938-39' ökats från 3,:3 till
5,8 milliarder mark, het er det i det tyska konjunktudorsknin g·sins titutets senaste veckorapport. D c'n storsta procentuel la stegrin gen ut·
visar England, som ökar sin flottb ud get med 20 procent. Fr anbi krs
och U~A :s fl o ttbudgete r komma a tt överskrida äskandena, enä r tlt>ssn
makter pl a nera tillä ggsbyggC'n.
I fråga on: nybygg n adsto nnage t har Engl and ett stort försp rång för e de övriga stormaktC'rna, förk l aras i rapporten. England
har 1938 omkrino· 80 p rocent mera krigsskepp på stapel än 19:37. och
i jämJ'ö rC'lse m ed"19B3 har dess nybyggnads tonnage tolvdubblats. E ngland har nämligen 440,000 ton uneler byggnad mot enelast 38,0011 ton
1933. Aven USA och ItaliPn ha ökat nybyggnaclsverksamh eten, nJPn
ej i samma utstriickning som England. F ör första g:'lngC'n ~l'tl.a n
vä rJ elskr iget överstigl'r det tota l a unde r byggnad befintliga to nna gel
i år miJliongransl'n.
.
...
. .
h
U n der åren 1929--37 gm go kurvorn a for kngsfartygsbyggC'll oc
vä rldsproduktionen ung efär parallellt, me·n i år har krigsi arty gsbyggandet ytterligare' ökats, så att det är av ungefär dubbl'1t sA
s tor omfattning som 1929, mNlan dl'n industriella värld.s proclukti" nc;1
minskats, så att den nu1nera nätt och jämnt överstiger 1929 ih.s niviL

-561Aven om de absol uta siffr orna för nybygg naderna under 191 4
och 1938 icke kunna jämföras utan vidare på g rund av att tonnageberäkning arna ändrats, så visar tonnage ts fördelning på olika fart rgstyper likvä l, vilken gr undlä-ggande förändring som inträtt i
f;·ä.ga om flottbyggnad:spolitike n. 1914 voro efter tonnaget räknat
S5 proce n t a v a lla under byggnad befintliga krigsfartyg slagskepp
och slagkryssare, m en 19'38 är motsvarande siffra enelast 40 procent.
}{ryssarn as och j agarnas andel ha r tred ubblats, varjämte en be tydande tonn ageandel fa ll er på hangarfartyg. Ubåtarnas andel har i
jämförelse med 1914 ökats nwd 68 procout.
Proce ntuell t ha England, Italien och Ty.skJancl 1938 ungefär
lika mån ga fartyg unde r byggnad som 1914, medan Frankrikes andel
enelast är hälften så sto r och USA:s fördubblad. Betecknande för rustningsfebern ä r enligt vecko rap po r ten, att byggnadstiden för en t . ex.
9,000-tonkryssare nu pressflts ned till 27 månader mot 30-36 hittills.
En ubå t blir nu färdig på 18 måvader mot förut 24.
Samm an lagt förfoga de stora sjömakte rn a, iubeTäknat Tyskland,
för närvarande över ett aktionsdugligt tota ltonnage av 3,7 millioner
ton, vilket är omkring 600,000 ton mindr e· än 1914. Kvalitativt sett
är emellertid clC'n nuvflrande krigsfartygsmateriele n starkf överlägsen
den från 1914. Sprängverkan, träffsäker het och artille riets räckvidd
ha avsevärt ökat:,;, bepansrin gen har förstärkts och maskine rnas prestationsför måga höjts. Till :följd härav ha även byggnaclskostnadei·na
ökats. Ett engelskt sl agskepp kostade i slutet av förra å rhundradet
50--60 pund per ton, under s ista årtiondet föw kriget 8~100 och
nu avsevärt över 200 pund, varvid dock val utadeprecieringen spelar in.
När det gäll er förhålland e t mell an de olika ländernas totaltonnage har en märkb a r förskjutning inträtt till Englands nackdel.
1914 ägde England 39,8 procC'nt av totaltonnage't men i å r endast
30 procent. USA har ryckt upp från 14,7 till 23,1 procent, Japan
från 9,5 till 20, Italien från 4,6 t ill 10,3 och Frankrike från 12,8 till
~3,8. Tyskland, som 1914 stod på andra plats m ed 18,6 procent, står
1
. dag på sista plats bland de sto r a sjömakterna m ed 2,,8 procent. Enhgt elen t ysk-e ngelska flottöveren skommels en har Tyskland dock rätt
att upprus ta till '35 proce nt av Englands totaltonnage.
I r apporten lw·nstateras ti ll sist, att flottrustningarnas kulmen
~_PPenbarli gen ännu ej nåtts. I början av 1939 komm e~r de stora
~Jomnkte r !ila s under byggnad befintliga tonnage av allt att döma att
overskrida årets siffra.
(Svens k a Da g bladet clt> n 23 juli 1938.)

Tidslcri{t i Sjöväsendet.
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Det polsk-brittiska flottavtalet.
Det avta l, som den 27 april avslu ta.ts mellan Pol en och Storbr·tann ien, följer i huvuddrag Londonavtal et av den 25 mars
undantag av att maximikalibern för artilleriet fastställts till 40,6 CllJ
Polen reserverar sig för att efter den 31 december 1942 ha f ul;
fr ih et att bygga örlogsfarty g även inom zonen 8,000-17,000 ton ·
(Dansk Tids k r ift for S0vaesen, ju l i l 9Bf...) .

19:~6 llle~

Kos tnade·r för olika f arty gsslag.
Chefen Jör franska marinstaben, amir;l l Darlan, har i en ar t ikel
i »llev ue mili taire generale» bl. a. fr amlagt vi. ·a siHror, som ll('l:;sa
kostnaderna för slagsl,epp relativt andra fartygs type r.
Han :l'nunhåller, att priset llCr t on utgör :
6,000 kronor ,
för sl agskepp .. . ..... . . ... ... . .. .
>>
och
» jagare .. . . .. . ............ . . . 15,000
))
>> ubåtar ... . .... .. ..... . .. . .. . 15,000
Livslängderna äro för s lagsk epp 26, för jaga re 16 och f1ir ubåtar 13 år.
Ett slagskepp på 26,000 ton kräver Pll bes ättning j) å 35 officerare och 1,200 man, under det att 26 st. ubåtar om 1,000 ton (salunda
motsvarande deplacement} kräva 10•4 officer ar e och 1,500 man.
(Dansk Tidskrift f,o r S0vaesen , juli j 9i.l'-.)
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A.

Byggnacls]lrogra m mc t 1936 :
2 s l ag.skPp]l . . . . . . . . . . . . . . .
2 f lygp lankryssare ... .. ... . ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.
2 k ryssare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 kryssanJ . . .... .. . .
9 j aga rP . . . . . . . . . . . . ... . ... . · . · ·

på 30,000
>> 23,000
>> 10,000
0,460
. . . ......... . ... ))>> 1,850
8 jagar e ..... . .... . .. . . .. .. . ...... ))
j ,090
7 ubåtar
........ . ..... . ......... »
?

ton
))
))
))
))
))

Su111ma
B.

Bygg,nadsprogram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.

70,000 ton.
46,000 ))
20,00(}
27,250

16,650
13,520
5,000

=

Bygg n ad s progranun~c't 1937:
3 slag.skF[liJ ........... . . . . .
p å 35,000 ton
2 f lygplankryss are
..... ·
5 kryssare
..... .. . · · · · · · · · >> 23,000 ))
.... . ........... .. ... . .. ))
8,000 ))
2 k ry.s.sarc ........ .. .... . ... . ... . . ))
fi,4!i0 ))
16 jagarr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >>
1,690 ))
7 ubåtar
.......... . ........ )}
~

Summa =

Storbritannie n.
Storbritanuieus örlogsflotta f ö·rdubblas.
När England, under ahessinska konfliktens redan .halv t OJil h alv t
bortglömda dagar, e fter NF:s förs ta misslyckande öve rvägde ,Jc n all·
varliga frågan, om man skulle vå ga fortsätta elen politiska k onilikt.cJl
ocks å med andra medel, avgav
i
11
beskedet, att den engelska flottan eJ var farcbg fo-r ett kng. Un d
be·k räftade han den av opartiska människor y ttrade- m e-nin gen : ,,Eog·
lanels armada består huvudsakligast a v simmande likkistor . Siil''11
50
s kilt slagsk e ppen voro utan sk y.dd mot .bombanfall. D en p a nik, J

de~ först~ l~rde:.1 ami~alitdr.t. d:~

O.

ByggnaLls progrnmnwt 1938:
slagskepp ........ . . . . . · · · · · · · · · p å 40,000 ton
f
.·lygp
lankr yssarc . . . . . . . . . . . . . . ))
23,000 ))
lu yss ar P·
............ . ... . . . .. ))
8,000
kryssar l' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
•),460 ))
ubåtar ................ .. ... ... ))
?

2
j·
4
3
3

))

»
))
))

198,420 ton.

103,000 ton.
46,000
40,000 ))
t0,900 ))
27,040 ))
.),000
233,940 ton.

80,000 t on.
23,000
32,000 ))
16,3.)0
:!,400 O)

Sumrna = 153,750 ton.
(und ~ et sammanlagda nyb yg g nads tonnaget Jör 1936, 1937 och 1938
et byggnad) utg ö r i)86,ll0 ton . D r tt::t m ots var a r, s ä g n dPn sak-

-

564-

kunnige i >> The Daily TclPgraph >> , nästan en fö rdubbling av tl< ·n brittiska örlo gsflottan, vars ombyggnad fö r övr igt ytter li ga r e sk all f ortsättas. I 11 ;i rvara nd e stund befinn a sig· 20 kryssare under mntlt• rn 1_
serin g och ändring. Ombyggnadspmgrn.rn met, som angivi ts o,·an,
skall va ra färdigt incm fyra år, således å r 1942. D å ku\ J,. LiP n
brittiska flcttan omfatt a omkring 1,2 till 1,4 m.ill ioner to n. T cla(t
har em elle rtid dess beredskapsstyrka ännu icke hälfte·n a v llP nnu
summa. Man måste nämligen draga bort nybyg gnade rn a \'r ån cl ~t
till förfogande stående- antalet s kepp. I övrigt är ch' t intreosn n t at;
de 20 kryssare, som s kola byggas om, avses som lufh·ärn sfart ~·g.
(Kieler Neues t e Nachrichten elen 14 juli Hl 3~ . )
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U. S . A.
Marinminis teriet hnr på tr edag en inford ra t anbud f rå n privat-varven på kostnadern a f ör bygg ande av tre 35,000-tons slagskrpp. Ett
fjärde· skall hyggas på statligt varv.
Enligt N ew York Times uiarbeh.s :f. n. i marinministe riet ritningar till 45,GOO-tons slagskepp. Ritnin ga rna lw räknas vara klara
på ett år.
(Dags pn"ssen (TT) de n 16 juli 1938.)

Japan.
Utrustning och utbildning av den brittiska handelsflottan fö r kr ig.
Daily Hcralds m a rinkorrespo ndent meddelar i cl~g, a tt tläc k_r n
på åtskil.li ga hanclL' lsfartyg, som f. n. Ji gga i clocka 1 I~on clo n, fo rstärkas, så att fartygen skola tåla, att 15 cm. kanotwr aptl•ras.
Såclana ombyggnader äro att hänfö·ra t ill de för sikti glw tsåtg>ircler som engels ka rege ringen har bes l u ta t till skyeld av brittiok a han elelsfartyg i händelse av krig.
Uneler ticlen får be.falet på fartyg e n artill r·riunclt> r d snin g
hamnarna London, Glasgow, Oarcliff och Hull.
Hittills ha också 4,600 oHicC'rare i handelsflottan lwsökt tk av
engelska marinministe-rie·t an.orcl nade spt•cialkurse rna.
Enligt Sunday Times h ar också en intim kontakt upprättats
m ellan m arinministt' rid och cll~ stö rr e skeppsrNla rn a, så a t t J1l an
vid ett kri gsutb rott ögonblickligen skall vara på eld klar a meJ vad
som är att göra.
För detta iindamål ha sä rs kilda orga n ska pats, vi lk a c·nli gt tidningen utm ärkt gå i land med sina arbetsuppgiftE'r.
Tidninge n antyder vidare, att a l\ a ans t.a l t er t ra.. f f a ts J'-ö l · a' t t lll a_ 0_
vid ett l<rigsutbrott s kall k.unna utrus t a alla handl'lsfartyg med k>
non er och kulsprutor.
KostaadPrna för denna utrustning .liksom tör utbilc1ningskur 3 r rna bestridas av marinministeriet
(Nya D agligt Allehanda (Londonte-lc•gram) dc·n 18 juli 1.9:38.)

En rau japanska örl ogsfartyg, bl. a . icke 1ninclrc än sex kra ftiga kryssar e p å 8,500 ton, ha på grund av felkonstruktion e r återförts
ti ll va r ven fö r omby ggnad.
Två av ck nyaste hangarfartygPn äro likalecles rni2slyckade och
så ranka i sjön, att man de·ls få r förändra konstruktionen , dels inmon te r a sta biliseringsa nordningar.
Dessa uppseend e·väckancle uppl ys ningar om elen hemli gh etsfull a
japanska flottan lämn as av Sunday Tim c:s' sjömilitäre expert, kapten
Kenneth Eclwarcls, känd övPr h ela värlclC'n som :författare till >>My teJ·iet vid Invergorclon>>.
Sund ay Times m eddPlar sålunda att s jömilitära kr e tsar i Ja]Jan äro ,synn e r ligen o roliga på gr und av den brista nde sjövärdight"ten
och instabiliteten hos en rad av de nya örlogsfarty gen.
De japanska k ons truktör0rna sy na.s ha bortsett i alltför hö g
grad från fo rdringarna på s jövärdighet för att i s tället las ta på örlogsfartyg••n e n mängLl artil ll'ri, betydligt mer än vad motSivarande
enheter inom andra J'lotto r ansP kunna bära.
Det .förs ta beviset på dE' japans ka f artyge·ns >> Ö'-'PrbPl a.stn ing r•
och bristande f örm å ga att h å lla s jön var torpedb åte n Tomozuru, so n.
kantrade unel er en :[lottmanöver fö r tv å år secla11.
Fartyget var av ungef är hal va sto rl ek en a v e-n engelsk Jagare,
!Uen förde fC'm 13-c<'n tinwters kanoner mo t fy r a tolvor p å d(•n •-•ngelska typen.
Följel en a v c1Pnna katastrof var, att ;;:'tväl Tomozuru so m dess
~Yste da r t yg onwclP l ha r t förs ?.it P.;: ur t j ä n st och fin g(} genomgå •!n
fulhtändig ombyggPacl, var vid artilleric-t rPduceracl Ps till tr<' pjäser.
.Ja pan fö rv:Jn adt' all världPn s militära skc·ppsl; yggarc, när man
Våren 1934 lade på s trqw ln elen s. k. Mogam ikl nssen. D PmJa t yp er-
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höll e,t t deplac eme nt på 8,500 ton och bestyckades med icke· Iui ndr 0
än f ernton 15-centimete rs kanoner, åtta 13-contimoters luft yiirns pj[i_
ser samt tolv 53-centimete'l'S torpedtuber.
Dessa japanska - kryssarbyggen medförde en fullständi g omläg Rning av don enge lska byggnaclspolitiken. Under det att amir olite t~t
planerat kryssa re på 7,000 och 5,200 ton, blev man på gru nd av till.
komste,n a v dc japansks. kryssarna tvungen att stapelsätta cl<' n s. k
Southarnpton-kl assrn på 9,000 ton.
,
Trots att de enge lska kryssarna således iingo störrr clt·placpment än de japanska ansägo sig de engelska konstrul.;:.töre rn a ich·
kunna placera m er än tolv 15-centim eterskanon e r och åtta l O-cP ntilT>.eters luftv;i rnspjäser samt sex torpedtubn.
I motsat's till de japanska fartygen blcwo clessa e,ngelsk a kr:-·s,s,ar e sy nnerligen goda sjöbåtar.
Trots den hemlighetsfullhet, varmed alla japanska nylw t n I rån
marinen omgärdas, har Kenneth Edwards erfa rit, att Mogami-k las.sen
inom japanska sjömilitära kretsa r ansm fullkomligt missl yckad. Samt~iga sex fartyg ha försatts ur tjänst och fö rts till olika va rv för
ombyggnad.
Orsaken är francdör allt den bristande sjövärdigheten. Man
komm e r bl. a. att bc"fria fartygen från ett av de fem 15-centi nwterstornen, .•varigen,o m bestyckninge;Jl reduce ras ·till tolv m Nl clsvåra
pjäser.
Omfattande försö-k verkställas för närvarande m ed gyro-6t ah iJisatorer, vilkas inmonterande emell ertid betyder ytter ligar P clö 1lvikt
och därmed tvång att inskränka på andra vi k t c· r ombord .
De två nya hangarfartygen Hiryu och Soryu, stapelsatt a 1934
och 1936 resp. och med ett cleplacemcn t på 10,000 ton, sko l a l il' a ledes
erhålla s tabilise ringsanläggningar. Likso m kryssarna ha de för s-to r
>>toppvikti> och skola hl. a. bestyckas med tolv 13-centinwtersk anone r,
en bestyckning utan motsvarighe-t ifråga om hangarfartyg.
För hangarfartyg är s jövärdighet av största betydc,lse, clf1 del
gäller start och landning av flygplan. >> Toppvikt'en» sk ulle m edföra
instabilitPt och är sålunda direkta ors,a ken till tvånget att uti öra
omfattande stabiliseringsåtgärder. Dcs,s a beräknas ifråga 0111 vi ld
l;~i så >>kostsamma >> iör fartygen, att icke' mindre ä n tre procent av
fartygens tota la vikt åtgår.
Emellertid anse engelska fartygskonstruktöre-r, att stabilisato:
8
rer av dem1a vikt komma att inve,rka synnerligen ofördelakti gt P
skrovets hållfasthet.
,
Kapten Edwards' slutsatser gå ut på, att även om ja pan•• rnn
bygga till synes synnerligen kraftigt bestyckade fartyg, dessa likdil

å gr u nd av omständigheter i likhet med ovanstående, ,var för sig

~ro lång~ ifrån så värdefulla, som torra siffror om deplacement och
bestyclonng ange.
Det kan utö ver kapten Edwards' r efl ektioner tilläggas, att s,ta·
bilisatoranläggningar ombord på örlogsfartyg måste bli minst sagt
riskabla. En enda träff i deras närhet och hela maskineriet »Sprängs»
J]lkring i fartygets inre, spridande förödelse omkring sig. Att ja0
panerna tvingas till elylika anläggningar tyder på de m est graverande fe lkonstruktioner.
(Nya Dagligt Allohanda elen 11 juli 19,38.)

Frankrike.
De frans.ka sjöstridskrafterna.
Ma ri nministm Campinchi har enligt dekret blivit bemyndigad
att stapelsätta två slagskepp, en kryssare, sju ubåtar och ett antal
lätta fartyg, små stridsfartyg och hjälpfartyg med ett totaltonnage
av 24,000 ton Samma de,k ret bestämmer, att dessa nybyg·gda fartyg
skola tr äda i tjänst före 31 dec. 1942. Vid denna tidpunkt skola de
av Tyskl and och Italien på clc,t militära området 'ådagalagda ansträngningm·na ha burit frukt och programmet i stora delar vara
farver kliga t.
..
I slutet av år 1942 beräknas Frankrike komma att dispone:ra
over en modern örlogsflotta med ett tonnage1 meUan 650,000 och
700,000 ton, vilket i.ördelar sig so m följer: slagskepp 193,000 ton;
han garf artyg 76,000 ton; kryssare omkr. 800,000 ton; torpedkryssare
omkr. 80,000 ton; jaga re 70,000 ton; ubåtar 80,000 ton.
S l a g s k e p p.
Den · 31 dec. 1942 skall kärnan i vår flott a bestå av sex slagskepp i nom åldersgränsen:
två på 26,500 ton två på 35,000 ton .

Dunkerque och Strasbourg,
Richelien och Jean-Bart, samt

de två fartygen enligt 1938 års program.

Ingen offici'ell uppEn
med fö-rl)ehåll för nytillkomna - tjäna

=·~ft, angående ton na get på dessa hå sista skepp har lämnats.
1
,

8

ha på 35,000 ton kan crn bas för beräkning.
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H a n g a r f a r t y g.

J a g a r e.

Ett transportfartyg för flygplan p å 10,000 ton: Comm a ndantfe.ste, i tjänst år 1932.
Tre hangarfartyg: Bearn, 22,000 ton, s jösatt år 1920, St>ll<' J' mel'a
omändr at till hangarfartyg och dess utom undergått stora f ör~irtd
ringar 1935; de två fa r tyg, vars byggande har bestämts genom dt>t
ordinarie programmet för 1938, och v ars tonnag'e sannolikt kommer
att ligga i närh eten av det maximitonnage, som fastställts gen 0111_
London-trald.ate n .

I slutet av 1942 skola i vår flotta in be räknas nära sext io jaga r e.
:Men de tolv av type n Bouna.sque (1,400 ton), som kommo i tjänst
mellan 1926 och 1928, komma att uppn å åTdersgrän.sen, och i december detta år skola någr a redan ha passerat denna.
I nom åldersgränsen befinna sig ännu:
Dc fjorton jagarna av typen Aclroit (1,400 ton),
el va eskadcrjagare : åtta på 1,770 ton, typ Harcli, och de t re
fa rtyg, fö·r vars stapelsättnin g sörjts genom 1938 års program,
sju lätta jagare: fy ra av typen Fier och de tre-, som tillkommit
genom 1938 å rs pr ogram,
tolv jagare på 610 ton av en .se ri e, som för ut kallats »escortcurs».
(V i nämn a endast i förb igående Aventurier, Intrepic'te och Enseign e"Gabolcl e, som f rån och med n u fa ll a fö r åldersst recket.)

K r y ss a r e.
Sju kryssar f1 på 10,000 ton: D uqu esne och Tour vi.ll e, i tj änst
1928, Suff ren, Colbert, F och och Dupleix, färdig:ställda mellan 1930
och 1~32 ; Alge rie, i tjänst 1934.
Duguav-Trouin La Motte-Picquet och Primauguet, 7,500 ton,
utrustade å;.en 1926 'och 19·27; Jeanne-d'Arc, skolkryssare på 6,5110 ton,
inträdde i flc,ttan 1931 ; Pluton, mink ryssar e, 4,780 ton , 19·31 ; E mileBertin, 6,000 ton, 1934 ; La Galissonnierc•, J ean dc Vienne, Gloir C', :Marseillaise, Montcalm, Gcor gcs-Leygues, 7,600 ton, kommo nyl igPn i
tjänst; de Grass-e och dc tv å kryesare av samm a typ, vilka ]JP lt eller
del vis beslutats 1938. Det ä r t roli gt, att dessa tr e sistn iimnda J'u rtyg
komma att få ott deplacemen t på 8,000 ton .
T o r p o d k r y s s a r e.
Ingenting har nämnts med bestämdhet ang ående använda n,]<>t av
dc 24,000 ton m indre fartyg och hjälpfartyg, vars sta11elsättnin g har
tillkommit genom det nya dekr etet.
Med detta förbehå ll ko·mm.a vi i slutet av december 1942 al t disponera öve·r ett trettiotal to rpedkryssare ell er till och med m na.
Sex av Jaguar-kl assen, 2,100 ton, i tjänst 1926-1927, kow m:t att
uppn å åldersgränsen 1942 och 1943;
sex av klassen Gu epard på 2,400 ton, i tjänst 1929 och 1!lJ1;
tolv av Aigle-klassen, med ett dc·pl acemcnt på omkring :2,:1? 0
ton, uppvisa sinsemellan små skiljaktigheter, i tjänst mell an j931
och 1934 ;
sex av klassen Fantasque, 2,600 ton, i tjänst seelan 1935 ;
Mogador och Volta, 2,900 ton, om -v ilka marinminister C81llPin ehi nyligen har föd;:larat, att de överträffa alla fartyg i de n na ];n·
tegori, som byggts i utlandet.

U b å t a r.
I slutet av å r 1942 skall vå r ubåtsflotta omfatta närmare åttio
farty g inom å ldersgränsen.
En u b å tskryssar e: Surcouf på 2,800 ton,
trettio ub åta r av serien på 1,500 ton ; Roland-Morillot , Pra.y a
och en av de fe m ub åtar, som ti llk ommit enligt 1938 å rs program,
tjugotvå k ustuL ftta r av Argonautcckla.ssen på om kring 630 ton;
Aurore på 800 ton ; fy r a a v C reole-typen på 700-800 ton.
Till denna lista kan tilläggas elva ubåtar enligt helt eller delvis Hf38 års program, men å t vilka det ännu icke g ivits offentlighet
t ill vilke-n kla ' eller typ de ko mma att 11-änföras.
(Le Temps den 19 juli 1938.)

Polen.
Den polska ub å t en >> Orzl•h h ar sjösatis i VliEsingen i Holland.
En andr a båt av samma typ hcfimwr sig uneler byggnad i Sehieclam
(Holl ancl). Den tredje båten av denna typ har ännu ej kontrakte rat>:.
Tillsammans med de tre i Frankrike 192!)/30 byggda båtarna av liknande typ och de vidare tolv planerade på '600-600 ton kommrr det
Polska ubåtsvap net att u ppvisa en aktningsvärd sty rka.
(Kirl er Nrue.stc Nach rich t en den 19 juli 1938.)
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Turkiet.
Rustningen till sjöss.
En del av den kredit på 6 miljoner pund som britt iska regeri ngp11
beviljat Turkiet skall användas för ökning av den turkiska flo ttan.
Tidningarna uppge att de komma att omfatta ett snabbgående >>Yästficksslagskepp», sex jagare, åtta ubåtar och flera armerade hjäl pfartyg.
Ett antal jagare och ubåtar ha redan byggts eller håll a p å att
byggas för Turkiets räkning i Tyskland, Holland och Ital ien oc h
två ubåtar äro Sä gott som färdiga på tur kiska skeppsvarv.
Det nya läget i Medelhavet efter det italiensk-abessinska kriget
och ubåtspiraternas angr epp mot ångare strax utanför tur kisk a
kusten, innan Nyonöve•r ens1lmmmelsen slots förra året, ha fönnått
Turkiet att utforma planer på en kraftig ökning av sin flotta.
Turkiska experter anse att fl ottan bör 01m:fatta åtminston e h å
slagkryssare, två 10,000 tons västficksslagskepp, 24 jagare o_ch 40 ubåtar. Planerna gå icke encl&st ut på att låta bygga kngsf arty g
utomlands, utan Turkiet ämnar också utveckla sin egen skE-p psbygg nadsindustri och man tror att regeringen inom kort skall s t älla ett
första ansla~ på 50 miljoner turk. pund (c:a 170 milj. sv. kr.) till
:förfogande l'ör ändamålet.
I välunderrä ftade t urkiska kretsar betonar man vikten av samarbete med Stm·britannien. En stark turkisk flctta kommer , fö rklarar man, att bidra till säke rheten i östra Meclelha vet och stärk a
den rådande vänskapen mellan Turkiet och Storbritannien .
(Dagspressen '(Aftonbladet och Dagens Nyhe·ter) elen 7-8 aug. Hl38.)
Den första av dc ubåtar, som fi rman Krupp har i uppclt· ag att
bygga åt turkiska :Elcttan ha r löpt av stapeln i Kiel.. Ubåten är det
försb örlogsfartyg, som för Turkiets räkning byggts 1 Tysklan d eHer
världskriget. Ubåten crhöH namnet >>Salcliran ».
(Ki eler Neueste Nachrichten det: 23 juli 1938.)

Argentina.
Argentinas väl a.nägda flotta.
Den n y a argentinska kryssaren, La Argentina, vilken har varit
unde r bvggnacl i detta land (Storbritannien), är nu f ärdigställ d. ])en
är byg~cl av Vickers-Armstrong L t d och komm e r att med und antag

571av de . två slag·skcppen bli det största krigsiarty ge t i elen m·gentinska flottan. På en plattfonn på omkring 7,000 ton m od 31 knop.>
fa rt h ar La Argentina nio· 15,2 cm. kanoner i tre trippeltorn, f y ra
1o,2 cm. luftvärnskanoner, sex 53,3 cm. torpedtuber och två flygplan.
Tornens placeringar, två förut och ett aktPrut och luftvärnskanone r nas uppställning akterut giver kryssaren ett utseend e som
på'tnin ne r om en större kryssare a v elen brittiska >>Areoth usa »-type n,
med undantag av att däcket på backen fortsättes akterut i halvdäck ;
111 en elen kan verkligen jämföras med Amphion och Apollo, vilka också h a ett dcp l acem.ent på 7,000 ton och äro bestycl.;:ade med åtta 15,2
cm. k an oner, fyra 10,2 cm. luftvärnskanoner, åtta 53,3 cm. torpedtube r oc h t vå flygplan samt med en fart om 3.2,5 knop.
L iksom alla brittiska kryssare alltseelan >>Leanclen>-klassen, har
den två vitt åtskilda skorstenar, me•l lan vilka katapulten är uppställd.
Denna anordning är orsakad av aft maskine n och pannrummen äro
place r ade åtskilda för att m inska risken av att aHa pannorna skola
skadas samtidigt i händelse a v en olycklig träf f. Ett annat karakteristiskt drag i La Argentina
elen svampliknande bryggan.
L a Ar gentina är ett värcle·f ullt tillslmtt till Argentinas väl avvägda fl otta, som består av två slagskepp, två tunga kryssare, sexton
jagare, t re ubåtar, fyra kustbevakn i ngsfartyg, tv å eskortfartyg, sexton
pat rullbåtar och två bepansrade kanonbåtar.
De två slagskeppen, Rivadavia och M:oreno, byggeles år 1914 och
19•15 r es p. De ha (" tt deplacement på 2.7,940 ton och bära tolv 30,5 cm.
kanoner, tolv 15,2 cm. kanoner, fyra 7,8 cm. luftvärnskanoner och
två 53,3 cm. torpedtuber samt gör en fart av 23 knop.
Dc båda tunga kryssarna äro moderna fartyg, färdigställda å r
1931. De ha ett deplacement på 6,800 ton och äro bestyckade m ecl
sex 19 c m. kanoner, icke mindre än tolv 10 cm. luftvärnskanone r, sex
53,3 cm. torpedtuber och två flygpl a n samt med 32 knops fart.
Fyra av jagarna äro äldre fartyg på omkring 1,000 ton och utrustade med tre 10,2 cm. kanoner och f yra 53,3 cm. torpedtube r ; tv å
På 1,650 ton, färdigställda å ren 1926 och 1927 och tr e på 1,520 ton ,
oyggda 1929 och 1930, ha f e m 1.2 cm. kanone r, en 7,6 cm. luft värnskanon och sex 53,3 cm. torpedtuber Slamt 36 knops f art; och s ju jagare, som hålla på att byggas i England, kornma att et·hålla fy r a 12
cm. kano n er och åtta 53,3 cm. torpedtube r på e n plattform på 1,375
ton med samma f art.
~~
De tre ubåtarna byggeles år 1.932. Dc ha ett deplacement p å
11
5-920· ton och äro bes tyckade med en 10,2 cm. k a non , e n 37 mm.
luftvärnskanen och åtta 53,3 cm. torpedtube r.
~.i'vå ku stb evakningsf artygen äro de gamla bepans r ade kryssa rna Bel grano och Puey rreclon. De ha ett. deplac e me n t p å 6,100 t on

ar

572och bära två 25,4 cm. och åtta 12 cm . ell e r 15,2 cm . k~nonPr ~a 1 nt
göra 18 kno11s fa r t . De tv å an dr a äro j amför elsevis små -far1yg p:'(
2,59'5 ton med två 23,9 cm. och fy r a 12 cm . ka noner.
Dc två eskortfartygen ä ro unde r byggnad på flottans var y i Rio
Santiago. De komma att bli på om kring 1,000 ton.
Sj u nya patrullbåtar på 450 ton l1a två 10 cm. kanOJwr oc-h en
fart på 14 knop; och nio gaml a fa r tyg, f . d. tyska minsvf'parn a }.I 1
-M 9, ha ett cleplacemPnt på 479-:S80 ton, tre 7,6 cm. kanonn och
16 knops fart.
(Raymond V. B. Blackman i The United SPrviocs R ev iew den ~1 juli 1938.)
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Ancl rees Hanelatlas 1937
Franzel, Konr ad (utg.)
Bestä mmelser för utbildning av
ao 2284/1938
ingenjört rupp ernas befälseleve r
Bestämmelser för utbildning av
ao 2285/1938
inge uj ört rupperna tilldelade
vä rnplikti ga, uttagna till linjetjänst
Soldatin struktion . Bil och mo lgo 369/1938
to rcykel
Rapport a nnuel sur l e mau veTurkiet. Ministere des
ment des n avires - entre la
affa i res etrangc res
Medite rra nee et l a Mer Noire
Bratt, K. A. & Kretz, A. Luftkrig öve r Sve ri ge~
Stora samtida
Chu rchil l, Win ston
Admiralty memorandum on naSto rbritannien
val court-martial proceclure
Aclmiralty
Hårsfjärelen - Medeltidens
Hafström, Georg
>> Portus clanicus>> ~

Candaee, Gratien
Ledebur, Ferclinand v.
Philip , G. & Darby
Szczepa nski, Max v.
Drage, Geoff rey
U . S. Naval Institu te
B rand t, Rolf
Gadow, R. (utg.)

An m.

Luftfara
The g re y cliploma tists
Falkenbergska släktboken
Planläggning och organisation
av det civi la luftskyddet
D ansk forsvars. og uclenrigspolitik

Gåva

Den sve n s ~ insatsen i Finlands
frih etskri g
Stockholms örlogsstationsfråga
Sandberg, Harry m. fl.
Tillä gg 1 t ill Artille riinstruk!110 91/1938
t ion fö r kustar tille riet. 1938
Tillä gg 1 till Skjui.instruktion
go 451/1938
för lmstartillerie,t. 1938
F örsJag t ill Al'tillerireglemente
go 450/1938
för kustar ti lleriet. Del 3 A
o. B.
lgo 778/1938
sol datinst ruktion Tunga vapen
far alla tr uppslag. 1938
lgo 810/1938
soldatins truktion för artilleri.
1938
ao 2758/1938
Bestä mmelser för utb ildning av
vä rnpliktiga y rkesmän. l938'
Armeför va l t ni n gen
Prislista på armens signalnmterie,l m. m. 1938
goF 68/1938
Rekrytundervisning mr flygvapnet. 1.938
Flygvapnet
Signa lins,trul..:tion f ör flygvapnet 1938. Bihang 1
H andledning i bombfällningslära och bombfä llnin gsregler
kbr 1931, 1937, 1938
R eglemcn tsfö rCIS·krifte,r fö,r Sveriges f ri vi lliga motorl)åtskiir
W'!
1 ck, Tor (red.)
Göteborgs f ri villiga. motorbåtsflotti lj 1913- 1938
Storbt··t· t an m.en
.
U ni form re g u l a tio ns for offiAdmiralt y
cers of tlw f leet. 1937
Marinf..orvaltningen
·
/ Nauti ka ta lw ll er. 1938
Mannerheim , C. G.
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Förf:s namn

Generalstahe n
Schenström, O. F.
Sede.rhohn, M. & HallgTen, Y.
Oampbell, Malcolm
Industri- und Handelskaml!l1er zu Liibcck
Schiith, Otto F. (red.)
Jensen, Gustav

Schuddekopf, Otto Ernst

/ Herre, Paul

V. D. I. V c rcin dcutsch cr Ingenicure
(utg.)
Gooch, G. P. & Tcmperley, Harold

U. S. naval academy.
Departement of languages
Pahl, Walter
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Bokens titPI.

l~

Sveriges krig 1611- 1632, Bd 5.
Från Brciten feld till Lech
Kungliga Dalregemen te ts historia. Avel. 6 1815-1908
Underh ållstjän.sten i krig. En
app likatorisk stueli c
Drifting to war
Ostsee Jabrbuch. Die Wirtschaft
der Ländc·r im O.stsceraum.
1937
Köhl er.s F lotten kal ender 1938
J apans Scemacht. Der schn ellt•
Aufshcg im Kampf um
SPlbstbeh auptung und Glcich1wrech1igung in den Jahren
1853-1937
Die bri ttisch e ma rinc,p oli tik.
W e h rgeogn.phisc h'e u n el strategische Grundlagen 1880 bis
1918
DiP: klcincn Staatcn Europas
und die Entstehung clrsWelt-1
kriegcs
l
Neuzeitlichc Kampfschiff c

l
Briti s h docum cnt.s on tlw c•ngins of tho war 1898-1914.
V .;l. 10 part 2. Tho last ye ars
of pc•a ce
Naval phrascology in english,
frt>nch, spa nish, italian and
ge rman
Das pol iti sch e Ant li tz ckr Erde.
Ein wt>ltpo.Jitisch e·r Atlas

Innehåll

åtskilliga maritima och krigsvete nskapliga tidskrifter.
N:r 4/1938.

Norge.

Bemerknin ger om SjoJonvaret og clet.s virkeo mråcle. K aptein Th.
Schroclrr-Nic iscn. NTS juli 37, s. 274- 78. Syn punktc·r på
norska marim'ns uppgifh·r samt s kärgårdens s tratPgiska betyclrlse och flottan.s verksamhetso mråden.
Seforsvarets virkt•ott trå dr og elds matcrit•ll. Kommander Oppegaard.
NTS sept. 37, s. 329-3.). Ytt(']'ligarP synpunkte t· på Norges marina för.svarshåga m ed anledning av rn artikel i julihäftet av
ka ptein Th. Schroc1Pr-Nirl.sP n.
Frankrike.

Les miscs en ch an tiPrs de 193k. H. Derna y. .Lt• Y. okt. 37, n :r 2848,
s. 589. HeLlogör hl. a. fö r 1938 års program samt berör en del
kostnads fråg or.
.England.

•>Splice the main hrace·». Lieuf-colllma ndt•r R. E. Bass lPn , U. S. N.
USNIP nov. 37, s. 1588-92. Ang. groggutclrlni ngcn mom
en ge lskn flotta n.

U. S. A.

The

merchant marine personcl problem. Licutenant John G. Stapler, U. S. Anny R ets. USN IP maj 37, s. 688-93. Någ ra synPunkter betr. amrrikan.sl.;:a hanrl elsflottan med hänsyn till disciPlin och andra förhållancl Pn.

580Why sho uld the United States have airships? Lieut-conuna nde r 'F
H. Gilmer, U. S. N. USN IP juni 37, s. 806-809'. En un Lb·sök:
ning ang. USA:s behov av luftskepp.
Amerikas ncuestes ~e utrali täbgesctz. Ministerialrat Dr. E ckh ardt
MR juli 37, s. 399-411. Reaogörelse för neutra li tetslage n jä 1llt.'.
kommentarer.
The basis of ou:· nav al t r adition. Fletc her Pratt. USNIP au!-(. :-l(
s. 1107- 14. R edogö relse för viss'a a merikansk a mäns in lly tan'
de på utvecklingen av Amerikas sjörnakt.
Flying boats. Lie utenant Ralph R. Gurley, U. S. N. USNIP .S(']>t. 37,
s. 1302-0:4. Utvecklingen av fl ygvapnet i Amerika bPtr äffa nr\(.
flygbåtar.
Our arm our of se.lfcontainment. Lieut-com mandcr M. F. Tal hot (8.
C.) U. S. N., USNIP okt. 37,-s. 1381-90. T ävlin gsskrift 19:37, lwhandl ande industriens och självförsör jningC' ns bPtydelst> under
krig med hänsyn ti ll förhållandena i Am.e rik a.
Monroedoktrin und Seemacht der Ver cin i gtJe n Staatcn. Liniensc!J iffsleutnant a. D. H an cle,J-Mazzetti. MR nov. 37, s. 653-G:J. R0 dogör för Monro Pdokt rinens ti llf<omst sa mt utvecklinge n a v Amerikas sj ömakt.

Speciella. frågor: Flotta och fl yg.
Defence d'un >>condamn e» - Le batiment de guLo n ·p clP s urface a-t-il
veeu? Lieutenant de vaisseau H. Ballande. RM n :r 210, juni
37, s. 72.1. I nneh åll e r ett mycket utf örligt (70 siclor) bC<möt aml<' av
sakinneh å llet i M. Rougerons a rbete L 'aviation dc Bon1.ban lPn1E' 11t.
Systematiskt vederläggas de Rouge ronska överclriftcrna, ofta med
praktiska argument men icke sällan geno'm påvisande av renil
J'elslut.. Någr a större n yheter presente ras ickl', men g;eno1n sin
sakliga och lu gna ton, övE>rskådlighet och framJör all t pr akt iska
instä llning - i motsats till Roug erons p appe-rsspe·k ula ti onP r vore den vä rd att översättas och spridas bland ele n sen al'l'S auhängare här i land c.t,
FlugzN1g gegen Kriegsschil'f. R eclaHionell. MR aug. 37, s. 4Gi-7\l.
Rcdogörl'lsc för intrE'ssanta uttalanelen i >> J our nal of the ]'toyal
UnitE'cl Service· Institution>> 1936 ro rande detta alltid a kt ur lla
spörsm å l. - Läsvärd.
Aerial attackor on fle ets at anchor. Lieut -comnu1ncle,r Logan C. Ra 1~
sey, U . S. N. USNIP au g. 37, s, 1126-32. Tävlingsskrift 1931 ·
· - r ä~fancle
"'
Undersökning bct
an f a ll av och försv ar mo t J'l yg J·n satt
mot en föranierad sjösty rka.
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Ii pass de,f ense for tre i:)attlc linc. Lieut-commandcr llussell hl. Ih ring,
U. S. N. USN!P au g. 37, s. 1117-21. Flygvapnets invt'rkan på
utvecklin gen av krigsfartygstn 1cm a.
Speciella frågor : Spanska inbördes kriget.
De europeiske staters kontroll av Span iens laml- och s jo grcnser.
Kom m andarkaptein Chr. Meye r. ~TS nov. 37, s. -±23--30. Författaren, som varit chef för ko n troll.s t ation rn i Brest·, r edogör
fö r dc vidtagna anordnin garna.
Speciella fr ågor: 'fyputredningcn.
Den svenske >> Typutre clningens beGnkandc>>. E. E.
s. 380~91. R efe rat av betankanclet.

NTS okt. 37,

Speciella frågor: Kinesisk-japanska kriget.
Japans kontinentale ekspa ns jon, DE' n k inesisk-japanske strid. Kommandar Oppegaarcl. :NTS nov. 37, s. 430'--39. R es um~' över elen
utvecklin g, .som fört till ckn nu pågår ·J1dc kampen.
U trikespolitik.
Blindnisse und Bi.imlnispolitik im Nahen Osten. Major a. D. Otto
Wel.sel. i.IR dec. -37, s. 755--61.. Redo görelse för betyde lsen av
el en pakt, som trätt i kraft mel lan de mohameclanska staterna i
Fränue Asien.

Strategi: Baseringsfrågor.
The pillars of H erc ul es. Lieut-co mmander Charles JI.Ioran, U . S. N.
Res. USNIP jan. -38, s. 57-60. Tävlingsskrift 1937. Behandlar Gibraltars och Ceutas strategiska betyde lse betr. Mede lhavet.

Stl'ategi:

Sjökriget i allmänhet.

Seekriegsk unst-Seekriegslehren. hluhr, JIJR jan. -38, s. 4-H. Recen sion av >>L'arte del l a guerra in i.I are,, av vi ceamiral Oscar di
. Giamberardino, Rom 1937. Omfattar följande avsnitt:
Inl edning.
Samband mellan politik och kr igskonst.
~Ii litärgeografi.
S
Väderlekens inflytande.
ea Power and world peace. Lieut-commanclPr H. G. Brownson, U . S.
N. R es. USNIP dec. -37, s. 1689-1701. Tävling.s,sk ri ft 1937.
Redogör för sjömakten.s utvpckling och betydelse för vär ldsfreden.
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Seekriegskunst-Seekriegslehren . Muhr. MR febr. och mars, s. Wi-to 9
t70~l76. Fortsättn. fr. föreg. häfte. Omfattar fö lj and e a1·s nit;~
·
Fö rbind e lsetj änstmedel.
Sam ling och förde lning av st ridskrafterna.
Offensi v och defensiv.
Samverkan mellan marin och a rm en.
Marshiiftet omfattar:
Operationsplanen och perso nal.
Läsvärd.

1Jndersökelser og bestemmelser av norske ballist ik-typer.;; eksplosjons·
varme. K aptein K. Thorkelsen. NTS, s. 107-13, mars -38. Fört ydligas av tabeller och diagram.
Luftbombers Virke mulighed. 0rlogskaptajn BangsbolL D. T. f. S.,
s. 105-35, mars -38. Forts. f r ån fö regående häfte. Omfattar:
B. B a ll istiska huvuddata.
C. Ans] agsverka n.
Förtydli gas av form ler och tabeller.

Teknik: Artille ritjänsten. Kanoner, kulsprutor, handvapen.
strategi: 1\larinpolitik.
.Supe r-Dreaclno ught.s äro nödvändiga, men hur skola vi .:;ky rlda de m?
R ed. USAS mars -38, .s. 7. Lejonparten av det stora rustni ngs.
ans laget till ame ri kans ka marinen skal l användas till bygga nde
av Supe r-Dreadnoughts å 70 milj. dolla rs pr sty ck, men iiven
USA :s sjöflygvape n skall utökas från 1,900> till 3,000 fl~·g p \au.
Från f lygh å ll göres gällande att 1,200 bombplan kunn a byg ga ~
för p riset på en super-dreadno ught. Vad tjänar det till att
bygga den starkaste slagflotta, om de n ej förses med ögon, sfi
att den h elt kan utnyttja sin väldiga kra ft?

Strategi: Kriget i allmänhet.
War and peace. Lieut-commancl',cr Roland E. J\.r anse, U. S. N.
USNIP dec. -37. Tävlingsskrift 1937. Analys av orsakerna till
krig och medel att söka bevara freden.

Framtidskri get.
Science and f uture wada re. Captain B. S. Halclam•. JRUSI no Y. - 37,
s. 713. Rör ande de möjligheter, som vete n sk apen har att i ett
kommande krig underlätta de olik a fö rsvarsgrenarnas n'rks am·
he t. Mycket läsvärd artikel.

Teknik: Artilleritjänsten.

Ballistik.

Lösning av inre b a llistiken3 huvudproblem genom stegvis kalk:v l på
gr un dva l av förbränningsförsök i tryckmätningskärL V. Neno·
non. Art. T. 6. häftet -37, s. 227-41.. Omfattar följ anek a1·s nitt :
1. Om förbränningslagens koefficient I.
2. Om förbränningslagens uttagnin g ur tryckcliagram meu.
3. Beräkning av l . skedets l. steg.
4. Beräkning av sista steget från z = 0,95 till z = 1.
5. FörbränningsJagen för en krutladclning, bestående av
två olika slags krut.
Förtydligas av formler och tabell.

Small arms and the navy. H a rrison P . Ma rtin. USNI P dec. -37, s .
1753-59. Utvecklillgen av hanelvapen inom amerika nska f lottan.
Sprängn i ngar i sp rän ggå rd. E. Kihlbom. Art. T. l. o. 2. h äft. -38,
s. 1-30. Redogör else fö r sprängningarnas ändamål oc h utför ande. Omfatta r följan de avsni tt:
l. Sprängningarnas ano rdnan de och utförande.
2. Beräkning av elen verk an, som kan påräknas av en enstaka p rojektil.
3. Beräkning av den ve rk an, som kan påräknas vid skj utning.
4. J ä mfö relse mell an olika projektiltyper och apteringssätt
Förtydligas av fig urer, formler och tabeller.

Teknik: Artilleritjänsten. Eldledning oclt avståndsmätning.
En metod för beräkning av avskärning och inskärning med räknemaskin. Sergean t N. R. Karlsson. Art. T. 6. häftet s. 267. Omfattar följa n de avsnitt:
I. Avs k ä rning.
II. Inskärning.
III. Eexempel.
IV. Beräkningarnas praktiska utförande.
Förty dlig as av fig urer och formler.
Der kr aeve_q nojagtig Afstandsmaaling. Solojtnant K. Hertz. D. T.
f. S. dec. -37, s. 597-605. Påpekar avståndsmätningens betydel se för eldl edningen. Avståndsmätningens noggrannhet beror på
l. Instrumentet.
2. R ådande förhållanden.
3. M:ätpersonalen.
{)
111
Afstancl smaal ing og det m enneSJklige 0je. Solojtnant I. O. Marckm ann. D. T. f. S. febr. -38, s. 57-68. Undersökning angående
samarbetet mellan ögat och avståndsmätningsinstrumentet
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Teknik: Flygtjänsten. Hanga.rfartyg.
Flugzeugträger. Di p l. I ng. Wilhelm Ha cider. MR, s. 82-\J,). fe b.
-38. Unelersökning ang. fordringåma på flygplanfa ;.tygs sto~:
lek, bestyckning och fart med st öd av för eliggande utt al ander
1
betr. dessa frågor. Förtydligas av tabeller.

Taktik och teknik:

F lyganfa ll tlll sjöss. Lie u ten an t de V aisseau Colas des Fra ncs. RJ\:I
clec. -37.
Luftbombers Virkemulighecl. 0rlogskaptajn Bangsb0ll. D. T. f. s
s. 69-86, febr. -38. Sa mman.ställning av tillgängliga upp gifte;.
betr. dels teoretiska utredningar och dels praktiska rö n. Om.
fattar: A. Bombtype r. Artikeln kommer att fortsätt as. J,äsvärcl.
:B'lygmaskin er kunna hejdas. Major Robert N. Macken, CAC, US A.
K. T. 2. halvåret -37, s. 37-51. Översättning från en artikel i
Coast Artillery Journal, sept.-okt. -37.
The objective in aerial warfare. Lieut-commander 1'11. F. SchoeHel,
U . S. N. USNIP, s. 163-74, febr. -38. Undersökning av gene ral
Donhets synpunkter beträffande det moderna luftkriget sam t deras berättigande med hänsyn till erfarenheterna unel er och efter
världskriget. Läsvärd.
Kiistenschutz gegen Luftangriffe. KorvettenkapHän A. von lio rries.
MR, s. 734-41, dec. -37. Undersökning aug. markluftf örsvarets
möjligheter, medel och organisation med hänsyn till kustfö rsvaret. Läsvärd.

Taktik och teknik: .F'ii·rbindeh:etjänsten.

Radio.

Signaltjene3ten under J yl l anclsslaget. Kaptein O. I. vVillo ch. ~TS
jan. -38, s. 16-29. Redogörelse för ;;ignaltjänsten, särskilt radiapejlingens utnyttjande.
Et nytt »optisk» signalmidcl el - DupJekstelefoni på ultrako rt a ho lger.
L0itnant Buchholz. NTS febr. -38, s. 74-78. Påpekar ,nöjlig·
heterna att utnyttja telefonering på ultrakorta vågo r i st. f.
optiska signalmedeL

Taktik och teknik:
Förbindelsetjänsten: optiska signaltjänsten, hydrofoner.
Der optische N a chrich tenclienst i.iberfli.i.ssig. Kapitänleutn ant Manhardt von Mannstein. MR mars ~38, s. 155~60. Undersökning
ang. behovet av 'optiska signaltjänsten inorn marinen.

-~

lJudervanns lytte- og peileapparater. Kaptein K. Blich.
-37, s. 485-94. Forts. från föregående häfte.

NTS dee.

Litt om signaltjene.sten i den engelske og tyske marine uneler Verclenskrigen. Kaptein O. I. vVilloch. NTS de c. -37, s. 474-85.
Redogörelse i stora drag för signaltjänstens olika delar.

Taktilr och teknik:

Luftluiget.
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Navigeringstjänstea.

Captain Thoma s Hubbarcl äumner of Sumner Iine fame . Lieut-commander ?. V. H. Wecn1s, U. S. N. Res. USNIP, s. 61-65, jan.
-38. Redogörelse för Sumners metod fö r att bestämma ett fartygs position till sjöss. Förtydligas av figurer.
Ticlevann. Kaptein E. Hostveclt. NTS, s. 78-81., :lebr. -38. Reflexioner m ed anledning av den nu utkomna förs ta officiella >>Ticlevannstabellen for elen N or ske kyst».
Commercial air navigation. Ensign H. G. Gulbransen, U. S. N. Res.
USNIP, s. 1713-21, dec. -37. Redogörelse för luftnavigeringens
utve ckling med hän.syn till konnnersiell a tlygningen. FörtydLigas av figurer och exempel.
Nates on handling 1500-tonners. Comma!1cle r Robert B. Carney, U. S.
N. USNIP, s. 22;7-33, febr. -38. Synpunkter angående egenskaper·na hos och manövreringen av de nya amerikanska jagarna.
Förtydligas av skisser.

'l'aktik och telmilc

SjörättsmaL

En Kollisions.sag for Retten .i London. 0rlogskaptajn E. J. C. Qvistgaard. D. T. f. ä., s. 549--66, nov. -37. Referat av sjörättsförhandlingarna med anledning av kollision mellan engelska flagg.
skeppet Malaya och en hollän el sk ångare utanför Portugals kust
elen 6 febr. 1937. Intressant.

Taktik och telmik:

Skeppsbyggnadstjänsten.

The trend of naval co nstruction. JRUSI, s. 103, febr. -37. Artikeln
redogör för tenelenser i fartygsbyggnaclspo litiken . Framhåller
att slagskepp och kryssare minska i tonnage och bestyckning på
bekostnad av fart och skydeL Flottiljledare och jagaren tendera
däremot att öka i båda dessa avseenden. Vid fartygsbyggnader
har man gått in för att i allt större utsträckning använda lättmetall. Man sparar vidare vikt genom att använda få och stora
Pannor i .stället för flera och små, genom införandet av högre
tryck och överhettning av ångan. Läsvärd artikel.

Personal:
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Personalfrågor i allmänhet.

Das Gr und sätzliche der Mannschaftsausbildung. Korvettenkap ihin (E )
Glaser. MR , s. 18-23, jan. -38. Sy npunkte r p å utbil tlnin geu
särskilt med hänsyn till disciplinens betydelse.
ZeluJ J ahre »Psychologische Pri.ifstellen der Marine ». K on1era Ll m.
von Bredow och R egierun gsrat Dr. Mierke. .MR, s. 161-70, mars
--38. Redogörelse fö r anstaltens i fråga ve rksamhet. Om lattar
fölJande avsnitt:
1. Fördomar.
2. Utveckling.
3. Organisa.tion.
4. Från det praktiska a rb etet .
Po rtsättnin g följ er. Läsvärd.
Rec reational camps for enlis ted men. Comman der Pru m an P os1
Rideile (Ch. C.) U. S. N. USNIP, s. 1765-G8, dec. -37 . Rt>dogöre lse för de r ekr eationsläge r, som under de tve nne H'naste
åren använts vid 13. marindistriktet.

-
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Sjömätning.
Fra sj0måling ved Svalbard og Gmnland 192-J-1937. Komm a nd0 r kap tein R. von Krogh. NTS, s. 113--27, mars -38. Fortsättning
från fö regå ende häfte. Omfattar:
1. Grön l andsexpeditionerna 193~ .
2. 1933 >>Polarbjörn ».
3. Svalba rdexp ed itionen 1935.
4. Expeditionen m ed s/s >>Kortvib till Davidssundet 1935.
5. Svalba rdexpeditionen 1936.
Die Vermessungen der Krieg.smarine im JalHe 1937. Amtsrat Wolle.
MR, s. 4G--47, j an. -38. Redogörelse för de mätningar, som utför ts av sj ömätningsfarty get Met eor och Peilboote II och V.
Fra sj0m åling ved Sval bard og Gr0n land 192-J-1937. Kommancl0rkaptein R. von Krogh. NTS, s. -53--73, febr. -38. Uppgifte r
ang. vad som u tförts av norska expeditioner p å Sva lba rd och
Grönland samt andra upp gifter ang. de arktiska trakterna. Förtyd ligas av tabeller och kartor.
Handelssjöfart.

Personal:

O f f.: Utbildning.

Antagelse af Math-Elever. 0rlogskaptajn Frederiksen. D. T. r. S.
mars -38, s. 136-51. R edogorelse fö r de grunder och prov d te r
vilka stam rekryter antagas vid danska marinen.

HaneleJsmaritim ovPrsilct. T. B. NTS, s. 36- 41, jan. -38.
Handelsmaritim oversikt. T. B. NTS, s. 84-87, feb r. -38.
Handelsmarit im oversik t. E. NTS , s. 138-44, mars -38.
Handelsmaritim oversikt . T. B. NTS, s. 503--508, dec. -37.
Skandinavie n-Ame rika-Li nj en. Orlogskaptajn R. Steen Steensen .
D. T. f. S., s. 567~8, nov. -3·7. Historik över ångbåtslinj e n,
so m numera nedlagts.
Tank-ship ope ratio n at high speeds. B. Orcharcl Lisle. USNIP, s. 211
-18, febr. -38. Redogörelse för u tvecklingen av den moderna,
snabbgående ta nkångaren.

LanHörsvare t.

Handelsflottan: Utbildning.

Sj0krigsspil. Kaptein L. Leidits. NTS feb r., s. 82-84. P åpekar betydelsen av obli gatoriska sjökrigespel vid sjöför svaret.

Personal:

Stammanskapet.

Artill e riets stridsvagns bekämpning. Nils Ahlgren. Art. T. 6. htiftet,
s. 2-42-66. R edogörelse för artilleriets uppgifte r i striden mot
st ridsvag n ar och dessa s lösande. Läsvärd.

Training the merchant marine naval rese rve officer. Lieut-cummander Louis di Palma, U. S. N. RPs. D5NIP eke. -37, s. 1760- 61.
SynpunktPr ang. ovannämnda utbildning.
Chil luftfart.

Flygvapnet.
Foreign naval air service. >> N ava rinm>. JRUSI f ebr. -38, ,s. 15 7·
Granska r organisation a v det marina flyget i USA, Fr an kr ike,
Ita lien, Tyskla nd , Japan.

Den forstetr ansanta rk tiske Flyvning. Kommand0rkaptajn H. Bistrup.
D. T. f . S. jan. -38, s. 1-20. Utdrag ur ett f öredrag h å ll et a v
amerik anaren Lincoln Ellsworth öve r sin flygning över Sydpol shavet 23 nov.-5 dec. 1935. Intress ant.
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Krigshistoria: · Utländsli sj ökrigshistoria.
The blockade of Tripolis 1801-1802. Lie utenant Felix Howla ml, U. s
Mar. Co rps Reserv. US.:>JIP, .s. 1702-170J, dec. -37. Re dogörels~
för amerikanska flottans blockad av Tripolis kust unel er kriget
mellan Tripolis och Amerika 1801-1803.
Akt~tykker Yedmrencle .:>Jorges sjoforsvar und er krigen 1807-181-1. F.
Bentlich. 2\TS, s. 495-502, dec. -37. Fortsättning. Omfatta r:
V. De-fensjonseskadern.
Aktstykker vedrorende Norges sjoforsvar under k rigen 1807-181-l.
NTS, s. 1.30-37, man -38. Fortsättning från 1.0. häftet 1937.
Ornfatbr: V. >> Defensjonseskadern".
Interess:mtes aus der österreichi.sch-ungarischen 1-l::riegsmarin e. Ro nteradmiral a. D. Khuepach. :MR, s. 113-125, 117-191, febr. och
mars -38. Redogörelse för fartygsför luster inom ·den Jorn a
österrikisk-ungerska marinen genom olyckhändel.ser från början
av 19. århundradet och t. o. m. upp hörandet av flot t a n efter
världskriget.
Deutschland und Gro.ssbritannien zwischen 1898 und 1914. D el. :'.[R,
s. 11-18, jan. -38. Reseensian av boken >> Great Britain and th e
German .:>Javy>> av vVoodwarcl, Ox-ford 1935, jämte kritid:a anmärkningar.
The captur e of Quebec in 1759. Captain .J oh n F . Shafroth, U . N. N.
US"!\IP, s. 187-201, febr. ~38. Redogörelse för elen kornbinC'rade
operation, sorn ledde till Quebecs fall, varvid särskilt J'lotta ns
in sats påpekas.

Krigshistoria:

Utliindsk krigshistoria: allmänt.

Die militärische Unternehmung S:M:SS >>Charlotte>> und >>Stein » gegell
Haiti im december 18'17. Fregattenkapitän a. D. R ehder. MR.
s. 761-65, clee. -37. Redogörelse för ingripandet mot Jwge rrepubliken Haiti år 1897.
Krigshist~ria:

Viiridskriget till sjöss.

The sinking of the Alcedo. Carlos C. Hanks. USKIP, s. J76:2-64,
dec. -37. Redogörelse för sänkandet av u. S. S. Al cedo den -l
nov. 1917 av en tysk ubåt under eskort av tre lastångare.
Der sechst.e K orclseeband. Kont eraclmiral a. D. 1<L von Levet zow.
MR, s. 721-34, dec. -37. Reseensian av det nyligen utko mna il.
bandet av Der Krieg zur See, ~ ordsee.
L'escadre des e·pouvantails. H. Le :Massan. RM n :r 214, s. 4RI. ok t.
-37. En kortf::;ttad beskrivning över uppkomsten och utnyttjaD·
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de t av de engelska >>dummyshipS>> under världskriget. Fotog-ra
fier. Föga nytt.
La defense de Tsingtao par les Austro-Allemancls en 1914. G. Gue:>don.
RM n:r 218, s. 181, febr. -38. Ett stycke föga känd krigshistoria
omfattande strider mellan örlogsfartyg och fort m . m. Berör
äv en något samverkan mellan tr upper och fartyg.
J{now sunk-German submarine losses, 1914-1918. Robert M. Grant.
U SNIP, s. 66---77, j an. -38. Redogörelse för anfall och andra
mo tåtgä r der mot tyska ubåtar samt antalet sänkta ub åtar.

Krigshistoria:

Viiridskriget i luften.

Ein Kapitel a u.s dem englischen Geschich tswerk >>T he war in the A.in>
von H. A . .Jones. Oberst leutnant (E) Breithaupt. .MR, s. 26---38,
jan -38. Refe rat av ovannämnda kapitel som bl. a. omfattar de
tyska luftskeppsanfallen mot Engla nd 1917. Fortsättning fö lj er.
Läsvärd.
Ein Kapitel aus dem englischen Geschichtswe rk >>The war in the air>>
von H. A . .Jones. Oberstleutnant (E) Breithaupt . MR, s. 102'11 2, febr. -38. Fortsättning och avslutning från fö regående
häfte. Omfattar luftskeppens L 45, 54, 53, 55 äventyr jämte
sammanfattning ang. verkan och or.saken till förluster m. m.
samt de högre militära myndigheternas bedömande ang. anfallen.

Diverse.
Earthquakes wd the navy. Captain N. H. Heck, Coast and Geodetic
Survey. USNIP, s. 2105-W, febr. -38. Undersökning ang. jordbävningars följeler och verkan på fartyg. Förtydligas av ett
diagram .
Sea Janguage and its origins. Lie ut- commande r Ell iott Ranuey, U. 8.
N. R es. U SNIP, s. 9-15, jan. -38. Tävlingsskrift 1937. U ndersöknin g beträffande· tillkomsten av vissa sj ömansuttryck
Nogle Berna erk ninger om Soofficer.sskolens Bibliotek og om Marinens
.
Böge r i Almindelighed. Kaptajnlojtnant A. Legind. D. T. f. S.,
s. 21-34, j an. -38. Påpekar bl. a. det lill a intresset för utnytt.i an det a v tillgängliga böcker.

Utlandet:

Ryssland.

Wendung in der sowjetrussichen ..MarinPpoli tik. A. LoessnC'r. DW n: r
4, s. 49, --38. Bildandet av ett folkkommis.sariat för marinen Det sjöstrategiska läget. - Utökningen av flottan. - De ledande i folkkommissariatet för marinen.
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Utlandet: Tyskland.
Naut icus 1938. G. :MR, s. 125-28, febr. -38. Recension av den t_,·ska
å rsboken för Ty.skl ands sjöintressen .
Making naval officers in Ge rm any. C. R IV. Thomas, Th. D. U::;X IP
s. 38--±8, jan. -38. Utförlig redogörelse för utbildni ngen av sj ö:
office rare i Tyskland. Förtydligas av tabeller över vecko timma r
fö r cl e olika övningsämnena.
Deuts<: li e Kriegs.s chiffsnamen. Alfred G. ~agel. MR, s. 38- -1 :), .ian.
-38. Be handlar de krigsfartyg, vilka burit namnen ,,'fi;l;Cr» och
"Dra che ".

-

591-

sikt över Japans expans ion uneler Medelticlen oc h ~ya Ticl en
f ram tilll931. Avd. :2 giver en god inblick i .landets möjligh ete r
ti ll sjä lvfö rsörjning och över de s handel sutby te. L a ndets nuvarande strategiska och mil itärpolitis ka läge klarlägges i avd. 3
och i avel . -± redogöres för s jöstrids krafte rnas baseringsmöjligheter. I avel. 5 .slutligen åte rfinn es uppgift på sjöstrid skrafter
(år 1\:136-1937) och marinsamv e rkand e fl ygstridskrafter.
De japanske (tidligere tyske) manclat-0ye r i Stillehavet. Kommand er
Oppegaarcl. NTS, s. 29-36, j an _ - 38. U mlersökning bet räffande
öarnas utv ec kling under Jap ans mandat samt betydelsen fö r J apan ur försv arspolitisk synpunkt.

Utlandet : Storbritannien.
British me rchant shippi n g to-day. Sir Archiba!d Hurcl. JR l)SI, ·'· :3:2,
febr. -37. Mot bakgrund av världskrigets e rfaren hete r gr an.-;k a r
fö rfattaren elen engelska handelssjöfarten av idag samt k onHt atera r att densamma stå r inför en allvarlig kris. Kris en hcrÖ!'
.så väl personal som materiel. Det engelska handelstonnaget h ar
minskat mecl1,7 million er ton från 1914 til l 1936. Per.s onal rn har
utsatts för en motsva rand e minskning. Mycket läsvärd artikel.

Utlandet:

Italien.

Seemacht Italien. Gaclow. D\~T n :r 5, s. 67, - 38. Ny byggn atl-;prog ra mm et. örlogshamn a r och stödjepunkter.
Hangarfa rtyg. Red. Aplane, s. 3-±9, Jt <a rs -38. Under s t.a tssek rt>i<'nh
nm i it:'!lienska mariJ'ministeriet, am iral Cavagnari, lä mna<lc
v id f ramläggarrdet av marinb ud geten en rad uppgifter om ma-·
rincns :1y byggnadsprogram, varvid ha n .-:ärskilt upp ehöll sig vid
frågan om hangarfartyg. D en italienska regeringen ~imn a r ej
bygga några dyiik:1.

Utlandet:

U. S. A.

\~T aslli ;1gt on navy ya rd .

Li eut-co mmand er Harley F. Cope, U. ;-,. ;\ .
s. 2·0-24, jan. -38. E:ort bes krivning av varvsanl;iggningarna och verksamh eten därstädes.
Monroedoktrin und Seemacht der Vereini g t en Staaten. Linien sehiffs le ut nant a. D . Freih. Hancl e i-.Mazzet t.i. MR, s. 7-±:2- -!7, dec. -37.
Fo l't s. från för eg[tende häfte. Förtydligas av tabell e r .
US~IP,

Utlandet:

Ja)mn.

Di e 8cemachtst.ellung Japan s. Korv ettenkapit.än Kreysing. :1[\\'R
n: r 1, s. 111-136, jan. -38. Avel. 1 innehåller en hi storisk Ö\'e r-

Utlandet:

Belgien.

Bcole Roya le Militaire de Belgique. Docent Fr. R Berwalcl. Art. T.,
1. o. :2. häftet, s. 31-40, -38. R eseintryck från ett besök vid
nä m n da militärskol a .

Speciella frågor.

Kommunism.

Gommunism in sea r cb of a home. Lieut-commancler H. :M:. Kieffer ,
U. S. N. Res. USNI P , s. 33- 38, jan. -38. Unelersökning ang.
kommunismens uppkomst och utve ckling samt framtida möjligheter.

Speciella frågor:

:Flotta och flyg.

Sakkunskapen s kyndar till s i ags keppens försvar. Red. USAö, s. 34,
m a rs -38. Förenta Staternas f lo ttas ledande mäns sy npunkter
ang . frågan l'l yg eller flotta.
Die Verletzl ichkeit von Schlachtschiffen clurch Luftangriffe. MR, s.
1\:12-202, mars -38. Översättning av rapporten från ,Jmperial
Defence Commii.tec>> uncleru tskott l936. Läsvärd.

Speciella frågor:

Typutredningen.

:\'aval p roblems of the Baltic. Vice-Admiral C. V. Usborn e. JRUSI
aug. -37, s. 5-±6. Ar tikeln granskar de strategiska förh å ll andena
i Ös ters jöbäckene t och kons tate rar att Sverige seelan gammalt
spe la t s tor roll i dessa trakte r. Den sve nska försvarsmakt en tas
upp ti ll kritisk granskning och födatta r en kons taterar m ed ·förvåning att 1936 å rs försvarskommission icke f öreslog några ny·byggen :för flottan . Om Sver iges maritima motstånd skraft bry t es och en fi encle - Tyskland eller R yssland - lanelstiger p å
sve nskt. t erritorium, så sker detta m ed sådana s tyrko r att elen
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förs va rskommiss ionen föreslagna a rm en i cke . ka n Utr ät ta
(IV
myc ket för la n dets fö rsva r. För att stoppa en m vasion, Sotn
kom mi t så långt sk ull e erfordras en svensk millionarme. S 1·Pri.
ge.s säkerh et hänge r p å flott a n, vilken således bör modernise ras
och f örses med artille rifartyg med 28 cm.-kanoner m ed en fa rt
av c:a 30 knop. Marina expe rte r värl de n runt avvakta nw<l in.
t r esso elen behandling, som typ utrednin gens försl ag kommer att
röna. J\1:ycket läsvärd a rtikeL
1

Speciella frågor:

Kriget i Fjärran ö stern.

Kinas forsvar mot elen j apans ke invas jon. Kaptein R. Scheen. NTS
j a n. -38, s. 5-15. R edo görelse för krigsskåd ep latsen, de stridandes f lotta, flyg, h ä r och oper atione rna sa mt liirdom ar man
kan d raga betr. Norges för sva rsproble m.

