
1930.
93:e årgången.

Häfte N:r 10



- 54D-

Årsberättelse i navigation och sjöfart. 
A vgiv{'l1 a v lPdamo tPn Bli x. 

(f<'urts. från h. 9 sid. 537.) 
' 

Organi.saiionen av is lJrylarna-s verksamhet. 

Vid issvår i.glh·eber i s törr·e ,skala har det visat sig nödvän
digt, a tt isbrykHver4ksamheten ord naSt enl'igt Jwnvojsyste:met. 
Redan hdi·gat,e h·ar omnämnts alL is hry;tarverksam·hden å syd
-ooh västikusten 1929 til·l stör re deLen, på grund av rådarnde 
förhållan den, bl·ev im·,iktad på l·oss·tagande av i iscm lf·wstsit
tandie f a rtyg och .fa·r'tyg i nöd. Hitlillsvamnde instruktioner 
för h efälhavat' tla å r esp . isbryt.a r.e ·hava iiven a lltid i nnehålEt 
;b·estämmelser om aH i för.sta ha<nd •as•sisLera nödställda fa.rLyg. 
Det'ta ·assisterande aov en.SJkilda fartyg tager helt naturli.g1t en 
'Oproportionerligt lång ·tid, beroende på att !fartygen ofta.st fasl
nat på skilda plat·s,e•r och måst·e ·hjälpas' ut tiH fr itt vaU.cn en 
och elll. Ur ekonomisk synpunkt mås·be det sålunda vara av 
Ytter.sta vikt, att så lå ngt som mö j l.igt t'ed ucera anrtalet dylika 
ifaJs.tsiUa re, för a tt i största ulsträckn•ing kunna inrikta ishry
tarrverksamheten på fram förandel •av konv·oj er , d. v. s. fleT•e 
far.tyg p å en gång. För fö rverklligande av detta öns kemål är 
~et :försrf:a vi,],l,koret alt ishrytat,e •i edorde·rl ig1t antal fintms, i d e 
aktuell:a farvat:Ltmn innan isförhåU.andena Blivit a lUfö,r svåra, 
d. v. s. i'ntmn några faSILsit.tar'e öv·erhuvu.d ex·is-lera. För a-lt 
lllöjii.g.gö ra dett-a fordras dels ·bäbtrc tillgång Lin f. n. å 'isbry-
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d . «· ::u·belar i intim kontakt med de n. t . m ·en även aH k · noJJ1ben ' ' . . me, . . .. .,1 :su,ndier.rättels•eväscrudet 1 sy:[t e a ll 
llletcorol•ogiska Ii J a'ns·ten o c l l . . .. t l . . . 'a·ste v1nter. Aven a <l "-···. h '"''a sådana situationer sonl .sen .. .. . . . . " fo1 1e ybg , 1 !'..tga·· rder nod.va:nd1ga for a t t . . , ·åde synas en oe "' ' 
s.t•Jf.Lmngcns .onnc · f ·d ' ·l'J'g ·Jnakt aU vid behov förbjuda 

t l d · n 1ned er: o-1 -e l utrus1 a ·e ar e . 1. ·t av is•brytare ävensmn . l d . . n vändande utan ·CS' ... oi 
V1S.Sa far. e .ers a. .. l' . fo··I·s·t·;·l·t+nim" samt beträ!Ian rle f"" l nfter ·roranc c l ·S < '" " strä·ngare , ores' . nclra förråd ,j erford·erliga män g(\e r 
befirllllighet en av l<i~l 0~1~ ~ 

1 
«d f,a,rvatten. I ma·r·s 1929 u t

,o f ',tyg S·Om nytt J as 1 lS e a,, a . .. . a ·l a ar ' . . . r n Sveri'OICS rcdaDdoremn,. oc l F ·dade .komJner.skoUegnnn l . b f'" . fT l a.r . .. . ~tt c:irkulär av unge ar o J all{ e 
S•ocl··l,oln1•S· r·ed cnfor emng . o d d . l"' ~ " ·' · f ·tt ·a ·an e Is or-;·, s 'n till i 'svenska a•rva en I c . ·ly,delse: »Med han ~. ·f ···t , tt fartya i 1trots av de n o ·f·o . l ll · <'JU Dl smn ·CI an a b . . halJand en ai (Q eb ' . r·· . tae1 a J·e.sor, å vild\.a iSllln-... f.. .. . ·ad·c situatJOn•en l o r e b •a1:llJamt ' orvair. . . 0111 h efintJi,c:rhct.en av fö l-

f . , 1 äri crenom er mr a ' b der !kunna 'be a'I as, 1 . b . f t g ·om ej är avsetl för .. . 1 . ,11ämhoen •aU ,ar Y ' s jand-e ibcstanune S·CI ' b ff' l t vare ·si."' ,fas't is, p a( kis 
• o • , ·,c b esl<a en 1e , < b f.art, ·där Jos ·av ,svarar e · är förs·ett med Jbelry g-

e.ller drivis ifö•rtckomm·er, och .som .l o • • ke m å n vtt-
d . . mot ·sa-dan IS, 1c · . 

f .. -t '" r.kni:n <•sanor• nJngar . c o .. • l garude or.s a b ?6 : . "lacren som ala·g.ger )C-. ·fart samlt § ~ ·l SJO b ' .. jas Ii ov;an angw·eill . , t .. d bl a til1se att fartyg el ar 
tt · . . r es·a an ra •es, · · · < • .fälhav•ar•e, al ·mnan . ch övr.i:ga för m a-']]· '" ,krcr ·prov1ant, kol1n . m. 0 _ . IförscH 11ned ;h .rac 1b b . t" mels<er, sav1tt . . "d'o ämnen. » Dessa· .es am 

1s:kiruern•as dnft no 1ba o • • a ·tydli o en en kla r-are · f" · r ocrande f raga', ·tal'V b bekrunt d e enda 'l or e •Jbb . f . f"' . ·all·t är det m r vikl att f · g men Pamr or · och ,s•t-räl11gare ut 01'mm.n , . l t. ·ll ras sam't allt försumm el-
d . 0 cr cr rant ·zon ro e d eras .eft·erlev·a n .e n bb . F .... än 'Så sker kan .. d strängt •beJv,ras. orr ,g.er i detta hanseen •e . . . ,,. ·elt 1·sarbete •skall 'ara 

f ..... b s1g ,at.t ·ettracwn man l}<.nappa-st o-r van _a . . l l onomiska lfö,r·lusteT hava d Slora natwna ·C1 z ' möjligt ·att or .na. . tt ... llef;· n<fli rn,a isbryta•Te tvin ga ts • tt o g und av a ·tl ba ·b b hittills uppsta pa r . tei·l·ng kolning och ]osiS-. . 1 1 ed provw.n · ' ' att .]1uvudsakhgen syss a 111 .• "d:l,a·· g•e ·S·amt .sökning erfte-r.· . d . .. ·diga {arlyg I .no tagni.ng av 1l111l1i •e.rvar ·b f'n>tli•<J (eUer ohcnwtn-
t På grund •av o e 1 b " nödställda far yg, som ·t· 11ed t,-JHräckEg no, -. · l ·pos1 JOn r nad) radio ej ·kunnat angtva •S11 

grannheL . ·dnande h 'ar dd vis•at siiS Beträffande ,själva 'lwnvoJer-na.s or • 
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3 .u, ·då -de1! gäller elt slör.re •an1Lal• f::n·tyg, del :ick·e ä·r nog med 
en enda ·i·s!brylar•e, hur Jna l'ti'g denna. ä n må v•al"a sås·om le
dare. D e·ssulom e1•ford ras iinnu en, 1helst lfl.erc, för a'Lt ass i
stera d e fartyg S·Om under lwnvojen bliva d ler. I an n•art f·all 
tvi·ng·a•s ·den lcda·nd·e is.brylar·en att, så snart e tt far tyg fa,stnar, 
s·toppa hcJ,a konvoj•cn, och .gå :Li·llbaka till det eHe·rbliv n a rfar
tyg•ets hjälp, vi lk et all t nalu·digtvis i hög grad min•skar kon
vojClnS gcnomsnit'Lsfarl. O rd-er ang. tid ·Och plats för ~wnvo
jer.nas st·a.pt bör meddelas av ledning.en 1 god tid, fö.r aU kon
voj.en om möjligt skal·l vara sam lad vid i-s:brytarnas ank>Oill'sl. 
J{onv.ojer-na•s s·torlek hlir bE-roende å rådande isför·hå llan-den 
oeh ti'llgängliga isihry l:::tr·C'. Som ex·empel må nämn·as att Le
nin under v·inlern 1929 vid etL tillfälle ensam Jwnvojerack 21 
fa<1'1l:y g samtidigt, ti l-l ~synes ·dock un el er ~·elativt lätta förhå l
landen. 

F ord.r inga'r å isbrytare samt ~ar.tyg, u il k a ny il jas 
uin•t.ersjöfarf . 

Js.lJrytarc. Betr äfTand e lämpl-igast·e typen för Jwusisbry
tare f örtcl.i·g;ger ganska omfaHan.de utredningar dels av den 
föru t ·omnämnda vintersjMart•skommi tl(m iför No.rrl:and, deJ,s 
i d·e ytterligar·e nndersökni•ngar ·som verkställdes fö-re Stat,s
isbrytareJTS byggande. I stort s·elt t•o.rde man kunna säga att 
sistnämnda Jfm·tyg mo:tsvm·at de ·på den.sramma ställda fö·rvänt
ningar<na v a.d Norrlandssjöfarten bcträ!Iar. Beträffande åter 
St.ocl~ho]ims Is·brytarcn II visade det ·sig uneler i s:kampanjen 
å syd - ·och västkusten 1929, att deUa faTtyg, ·som ju dock är 
bety;dli gt under-lägset st~tsisbrytaren ick e var v uxet dc upp
g]fter, som t.illddades den under i nämnda farvatten då ddan
de 'SVåra isfö.rhåHanden. Förutvarande ohefen å StatJsis:bry
tar·en har framfört d en å·sikten att en e v·ent. nybyggnad bord·e 
göl'ia.s c :a 50 % sta.l11<.ar·e ·än nämnda far.tyg. Av •samma per
s·ou har även fra1111hållits vikt·en av att •blivande havsisbrytarne 
liksom .StatrsishrytaTen förses m ed o}jceldning, s•amt att v-i1ssa 
deta·Jj iförb ättTingar i övrigt v.icUaga·s, ·sås·om fartyg:ets• fö·rs•e
ende med dubbla bottnar, bärgningspump \för ·].änsn~ng av ha-



- 552-

vererade fartyg, kraftigare bogs·ePanordningar m. m . Med tan
ke på speciell ör·es und tord·e det vam av vikt att i·surytarna 
icke h a va för stort d j u p gående. Stal's·isbrytarens d jupgående 
hör b ctrakt•as so m absolut m aximum. 'Vlöj li·gen kan en mi nsk
ning av djupgåe ndet ås tadkommas utan ,försämring av kraf
ten, 

0 111 
·fartyg.e t 1fö.r ses med 2 prop·e llr.ar a"kter (dock med h i

behållande a·v •Cll tfö rpropelter ) . Även i tf,in land b·ar man u t
talat s·ig för ·att vid ny.uyg.g nad konstrue.ra, en me ra grundgå
end·e typ (aYs·edd för ofinska västkusben ). Beträffande ishry
tarnas .bem annin g ,synes d.et vara av ,stor vitkt att •stoppa alla 
försök att i h ·ångsynt be·sp•arin gss)'lfte ,r,educera densam ma. 
Statsi.sbryb rnämnd en har vi d fle re ti.Hfällen framkommit med 
fö•rsl ag häruhnnan, viioka dock hi·tti-lls lyckligtvi•s ej med fö rt 
avs.ett r es ultat. Det ,synes ej hehöV'ats någon närmare m:Jti
v•er.ing för alt isbrytarnas heman nintg må,ste vara särdel•es god, 
:såväl •kva litativt som kvant·ital'ivt. Likaså är det ·av vik t a l~ 
i föTsla hand befälet kommenderas för fle.re år 1 fö ljd, vilke t 

~iv·en hitintills va.rit fallet. 
BeträiTand·e lokala isbrytare bör .beakta•s a~t des.sa i vissa 

hamnar böra vara •av den kraft igar·e typen. De m indre i•shry
la.rna bliva nämligen ofta av stort vä.rd•e åsom biträden t ill 
•havsisbrytarn;~., •särskilt am farv,a ttnen är.o .grunda. Dett•a to.r
de generellt gälla .de sydliga ör.esundsh:anwa.rna. Nor-.rköpings 
l sbrylare I visade sig här vara en lä·mpli g typ. 

Handels'{arlyg avseelda at.t nyttjas i vintersjö{art. 

Tidio-are har tfr rumhå lhbs a~t i'fr.åg>av.arande fartyg hehöva b - . 1 

•··
1
väl .starkar·e .mas·kineri som äv·en starkare kon,strukhon G' 

. .rovet. YiSIS'a bestämmelser tfinnas• utfärdade au.g. s. k. ~s
- Y'> tärkn.ing av fa11·tyg . Dock bör ,bemär:l<a·s at•t de isförstärk
ninga:r de olika klassificerings'inst•ituten· för·eskriva icke torde 

.. d d · · · · o r·ar·e ·beskaffenhet. gaTa:ntera tfartygellJS anvan an ·C 1 'lS <av sva · · · . · 
F ö,rslag •hm·a ·frarrnkomn1it ·al•t dossa hc·stämmds•er s k uUe .y~
ierligare •skä.rpa·s (så h ·ar sk.ett i F·i·111land) och aU vissa 111 1 ~~ ~ 
miforMin·gar skulle upps tällas beträffan:d·e 'isfö:rstärknin.g fot 
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att far1yg ·s.l<ulle få nylljas i vin·ter•sjöJarl. Det bör dock ibe
tä.nkas a>lt allHör 'stränga fordri.ngar på isförstärkning av faa· 
tyg lwmmeor a;tJ > ·ekonomis,J<.t inverka meruligt å sjö.far tsnä
ring>en, .dek ·g>enom högre amorteringskostnader å byggnads
J<,ostnader·na, dels i vis. m :~n .genom minskat nytl i.gt l>a1stnt
rymm e. Såsom i etJ• för.egåoendc avsnitt :mför t•s l·onl.c huvud
sal"e:n hä.rvidla•, vara att m ·incl ervä rdiga far tyg vid uppkom
mande j,s·h inder ibeg,ränsas i sin TÖr·rl'sdrihet. Det vill syn,a·s 
aM farty.g,s'inspeklioncn i del 't'a syflte skulle .kunna utnytija 1s 
på ett mera, .effc,J<tivt sält. Anlal·et >Sv·cn.sl<a lfarty.g med något 
sl:a.g .a:v ]s,för'Stär:knirug towle f . n. utgöra c :ra 20 % a·Y totala 
ant•a lel! ma,·•k ind rivna ,fartyg a'' mer ~in 300 tons hrut todrräk
liogihe>L 

K ostnaderna au statliga isbrylau . 

Anskalf.ning,slwstna.cJ.e,rna föor Stalsi.s·brytarcn bclöpl·c si:g 
tåN •C :rU! 2% milJ'. kr. Fartyg.els underhåHs- och driftkostrmcler 
haJVi~ vari·era l någ,ot 1mder olilw år her·oende på dds ·omfånget 
av faT1 ygoets vr.Pksamthet, elds även oljoepris•rn. De beräknad•e s 
nrspnungligrn i'ill 140,000 rkr. mrn :hava hiltiHs varje å r öv.er
stigi•t ·dettta ibelopp . J av marinlförvaJt.ningcn och ].;ommenskol
Iegium verk·sfälJ,cl ul.r·edning jan. 1928 he•rälmas d•e sam~nan
lagda undenhålls- oc,h drift.~lwsl,nacJ.e.rna 1ill c :a 300,000 Ju. 
dä,ri 'ic.l<e i ngående utg,irfter, som ·knnna· bliva erforderliga på 
gmtncl a:v slörr·r ha'V•eri. Av dessa rlws.Lnad,er träckas c :a hälf
ten me d den .förihöjnin.g av fyr- och håkavgifl.cr, som v.erk
stälMes i och m ·ed Slatsi·sbryla•r·ens Jä.rdigsläJ.lancle och som 
•man .då antog skuUe vana lilJ,fyHe.sot. Fö.r t'äckande av å.ter
s:tående del av å·rskos!.naden haT ,för:s la.g framlagts att ham
n ar.na å Nordanelskusten s·kuUe hetJa]ta dessa . Samtliga årns
kos,tnad•er .för SL'a:Lsis·brylaren skuHe på så •S'ätt komma att täc
ka•s av 1s j öfarlsnä·ring~en och vis.sra hanmm· tiU.samm:a.ns. f'ö,r-

·S·~aaet tt t" J d l 'f o b a ' a o <a en· e av r •ra;gava·rande >koslna.cJ·cr genon1 s•a'm-
lllJanskott f,rån. v'i>ssa •hamnar och last.ageplats•er •ll'ar i a llmän-
het m "tt tt b L.. t o • o e . est am molstand 1 ·de Y'lLranoden som inf.o,rdn:tiiS 
·~rån l '' t l fl o a.nss yre s•er m . ., pa §ntm·d va•rav detsam•ma icke ä.nnu 
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fördagts riksdag.e n. Som j ämför.else må nämna's aH man i 
Danmark upptager vissa isavg.i.fter på så s·ätt, aH d e •S'törre 
hamnarna L n. tillsammans betala ·en å rlig is-:avgi:ft å 1'20,000 

kr., fördelad :1 de ohka hamn,ar.na i' proportion t'ill d e vant
mängder, som nt- och inskeppa1s. Från dylik isa,vgi1ft ä·ro lie
friade hamnar, som själva äro för·s·edda med is·brytarmaler ia l 
i vrss ulsh·äckning samt hamna,r, v i:lka e j 'behöva isbrytar
hjälp. Det tm·de ligga i öppen dag ~att d·enna fråg'a a•ng. h am

;na;r.ll'as bi•dragsskyld'ighe t är myclwt d!.skutahel. Dels är det 
tv,ek

1
samt om icke Statsi.shryta,rens v.erksamhet bö'r ans·e'S' ,;å

·sc~~1 eH ri.ksinhess·e och utgif,t·erna· på gru.r;.d dämv trlgå av 
aHmänna medel. Ävenså u ppstår . svärighet.e·r ·att bestämma 
vilka ha.mnar som .eve.nt. 1skola bidraga 1hU deiS'Sa wtgi fter:> 
täckande. Dd lyckligast.e vo.r•e dänför, om lwstnader.n'a ·i 'lUt 

helhet ,betalades av all.mätHl,a m ed el, men att 'samtid'i.g<t kr :llf
'Hga åtgärder vidloges för att i möjligaste män Peducer'a de
smnma. [ ovan berörda utPedn.ing av marinförvaltnin.gen odt 
kommerskoll:egi,um pävis·as, :]lU.rttsOim den största utgiHspastcn 
ut

1

görcs av bränsl•eko,stnaderna, vilka beräkna.ts t'ill c :a GS pro
oent .av :samtliga driJbskos.tna.der. V'is,s:crl.ig.en har oljep ri,set 
und·er dc slenast.e å.ren sjunki-t, på grund varav det begii rda 
a:n's'l'ågd till St·ats,is.brytaren för komrnande budgetlår ku nn·at 
m:insl"a.s m ed 50,000 kr., m en dock :s:yn~.s alltjämt denna :tn

slagspoist vara .den enda, där en: hespar'ing av betyd·else är m~)j 
Jig. An'ledning,en hll de abnormt 1höga olj ep ri s,ea i Sveng:e 
torde vara dels att staben icke .s,jälv ·impOI'Lerar någon olj·a 
(vilket ex:mpelvis är .faU.et med kol ) , dds att a1vnämarn a pi\ 
brännolja ä·r.o mycket :få'talig a , f. n. ~endast Sl'ats:isbryt.aren ucl: 
några av HotUans fartyg, i det a:tt ·olj·ed rivna handels.fa.rtyg. 

1 

regel burukra utoml:ands. A,nba,let ,fa rtyg, viH<a använda olp 
såsom bränsle är dock slatt i s.tändig1 tiUv~ixt inom såvä l ii·r

log's'- sc:m lhanddsfl.ottan och de·t syn•es dä r för vara skäl aH 
t·aga i öv,ervägande, om d·e t :ej voPe me ·t ekonomiskt att &~a
t·en lJl,eve sin egen olj.eimportör. DeUa har m ed J.ra.mgå.ng uH
lämpats ·inom andra ma,riner, där o:lj an 1importera s å s·ärskild.a 
rJör detta ändamål all'o.rdnade tafl)kån,gal'e, ägda ·av v·ednho-
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a-ande :stat. Ett Iförslag i detta .syfbe har framlagts även i. vå'd 
}and, ,m,en såvitt bekant ej vunni.t beruktande. I samband med 

0 Jjefråga.ns lösande tarvas äv,en at:t oi'j.edepåer ordnas på Jämp
Jiga :stäHen långs våra kust,er. Det l":l.:ll ej vara förenligt med 
sunld dwnomi att Sta.tsisbryt:a,ren, så·s,om vid eH tiHfäl·le varit 
lf·a.Het, måte för.etaga ·en a·.esa från Norra Bottenhavet ~m Stock
h:olm ·od1 åter 'endast för att förnya alj'C:förrådet. Oljefråganls 
rationella lösande har äv·en de,n störsb betydelse i händel'S·e 

av .l'"rig. 
För att min.s,ka kostnaderna fö·r staten vid anskatini. 111g 

av ll'Y j,Sibrytar·mater'i•el haJr även Hråg,asatts, aH rtil.l.ämpa sam
ma system som vid byggand,e t wv Stockhohns I ~sbTytarea II , 
d . v. s. 'a tt stat•en sö,J<.:cr intressera lämpliga hamnar för att 
sjål,va< bygga S'tö,rre is,bJ·ytare, varvid staten, genom bidrag ti.H 
b)\ggllladskostnaderna , kan hehng'a IS·ig rätt aH fö~·,fogia ÖVIelf 
~·,esp. ·is'brytare, då dessa ej ·erfoPdras lfö.r v·ederbörrande stads 
räkning. Detta medför dock den ,mycfk<et stora naekdelen, aU 
:s:taten beträffande dylika i1sbr·ybare, a,Jd,rig kan vara fullt säk~r 
om att vid behov kunna d:i·sponera öve~· dem, Vlartill komme:r 
aU d:dft.skostnaderna fö'l' dy:lika i,sbrytare bliva väs,entligt hög
J·,e, bl. a . heroende på •as·sur·anspr.emi·e'r ocih lotspengrai·, vilka 
b1åd1a utgi;f:t·e·r ,]<.,unna frånräl<tnas å 'en statlig isbryta:re UJn'der 
militärt :befäl. Så visar eXJempeLvis en jämfö,rels·e mella<n 
Stockholms Isbryta.ren II och .Statsisbryta:ren, aH det förrT.a 
fanty:g.et,s dr~ftskostnad:er ä1ro ung•eifä,r dubbelt så stora, v·id de 
tinfäll:en då staten nödgats disponer·a ·detsamma utan.:fö'r 
stockhalms skä'l·gärd. 

Att vid behov förhyrra utländslk ~ma·terid är ä'ven ahnorm1t 
dyrha,rt ooh li·der dessutom 1ett dyhkt sy.s,tem av 'samma osiä
kerhetsfö,rlhåUanden som S)'S\temet ·att disponera öve,r inthem
skla is.hrytm··e hillhörande städerna. I samhand här:med bör 
lhan er inra sig svåri,gheteJ·na att rfå utländsk materiel vinte~·n 

1929 . Man får en uppfattning om kostnaderna lförr förhyrd 
:tnateriel g.enom •att granska i:frågavar.ande 1uLgifter under •l<'a:m
I>a'nj en· å syd- oelh västkusten 1929. D css·a voro ungeJärlig·en 
för 
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S!.ockho.lms lshryl.arrn n l]U. 253,000:

N orrköping;s Js.bryla,rcn 1 » 105,000 : -
L·<'nin .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 349,00·0 : - ( av drssa sis t 

·näm n1da kostnader bel·alades h~1Hkn av Ua.nm:arl, ) . 
L•cn'in· c :a 2 v·cclwr lån~a ver~;. samhet kostade sålu nd a 

c:a 50.,000 .kr. mera än de n 'hiHillsva1'ande högsta årskostna-

den :fö,r .Siats iiS·h~·yla·r·cn . 
B'eLrä!fand r kostnadNna .för i s'brytare mäsk man ii\'en 

oäli.noa •mr-d ·CV•enlue,Jln ·större haveTi·er på grund ·aV kol.Jisicn, 

,gr>un·dstötni ng o. d . Del ligger i s'a'l\Jen,· •n.ahn, ·att risl<cn fö r 

dy;l'ika :ha'Ve·ri er äro störrr för islhryt'aN· ·än i"ör TIIågra an dra 

frurly.g. AH Statsis'bryla'r·en h'irl'l1lls u.n:der .srin 3 ~~ års "·.::-r k
s.amhet varit ul att för cnd·ast dt allvarligai'e :haveri (g:ru nd 

stöl:nin.gen .utanfi~r Trel.lcborg 19·29) måste hettraktas ·Såsom 

mycikert gynn'samma ,förhåHand;en. Stockhol.ms J,sbrytar.en H 

(har li•ka,så haH endlast en a.llv-arligar·e g;r.undstötning . 

Sverige. hehov au }lQivs i ·brytare . 

l3elrä!Tand·e .Sveriges sjöfö-rbi·ndels·er vi·ntertid i·nta.g.e r ang

fär je[e.den TreNebory- Sa,s. nitz i vis~ mån en IS.ärsiä,Jln ing. 

Huvudsaklig-en på gwu.nd av .de soTgliga erfa:renlhe·terna •a Y d-e n 

.si,~tör.fJu~n.a vintc·rn har järnvä•g·ssliyr·elsen bemyndi.g-ats a lt 

by;g,ga en is'bryt·andc :färja fö•r denna: ,]•ed . Sl<äle n till ·a tt dl'Il'J1 '<1 

urlväg Wltld:es i stället 1för •alt bygga .en vanlig i·sbrylare, som 
vid behov slkullie ·kunnat användas även för andina ä nclamå l, 

vi·l·ket även i-frågasattes, voro må•n g:a och ga-n'ska vägande. E•1 

av s~atens meteorologiskJhydrogr·a'fi•ska •an,stalt v·e•rkstäJlicl u t

r·ed.ning, .om·fatt ande de senaste 40 år•en:s svårast·e isvi nt.rar _u l

vi·sadc alt de •da•grur, smn is·sVår:ig'heler int·räfrat å S'assnilz

ledien, 'ha•r 'i r·egel ~shrytar:hjäp v·arit ·emfor derl ig även i a ngr it n

srunde fa·rvatten, ·såsom Öresund och Kabteg.aU, på gr und y,a.r

av 'för,nts·ätlni·nga•mm för .häMk,nhruk mellan a·J,lmä nna sjöfar

t en å syd - ·och västkusten och ångrfä.rje.lteden syn·l:es mycke·l 

små. De v•a.rumängder, som öve'lföms på denna linje äro ä\'~'11 

hö·gst betydande och hava under ~le senaste åren visat en st a-
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digt sligand-e ;!en-elens. Und er å~· 192 7 ut.gjord·e sål u nda Yiirdcl 

:rv ,)J ,ande.ls mms.ä-ttn~ ngen å de n na li•nj·e 23,G:! o/c av Sve!"iges 

tobala varu utbyte m ed f räm m a nd e länder. SåYäl a\' Jdim a

tologiska som i.nd u shi'eHa sl<iiJ synes de·t såluntda välm oti w 

ral, att .d;cn n a fä rj.e led t i.lldeJ.a l s rgna i shrytarres'U r seT, o:hero

endie av lan.dels behov i övr igt •av ·dylik ma teriel. H ä r;..rid in

v·erl'·a•r äv.en, nU 'del för denn a å,ngn "i ,r j eled är näst an ett livrs 

vi,Jllwr, li.cke ·rndas.t att fä·rjorn<) kunna !fram föras p å nå g:or

}.unda r:im Ji.g,a ti.d er, ulan iive n aH !Cle ~umn a h å lla sina t ur•er 

ti·dtabell sen ligt. Den isbry ta nde färja n, llppgi.ft sk u l.l e b liYa, 

att vid de t.i l·lfä.llen då is.för hå ll>a•n.dena så medgiYa, b ry ta fa r 

ba•r led f ör {ivriga fä r jo.r s·am t al;! vi·d svå rarr i sfö rh å ll a•nd e.n , 
då ,fä:r jor n.a icke ·lomna taga sig fram ens med i sbry tar h j-ä lp , 

sj älv ·ombesörja ·en •avsevärd •ck! (lV godstrafik en ( i n·ödfal ·l 

även person Lm fil< m•edelst :'\ fii rja n placerade person \'agna r ). 

J.är.n vä.g:ss·lyreJ,sen har även <wrför l, <a lt ännu en färj a und er 

a-1-lai ·fö:r·hä.Handen mås·t byg.g~as und<e.r 111 ågot av dr närma st e 

å:r·en på ,g,r und av ·tra:fikens J.i.llväxL s:1mt a tt ih ädandte:r a ll 

111Y fär j.makriel ·!mde böra :byggas med egensk ap er även s åsom 

i·shrytare. Isbryl•ars·ak'kunniga ansåge »d et ick e böTa få till

komm a den i·srbrytande gods.fär j an at.t, så •långt de t k un de s·k e, 

utan eft er s·~i Ilande .av dess JHn•mhlppgi,ft, lämna erfo rdeTJi.g 

hjälp åt den >a llmä nna .sjöfar ten i om.ed·elha r n ärh et -av fäw

}an s oförl äg.gningSior t. och ·eg.r n t li.ga l.rnlfik led ». E t t ·r·ealiser•an

d:e •av •denna v1ackra .ta n k·c synes ,cJiodk tä mligen tvi•v·el-a'kti gt. 

Anskaffningskostnaden för •den isbrytande fä rj-an 'ha r h e:r äk

nwts t ill c :a 3 m il l. kr. och de årlri.ga kostna d erna (med 4 m å

nad·e·r,s trrufik) t ill e :.a 52fi ,OOO J.: r. av vilka sistn ämnda k os t
na de-r Ty,sldand 'betalar en viss del. 

Betrräfl'-ancJie .J,andets totala !behov av isbu·yt·ar tonnag,c bö r 

l11an så ledes rhädaJ11eJfter ,]m .nna borlsr f rån Sassni tzl·e.d en , vil

ket ·§i.vctvis är ägn a1 att a~vs·evärl u nderhitta beclöma.n.de t av 

~enna .fråga . P.r.oblemet 'reduccra·s ·så lunda t ill vårt belhov av 

Jsbrrytatr·e deJ,s å Norr•lan.d•skuskn, där dylik mater:iel e r.f,o:rd r as 

~arj~ vint·er underr c:a 5 månader, dels å öv-riga 'lwster , va r-

d 'I. synnerhet den g·eno:mgtå·ende •t.ra•fik.en i Öresund bliver 
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a v vikt. Hä;rvid bör även bemärkas att det ingaJu n<Ll iir 

otänkbart, att ibehov av isbryla:r·e kan ;upps tå samtidigt a ~fl
väl Non·landskusten s·om å syd- och väs:tku>sten. 

Vad fö rst Norrlandskusten betT.äfia•r , har v inteTSj iit.tr len 

därslådes vunnit hö.gs.t avsevä rt på :SLrutsisbrybaren,sr lillkmns l, 

men samheligt to·rde ej 1råda någon tvdwn. om, alt <kt 'i·.~s'a 
ticlerr under vinter n skuHe f innas f uH sysselsättning f iir <innu 

en i·s,brybar.e. Om det däremot ä r ekonomiskt sunl atl hasera 

byggande t av e n ny isbrytare uteS'Iutande å NO'rrlandshchove t, 
ä r merl3. tveksamt. Av dc u trednin.gm·, som förcging'o stals

isbrytarens tillkomst, ,framgår, aU man då heräknad•e o::tll mcu 
e.rfc;rclerlig is trylm·hjä lp ·kunna fö rlänga vint.ersjöra.r ln å 

Non·land m ed i g;enomsnHt l y2 månad. Där vid räknadL man 

dock 
1
wed, ·förutom StatsisbJ·ytarens til.Uwm.~st, även en <IV S·c

värd ökning av antalet lol<ala is brytare, n ·ere och häl tl'L' ls

för.stärkba fartyg saml, ·,edan etit'aPenheben vunnil:, y lll' d i

oa,r·e en havsis,JJrytaTe. D·e e rfa r,enhe te•r ma.n nu t'ått angal'n.de 
" . l 
v.int•esjöfarten på Norrland synas ty;da på, att man 1ckL· wn 

gar.antem en så a'V•S·ev~irt :fö.rlä ng·d :reg uljär v in tersjö,flllr l dä r

städes trt.an att i'sbrytarresurserna ·och det i:sf'ö.rstärkta h an

delstonnaget betydligt utökades. En av aHt att döm a sak: 
kunnig fö·rf.attan anfö,r i. denna fråga hl. a. att »vad man 

1 

Norrland önskar är, att 5-tatsi bryta r en ska.ll vara ti ll h,t,il{l•S 

Yid vå-ra kuster när de:t hö:rja'r frysa ti.ll ,fö r att, .o.m k ol den 

s·kulle k:omma alltiför öve nraskande, kunna. lämna :evenl. ct•ss·i

s tans åt båtar, sorm l:asta ocih lo.s,sa i våra norrländska h amnar 
i säsongens elfte tåmme. De t ä·r givetvis en :t:rygghets k:,nsl.a 

för sjöfaTten att veta, att ådan hjälp finnes a lt ti.llgå 1 k n
tiska :fall. U lan ,sådan äkerhd ·s:kuU.e s}öfar:t.en h ~ir av-..Ltn na 

T [' n"e 
tidi:gare. Laster, som sku lle inbringa landet lJ.1H Joner . 

1 ~ 
l i cr.<1'a ö Y er tiH nästa ,å:r. P roducente rnas chanse.r atl tapt 

111 

"" l · l 'Il t "' re tv·~ vore en 
1
)encrar på s1ina varor sku [.e m~ns· ca·s, V l <:e o.!\ t .., 

"' ·t 't" " d skr ibent 
111

ati.onalförlust ». Det vi ll synas ·a -t iii ragavaran .. e '' -
rätt upptfanat betydelsen ·av Sta:lsishrylarens h'itti'llsva·ran~d·~ 
verksan1het. De t ä!r därför föga sannolikt, att Norrlandsill 

tressena er1bart kunna ·föran· l-e ~a , aU 'sta tsmakterna i nom de 
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närmaste åren bygga ännu en thavsisbrytare. Däremo t ä r det 

oiret, a t t om äY·en andra. skäl tala .fö-r u tlbyggandd a"· vårt 
" isbry ta rtonn,age, ~~unna Norra ndsi.nlress.ena komma att draga 

en ·betydande fördel därav. 
Om man däre.fter hetra,ktaa· fö rhå llandena såd ana de g.e

stalta.de .sig å sy;cl- och väslku s·ten 1929, så råd,er !ingen tve

kil'il 'O'm , att en •e.nda havsisbrytare d ä r.s. lädes varit ·lå ngt ·~från 

tiHfyllest, även om den insatts •i ti d. Och isntsikterna för 

,dJen n ä,pm aste framtiden ingiva icke förhoppningar om gynn-

5,amm:ar·e liS>fö rhållanden . I e tt olficielt ull a lan·cle a'v chefen 

,för st.at.ens m e leo•rologiska-hyclroghlJfisl<a anstalt si·sHiclne vin

ter fr am håHes bl. a, att denne, efter ·en ingae nde utredning 

kommi t till den s lu tsatsen , a:tl skäl Jö.re.lage för att n·ä kn a m ed, 

,att 'Vi n u gå t il l möt es en tid ,av myck,et kaLlare vintrar än 

under de ·senare åren. Ett fle1·tal 'a uklor itat.iva utt a laa1,de 1t 

ihekräfta även att Yi, oberoende Nor r landssjäifarten, böra o1för

:tövat ·igån.gsätta hygg.andet av ,fiNe havsisbrytare. 'En j äm

förelse .m ed v•årt g r a 1~.niand Finland, SO'lll dock i detta hän

seende har alt ],ämpa med änn u st·öPre svårigth eter än Sve.rig1e, 

vis·ar a tt lll1an där redan planerar byggancl·et av en sj etl e havs

isbTytar e för statsmedel. I .februari 1929 gjorde Sveriges Sj ö

fartsiföre ni ng till J\.onungen fTamställn.ing om snabba å tgär

ders v i·d tagande för ett ·utö•kand e av isbr}•tadonna.g1el såväl 

kvantitativ t som •kval i ta t i v t. Tidig'a re ·har Jranvhål'li t s att, oa,v

set>t •de res ultat som kunna åvägabringas ,genom en baltisk 

Öv·et'en.s.kom melse om samarbete vid svårare isfö·rhållanden, 

tarvas d et att vå rt land har e n stö•rne t,illgång å ·egna ~ s .hry

tar.e, om d et -öv,erh u•vu·d skal·! lyckas att få någon m ed bestäm

hland.er'ätt vid internationella Ö'V·er·enskorrum else'r. Den se
'll.a:ste v in terns •erfarenhet.er bek,räft.a , ä\'ell vad alla intresse

rade p al"te r r eda n insett, nämligen att \"år enda sta·ts isbrytare 

latt k a n råka u t 1fö·r e tt haYeri, som gör d,e n otjänbar just då 

den som /bäst behöYCs . Enbart ur synpunkten at:t e rhålla en 

r,e.~lell"v tiH den nuyarande Stats:isbrytaren är det därfö,r ruv 
storsta ' ] t tt . . d Yt ~ , a mmst en Js.brytare ytterlågare wn.S:kall'as. Re-

aon .a'v de •s.Lil , ;mm •Pela tera ts. ,i denna .hlygsannna utredll'in.g, 
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synes del därför .föTv:'manclr, at! dr dywköpla c r f.a ,renhctern~ 

a,v den sen,ast1r ;_ vint,ern icl<!r fö r anledde ens en p i"op nsit i01l 

t.i.ll ri,ksclagen om omedelbar anskallning av ännlll t'n ha,·s

jshryla·re . De l enda synliga resnitakt b'J.ev det .för våTt la nds 

Vii.dkommandc tyvärr alltför '\·.anhga, näm~igen tiJ.lsäUan det av 

en k01mmiltE:, de förut amnäm ncta -s. k. asbrylarsakku nniga, 

fiir att utreda alla hithörande fråg•or. Äv•e n 1bör d1et 111r m ili

tär .synpunkt <framhåll as, att v id .even t. kri·g vini•Prlid lanas 

diet. ·enba·rt för ör logsflo'lan s röre\S{-'<f,rihct ett flerta 'l hanis-

bry!a•r P. 

Väderle k s- O('lh iss i{Jnaltfiinsten. 

En v~il organiserad vä•derlcks- oc·h ~ss~gnalijäm t iir a'· 

hely;drJ,se •rkl.s fö~· a ll i bd kunna ingripa vid svårare i~ fö.r 

hå!Handoen <leJs för a lt sedan is.Jä.ggning uppstatt gi·va 'cgrl

anv.isnin·gar till is1)1"ytare ·OCh handelssjöfa.rt. 

Den ntrvan1nde org.anisaliion cn 'av isnndeiT~ittels.evä ~cn cJ.el 

och •u!sän·dan.d·et av israppo•d.er to-rde va·ra s:å alhnänt kiinl, 

alt en 'redogörelse -därför synes ohe:hövl ig . Här ma en das·t 

er'i nras d~ir·om, att ~sunil cr rälfelseväsendet d<ir.ig·eras av lo!s

slyrels·en, s.om sa k nar förut s·ä t·tni ng ar för a l t vet.ens k:1pl,igl 

bewrbcta israpporlei'na, samt att israpporterna till övcnitga n· 

•k del är·o grundarl.e på vad som :kunnat ia·kltagas av a land 

bef.intJ,iga oi!J ,s.e r~atörrr. D<et vi.Jdig.astr, nämligen is.förh alla n· 

dena t.i.JI sjöss M sålunda i stort ·se tt o.behn1.ligt 1 vara israp

p o:r lerr . Ett undan tag härN.id utgöra dock dc dagli ga is rap

porter, som, -då S1atsisbrylar-en är i v-rrksamhct, utsände~ av 

dett.a rfarly" betr~iiTandf' dd f:wvattcn, d~1r ået för tillfiill el ar

'he·tar. Ei;.., första önskemal är •rhir.för, att i·sunderrätt else vä 

sendet - såsom även av vi ntersjöfwrtsk ommitten föresl ogs

inordnas under staten<: m.et,eorologisk-hydrografiska anst al1. 

Endast -därigenom ,synes möjJi.gt att 'erhå·lla .g.arantier för att 
l . 0 (1 

denna v·iktiga tFi ns t komm er på cr·.ält !bog. (Med ani N J1l ." 

av en ll"appor! a'V fartygschden å H. M. S. Drottn.lng Vi etona 

fnå n de<Lta fartygs clcltagm1de ri. is•]{amp;~nj.en 1929, i "\ il kell 

bl. a. ·omnämnes ·d e otillfredsstä)lande israpporterna , h ar che· 
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ren för marinstahen fö res lag,it e1~ utredn•ing angående m iij

]'i<gh·eterna iför en omJ.ägg.n·.ing a1v vårt isunderrättelseväsen . 

Detta ~har föranlett chefen ,för handelsdq.J<:utementet att upp

dr·aga å t · l ot~styrelsen och statens lll!eteorolog.isk-hydrografiska 

anstalt aH vcrks:tälla den begärda ut:redning.en. ) 

FöTutom d-et vetenska-pligt-stati·sti.ska lhearbelandet av is

rapport·erna hm· ·man under Slatsis.hrytarens hilliiisvarande 

y.e~~1ksa<rnhet fatt erfarenhet om v·issa andra åtgärder, som äro 

möjlliga 1att vi-dtaga fö·r att kunna Iförutbedöma is.föwhållan

dena . Härmed avses de te mp era turmätningar av vatten·tenl

prer.aturen på ol',ika djup, som på initiativ av Statsisbrytar.ens 

förs·te chef, l:.aptenen H. E:och, oc h med biträde av by:rådirek

töPen 1 1meteorol•ogisk.Jhydrografiska .anstalten Samdslröm vid 

f.le1-,e 1tiHfäHen utförts av StatsisbryLaren ·i Boliniska Viken och 

fÖ'r vi]1ka ViS<S ins.t:rumenteTing llll'lUera t-il.ldclats detta fartyg. 

Dessa mätningar befinna sig visserligen iinnu så lä ng·e på ett 

reJ,at,if\·•t experime,ntstadium. men 'Cnl:igt inkomna rapporter 

finnes an an l·ed111ing att a ntaga, att de kunna få e n stor bety

delse ,för bedömande ick·e 1hlott av oden ungefä r-liga tiden fö:r 

isläg.g.ni:n.g 1å fö<rvin•tern utan äv-en ,beträtla.nd e <den därpå föl

ja-nde ·is,l1ossningen på våren. För eThållandc av enfo rderl;i.g 

matCiri e·l tarvas dock, att regelJmnc!na och und·er längT•e tids

rymder gjor·da mätningar utföras antingen av Slalsis1Jrylaren 

elLer annat hi'lllpl'igt fartyg. 

'För -ett fullständigande a\' israpporteTnas uppgifte'r an

gå·ende isl'örhå:Han1dena till sjöss är det dessutom önskvärt 

att, sedan is:hi nd er 'llppsla t t, is:rekognoseri ng ar t i Il sj ö ss tföre

ta.gas av .isbrytaTna så snart de ej äro upptagna av annan 

' 'erks.arn.h et. Av spar ·amhetshär!lsy.n synes d·oC:k Yår ishrytar

ledn'ing ·hittiHs hava velat .inskränka dessa rekognoserin gar 

till d et 1111·insta mö j hg.a, vilket torde 'Vara ·en felaktig pol i tik. 

B·eh·äfi'ande is!förhållandcna till sjöss kan även 'en värdefull 

hjälp erhållas av de fadyg, som upprätthålla Yinter.sjMart. 

Ett fö1rslag om han!dels.fartygs skyldighet alt .föra ·s. k. isdag

höckeT ch !insända dessa, sam l, där så ].:Her S!!g göra, ä ven 

dagliga 'is.rapp-o rber per radi·o, har framl.a gls men till syn·es 
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vn·nn i-t fö.ga förståelse. Dyli.ka .i.scJa.gböckcr äro obliga to ris ka. 

å f inska fartyg sedan 1fe'brnmi 1927 och innebära s·ky ld ighet 

att va-rje timme anteckna islägel 1och fram·komslmöjligh r ten 

ha•vsisens röreJ.s,e,riktn3ng och fart m. m. De insäncla·s lill <le; 

fi,nska ·i·snndem·ä ltels rväsenclcts l,edni·ng och 'hava •vi sa t sicr 
" vara· myeket fruktbärande. 

För .en omläggnin.g av israpportväsrndet kan man erhålla 

en ,god ·led11'ing av m ·olsvarancle ins'llitution. i FinJ.a,nd , cl ~ir de n

na tjänst på ett m•ycket förtjänstJfnlll ,sätt handhaves a,· ha Ys

forskningsinsLiluld ;j Helsingfors. De <mest framträd·an.d t· d ra

g.cn i ,det fin·sl<a isunderrättels.eväscndet ~i ro dels dc d agl iga 

amnisningarna ·om lämpligaste v~igar inom ishelagda fan al

ten, <del<S de 'iskartor, ·som nonnalt ul<givas en gång per Yre ka, 

v·id helwv oflar·e. Motsva1righeter härtill saknas i vå•rl la nd . 

R.aclion och fyrbclysn-iny('n i ninter.sjö{art('nS tjän st . 

Beträfl'ande rad,ion. såsom ·säl<·erhelsanstalt i ·vi.ntersj ii,far

tens tjänst kan anan •S-~irskilja dels å 'handelsfartygen h cl'i n'l

li:ga ~·aåio~nstaJiat:ioner, dels r.a-di·opej:lstalioner i ·Jan<Cl , d els å 

i·sbrytarna så v ä l vanlig sändare- -och mot taga l'•CS l-ation ~om 

även radi·olel-efon och pejlappar:at. 

Rodioinstal!laltioncn å lwndelsl{ar:tygen haT rbetycl rlsc i 

första ,hand för ,gi·vande och m-oHagande rav upplysningar ang. 

j,sf·Ö'rhålrlandena m .. m. På g-r-und ·a:v de ofta <myoket inskränkta 

möjligheterna att vintertid nogg·rant angiva fartygets positi.on, 

bliver ,!Jeofintlig.heten ombor-d å handelsfartygen av radio-.ä-n

dare stundom -den enda garant.i·en för ·a-tt is,bryta'r·en, vid Jn hov 

av .assistens, skall kunna anh•äffa det nödställda fartyge t ge

nom dess ;inpejling per radio. Även hef<inHi.gheten aY den 

e11Jl< lastc rundradiomoltagar.e inne'b~ir stora ,fördelar beträf

fande möjlig1heten ·att kunna mottaga å telefon ubsända med

delra,nden. D>e s·cnastc intern·alionella konfer-ens erna ang. ,far

ty,gs ·skyldighet att vara 'förs-edda med radi·o utv·isa äv-en cJl 

tel1lclens all s.!<ärpa nu gä].].ande b estämmelser härutinnan . 

D<e .fasta racl.iopejlstation erna. i land hava, på ,gru nd av 

- 563-

de vin.lertird olflast försvåra de ,nayigatoriska förhållandena ren 

stor -bclydelsc ·s•åv~!l för islhrytarnas verksamhet sorm även för 

]Jran·d·elsfartyg 'i v in1,ersjöf.art. Som bekant ä'l' numera Väs-ter

ha'vet i -dett a rhi:inscende t<illfl·,c,dsställande t·ill<gc{losell, Öster

sjön gansl<a illa utrustad va-d svensk a pejlslalic.ner bC'träiTar 

(enrclast en station vid Landsort) 10C:h Bottnisk.a viken i to1l-al 

avsaknad av dylika. Sveriges •redarföreni ng har på grund av 

dessa olillfr-cdsställ ande förhållanden i jun·i 19·29 begärt ut

rre,dning rang. ·fi.i'r häUradc fö rhål+a·ndcn i delta härnseend•c och 

därvid framhållit behovet av ed'order li.ga stationer för säker

stäUa.ndc av navigeringen i Bottenha'\'ct och södra Kva-rken 

samt beträffande ösl:ersjön, anordnande rav pejl-stationer .j när

het-en av Sandhamn -och lå Gotland. Givetvis är denna fram 

ställin'ing mycket beaktansvärd r.edan mer! U1å nsyn 1ill sjöfm'

ten ·i rallmänlhet, men särsl<~It m·ed tanke på sjöfarlen vinter

lid. BeträlTan,de SÖ'dra Östersjön uppgiv·es att jiirnvägsstyr.el

sen >ha•r för avsikt att anordna en radiofyr 'Vi•d Trelleborg. 

Beträtl'and e isbryl:arnas utrustande med radiomaterie l är 

det u p.penhart, att ,fordringwrna häT måste -stä,lbs allra högst. 

Stats.i s.bryt·aTen 'torde i detta ·hänseende .kunna anses -fullt uno

dem t utrus tad, då -den är förs·cdd rrned såväl 'Vanlig såndaT•e 

och mottagare s·om även med pejlingsanor.dning odh radåotele

fon. P.ej-lingsanordnirugen har hetydel.se dels Iför fartygets .cge.n 

navigering, ehuru värdet av denna ·apparat icke kommer .fu:Ht 

till S'in rätt så länge antalet pej-lingspunkter iland är så ringa 

so'lll nu, dels för aH utröna rirktningen tiU -fartyg, fö r s.edda 

med Tad~o, v-ilka rbcgär.a ass'istrens. R,adiot.elefonen ·har under 

den sista vinLe,l"säsnn·gen visat ·sig mycket värde,f'llll, särskilt 

för hek väm lwrrespondens mellan fa-rty.get och 'ledningen cllrer 

andra mgan i land, men även för uts·ändande av ismedde:l.arl

den och rs.eglings·anvisningar. Stoc1ilho}ms Isbytaren II ·saknar 

dä,r•emot såväl pejlapparat s•om teldon. 

Beträfl':ande furbelysningen har under ·de senare å•r,en en 

del krav framkommit på v issa fö,rrbäHringar av densamma, 

delvis på gr·und av den utökade vintersjö,f·art·en. 

De viktigaste av de sålunda anfö·rda önskemåJ,en gå ut 
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p i anskafTandet av flere fyrskepp, förJ)~ittrad placering ~~,. re
dan befintloiga, vis,sa fyrskepps ~ersättande av fasta fyrar ~a lllt 
fö r stärkning av fyrplatsernas 1nistsignalapparat. 

Under isläggningsperioden i resp. farvalten måste fy r
skeppen i regel intagas. De platser, där fyrskeppens försv in
nande medfö·r de största olä<g,enh<eterna äro dels F.l'intrännan, 
dels inseg lings leden till Trelleborg. Vad f~rskeppet vid T re l
leborg beträtfar var detsamma sen.a·ste vinter indraget UiH.lcr 
sammanlagt -±9 dagar und,er fe,b~·uaPi och lll1.Ul'S månade r. l dc 
o-ru nda fan·aHnen vid inseglingsr~innan grundstötte un der 
"' den.na tid d els Statsis'hrytaren, dels .synas samtliga ån,gf~irj or 
hava haft mer el ler mindre svåra grundkänningar. Sa.nnol'i kt 
hade dessa olyckor kunrtat undvikas, om en fast .fyr fu nn it~ 
il .fyrskeppets P'lats. En.ligt i pressen ·sy.nliga appgi.fl er kan 
man n u hoppas, alt denna olägenh.et bl,ir undanröjd re·dnn lill 
instundande vinter, i det atl Fi·rn v.ägsstyrebcn planeniT upp
fö r ande av en obemannad Aga-fyr vid mynning·cn av inseg
li ngsrännan. Betr~Hl'ande Flinträrman för·e'finn·as dä remot 

1nyck et sm:l utsi kte·r ,fö r förbättrade för-hållculden in om de~: 
närmaste .fr amt iden eh uru navigeringssvårigheterna d ärs tä
des, då !fyrsk eppen ~i ro intagna, äro vi,da större än vid Trc lle
torg. ]).enna fråga var redan år 19<2.5 föremål för mo tio n i 
rik1s{lagen, men föranledde då ingen .åtgärd, 'huvudsakli·gl'n på 
u- r und av att man först ansåg S'ig böra lösa frågan ang. Fli nt· n . 
rännans fö rdjupande och breddande, med vil·ken den, givdv1 ~ 
·har dt mycket n~ira samm.anhan·g. Såsom jämföre.lse mu 
nämnas att Danma·rk ordnat ~dylika fyrar - betongkonstr uk
tioner uppförda från havsbotte n - vid Gj.edser och i Dro~dc n. 
Värdet av dylika 1r är nalurl·igen myc:ket stm·t. T:y, i_ir r 
s täHa de sig garY 1 \' ra och ii ro äv~en beroende på om hol-
tenlaget överhuv1 · •dg'iver deras ·anordnande. Å andra .~i.-

' ,, ·11· l t"ll · 'l •Lrat -dan äro ej 'hell<er ,fyrskeppen sa 'u 't. 1ga oc 1 s a · a stg ·Je 
.fande dri1ftskostnaderna .avsevärt dyra're. 

Beträffande fyrskeppens placering gäl·la de fram fii rdll 
kraven .främst Vin och Bol'lenhavet. Det förra syne" nu 
bliva ti llgodosett i ud att lotsstyJ:clsen b eslutat att i sam ll<tnd 
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111 ed indragand e av fyrskeppet Yid Grisbådarna och deltas er
s-ä ttande med en lysboj, förf,lytta n ämnda fyrskepp till en 
}Junkt söder om Vinga (lat. 57.34 ~och long. 11. 36 ). Hi.irmed 
torde dt gammalt önskemål beträffande infarten vid Vinga 
bH·va f.örYerkligat. För ·bottenhants Yidkommande förcfin.n es 
ett ,förslag om utflyt·tning av fyrskeppen Västra BankerL, Finn
grundet och Grundkallen från dessa fyrskepps n u varande po
~itio.ner sålunda, att deras huvuduppgiH skuHe bNva mindTe 
.att .slk ydda .fö·r grund än att tjänstgö,ra såsom angö-ringspunk
teT ~ fritt vatten. SåYitt bekant har detta "förslag icke föran
J,ett n ågon åtgärd. 

Y,in tervägar. I sam'band med en mera utvecklad vinter
sji'Jfa<r t 'har den .gamla tvi:st·ef.råg,an om de s . .k. vintervägarna 
över isen .blivit alltmera aktuell. Tyvärr stå här två stora >i.n
tres.sen ~em·ot varandra, nä m lig,en ortsbe.f.olkningens oc:h sj ö
fart ens. F. n . är bestämmanderätten härvidlag huvudsakägen 
pålagd resp. länsstyrelser, som ·kan fönbjuda fartyg (,således 
äv.en isbrytare ) aH "framgå å •vissa platser, där vinterväg är 
~mordnad. Fr.mnställning ·har senast innevarande år gjorts 
ti!H Te,geringen om Tidtagande .av erforderl<iga ·åtgärder tiH för
bättrad lagstiHning i dessa hänseenden. 

Fördjupande av vissa farleder. 

Dc leder, som i detta häns·eende ,är.o ri,fråg.asattn att för
djupas (oc'h. breddas) äro inseglingsrännan till Gävle ooh 
F!rint r ännan. 

,Beträfl'·andc Gävle-leden sammanhänger denna fråga ~ned 
})ll'anerna om att inrätta Gävle såsO'm en hela Norrlanels ·Yinter
hamn, öppen å ret runt. Utvidgningsarbetena skulle huvud
sakligen ·omfatta eH fördjupande av norra inloppet tiH ham-
11'en. net skulle därigenom bJi,y.a möj.l<i.gt att trävaruindustriten 
å &nnclsvaUs- och möjligen ~iYcn Härnösandsdislrikten skulle 
komma at-t skeppa sin massa via osttkustbanan och Gävle 
11anm. Om ett fördjupande av nämnda led 'kommer till stånd f" , 
or,eHgg,a nog inga a~bsoluta om ö j lighc ter a t t hålla ränna n till 
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hamruen öppen, ,därest sLaden samtidi·gt utökar sitt lokala is

brytartonnUJg.e. - En granskning •av ·isförhållandena i Giivle 
hamn under tde senaste 10 åren vis.ar, att sjöfarten på denn a_ 

han11n i genomsnitt varit .stängd under c:a 3 månader pr a r, 
från omkring den 20 januari •till omkl'ing den 20 apri:l , me

dan under nämnda period sj.Martcn under c lt år varil }Ha k

tis'ld taget öppen !hela året. - .Däremot kommer det alHli ilm t 
att kvarstå ·stora s•vårigheler alt under ·hårda v.intrar kla r a_ 

sjöfarten ti.Jl .sjöss utanför Gävle samt i Södra Kvarken och 
Ålands hav. Förhål'landcna :kunna därstädes v•a,ra så b esvä r

liga, att jänwäl en 'havsisbrytare l"an bliva ·nödvändi,g al l "ta
l'i·onera i dessa farvatten, för denna trafiks möjl'iggöra nd ~ . 
Lilwså synes det nödvändi.gt att i så fall ordna 1bättr·e säke r

helsanstalte•r för navigeringen i här •ber<Si·da farv,alten, v~uvi cl 
radiopej lstationer å 'lämp~iga platser .synas ofTån.komli.ga. 

BeträlTande Flintrännans fördjupande torde den slo ra hc

tyddscn fö·r sjö1farten överhuvud 'OCh vintersjöfadcn i syn:

ne1ihet motivera en något ubförligar•e redogörelse <för clcn sam
ma. (Till grund fö•r denna redogör.else föreligger el t forc 

dra.g 1av ha.mndirddören Edlm1ld i Malmö v i.d svenska ~l amn
förbu·ndets möte den 11 j u ni 1929, IViH<.et välvilligt stä Il t s till 

för fogande.) 
De rutfartsl·eder vilka kunna ifrågalwmm·a för sjöfa rlen å 

Östersjön ä'ro Kielerkana'len, •dc dans]{.a Bälten ·och Öresund. 
Av dessa är Kidkanalen under stränga vintrar a lltid sl ti ngd 

av ,is under längr'c dl:er kortar.e tid. De danska Bällen er
bjuda även viss•a svå>righeter på ,grund av att dc avsevär t .rö:·
länga vägen, äro mycket svårnav1gaibl:a under tjocka ell er da

lig sikt .samt i alln'l·änhet m ·indre .gynnsamma m ·cd avseerr.de 
på isf.örhåHanclena. Öresund är .däremot den ur g}e ognd.~sk 
och teknisk synpunkt ·bästa förbindeseled-en under föru lsa l.~
:niina tdock, att ·djupet i dess södra del, ·som .f. n. •On1!öjliggor 

pas:age av fartyg utöver ett viss·t djupgående, blir ulö i<~t. 
R·edan under nuvarande förhallanden ha·r det visat sig atl vJd 

stränga .isvintra11· all sjöfart 1tm och från Östersjön och vid 
detta hav liggande länder praktisl~t taget ,är hän<visad u Lrsln-

tan.de ;till Öresund. 
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Ar 1912 framfördes aY framl idn e skeppsredar·en Dan B'l:o

ström 'i elt föredrag på Sveriges al'lmänna sjö:fartsförenri n,gs 
å'rsmöl e de starka skäl, som redan då ansågo·s tala ,för •Cn 

för·dj upnin,g av denna led. Samma stkäl ä.ga allt :fortfarand e 

giltighe t •och hava under de sedan dess förf·lutn a år·en ylter
]iigare b estyrkts. Föredmganden ·anförde bl. 'a. att en .fö'l.·

djupning av Jarleden g·enmn Öresund först och .främst var av 
vikt :för alt dymedelst möjliggöra fö,r oceanångare aH ful l

lastad e passera sundet, varigenorm våra östersjöhamnar skulle 

l<'unna öppnas för denna trafik. Föredraget avslutades 1ne·d 
eH yrkande om F1lintr•ännans för·dj upande till 9 meter. 

Sedan ·dess har utvecklingen gått ytt-erhg-are framåt. 
Kraven på cll fördjupande av sagda led ha vuxit s•i,g ännu 

staDl,are och dc större farlygens djupgående ha'l· ökats så, >alt 

f. n. ett clj,up 'av minst 10 mder ·enfordras för 'att medgiva 
passage för 1de största svenska .farty.g.en. En jämförelse med 

and·r a kO'nstgjorda vatt•envägar visar att exempehnis Kiellmna
len vid sin senaste ombyggnad .för·cljupades till 11,3 !ln., men 

att vallendjupet över slusströsl<larna är icke mindre än 14, 1 

m., ·s·Munda ·lwnsbruerat rmecl ta111ke på att möjligg·öra •en. fram
tida ytterligare för-djnpn>ing av själva kanalen. Bland andra 

konstgjorda större 'leder nl'å nämna.s Panamailmnaien 1ned 12, 2 

m. djup ·och Suezkanalen med (sannolikt) 11, 5 m. djup. Det 

e11forderhga djupet i Flintrännan måste givetvis ses i samband 
med djupgåendet av nu befintli,ga hande.Jsfartyg, för vilka 
pas sage genom denna farlod är önskvärd. En •granskning av 

Sv.er.iges ·skeppslista givu V 1id !hand en att vi f. n. äga mellan 
50-60. farty.g m ed ett djupgåend e översligande 7,2 m. ( = det 

nuvarande ·djupet i Flintrännan vid 1m edelvatten) ocl'l omkr.ing 
15 ,fartyg ;m ed ett >dj-upgående övc•r 8 m. Antale t 'fartyg som 
~beroende av vattenståndet kunna passera Fl'in Lränn.an, !blir 

lli~turi,gtvis betydligt större. Största i skcppsl•istan uppgivna 
dJupgåendet uppgår till 9, s :; m. D j u pet i Drogden torde f. n. 

e'fter S•enaste uppmuddringen uppgå till 8 m. vid meddvatten. 
Beträffande djupförhårlandena i ·svensk•a 'hamnar hava vi, f. n. 

11 svenska hamnar, därav 7 vid Östersjön, med v:atLendj up 
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större än Flintrånnarrs och 8 resp. 4 hamnar med störr<e djup 
än Drogden. Danmark !har 6 hamnar med vattendjup över
stigande FlrintTännans och 2 hamnact· med större djup ån Drog
den. Motsvarande ·sifi'ror för :Finland :är 5 resp. 3, Ryssland 
och Baltiska stat,erna tillsammans 4 resp. 3, Tyskland 7 resp. 
6. Huruvida handelsfartygens djupgående konune r att ytl er
li>gar ~ ökas, är svårt att bedöma, men tyd'ligt är dock att , om 
F.lintrännan skall fördjupas, är ~ett djul) av 10 m. redan nu 
en minimi:fordTan ,och dt djup av c:a 11 m. ett önskemAl. 

En jämfö<rel'se av trafikintens'i,teten i Öresund och I\iel 
kanal:cn visar, att den under de senare åren i Öresund fort 
crående trafikökningen varit proportionsvis större än i '1\.il'l 
~analen. Den urgamla trafilcleden genom Öresund ans es där 
föT 

1
fortfarande hävda sin Tangplals såsom en av Nord-Eu ropas 

mest betydande handelsv:ägar, men kan denna posit<ion lätt 
förJoras, 0111 id(le snara åtgärder vidtagas för att med av se 
ende å såväl vattendjup s~om nav:i,gatoriska förhåHanden (fasta 
fyrar i stället för fyrskeppen) sätta faTleden i e tt efter ~no 
derna trafiktekni.ska tbcgrepp mera tillfredsställande sktck. 
En av hamndirektören i ·rvr·almö verkställ!d utredning visar, a tt 
en utökning av Flintrännan till 10 cm. djup i en 200 m . h red 
ränna _ v.1lket torde få anses tillfr,edsställande om fasta fyra r 
samtidigt anordnas - skull'e er:fordra en muddring av ~: a 
2 380 000 ,kubikmeter. För att giva 1en 'tmg<efärlig uppfattnmg 

01~11 d,e härför erforderliga kostnaderna, anfÖ'r<es att ·priset per 
Jmbikmeter vid Drogdens uppmuddrinlg sannoliktruppgick ti ll 
i det närma.ste ,6 kr. Såsom ·en jämförelse nämnes även dc 
avsevärt ·större 'kostnad er som föranletts av TroHhätte- och 
Södertäljekanal,ernas utbyggande. Oeh dessa senar~e farl eder 
äw ju do.ek ur nationalekonomisk synpunkt av långt mindre 

<bety;delse än Öresund. 
Frågan an g. Flintrännans f ördjup ande har ,flere gång~r 

var~t föremal ,för behanding i Tiksdag,en , 'hittiHs doek varJ.e 
rra0 ,

11
.n 111 ed n.e<>ativt r esult,at. Måhända kunna erfarenheterna 

b b n ., 

från den senaste vinterkampanjen i Öresund komma att pa-
skynda denna utomordentligt viktig_a frågas snara lösande. 
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Vinters j öfw·tens national-ekonomiska betydelse. 

Att vint>e rsj ö fartens upprätthållande är en fråg'a arv aH
mtänt riksin Lr,essc t ord e numera vara ett a:Hmänt erkänt rför
hå'llandc. Däremot fö<r ehgga, såsom redan framhålllils, s't.OT:a 
svår-igheter att :bedöma, i vi1lken grad ,stat,en kan anses vara 
skyldig att 'härvidlag träda hjä.lpande emel!lan. Svårighet>erna 
b01ttna huvuds~akl'igen däruti, att d et är förenat med nästan 
oöve<rlwmliga hinder att ~nförskaffa säkra uppgi:fter om vad 
en isspärr , liknande exempelvis den under sisHöTflutn,a rvin
ter, förorsakar 1ande t för föi'lusber uttryekt i exak,ta :S'iffror. 
Vi·ssa av de direkta kostnaderna , t. ex. de av >isbryt,arveTJts,am
heten förorsakade , äro visserEgen ingen svårighet att heräkna. 
Andra direkta utgifter däremot, sås,om rederi:ernas förluster 
på grund 'av fördröjda eller instäHtda resor, ~ndustriens för
Jusrt.er på gTund av fördröjd eller tidvis helt inställd sk,eprp
ndng, hamnarna·s förluster på ,grund av 1J11inskad s~jöfm·t n1. m. 
äro måhända mö,jhga att beräkna, ·ehuru det givetvis är osä
k,ert om al:Ja v~ederbörande representanter skuHe vara vill'Lga 
att vid even<! . anmodan yppa sina resp. :förluster. Men här
~till ,k,omma dessutom v~issa ~indirekta ,förluster , v:HJ<a näppe
ligen äro möjliga att ens tillnärmells,evh ~evalvera ,j reda peng
aT, men <vilka dock !kunna vara av 1l:i;ka allvarlig natur som de 
dir<ekta ~och ·mem påtagliga ,föijJusterna. Till dessa böra f<rämst 
räknas det minskade förtroendet i allmänhet för v<intersjöfar
t~ens möjli,gheter med därav fö.ljande konsekvenser samt i syn
nerihet Tubbat förtwende hos de utländska köparna, vi'll"et i 
vidr~gast e f all kan medföra Jö,rlust ~av :mycket v.iktiga kunder 
eliler :m. a. o. i nverka 'högst m-enJii,gt å vår export. Andra in
d~r,ekta ,förluster utg.ör<as av de minskade mhet·sför,tjänster för 
Vissa yrk<e sgrupper, vilka fÖr·OTSaka.s 1aV vissa ~ndustriers par
ti,eHa ·eller fullständiga driftsinställelse på ,grund :av !brist :på 
kol <{~ller råvaroT eller bådader<a. Även den stora allmäntheten 
får direkt vidkännas förluster på grund ,av pr.isst,egring å vissa 
hnportvaT-m. 

<Det är väl att förmoda, att a:lla h .är.med ,sammanhäng,ande 
f':rågor komma aH utredas av de förut ~omnämnda 'isbrytarsak-
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kunn~1ga. Här nedan kom1ner endast att göras en samm an
fattning .av en del av de uttalanden, som hittiHs ofYentliggjorts 

beträffande för'lusterna på grund av isblockaden å syd- och 
västkusten 1929. Enär Skåne vid detta t i llfäHe Jå,g i händel
sernas centrum, är d·et helt natuTligt alt de ·flesta utt alan
dena ·härvidlag äro ~att finna .från i.ntPessenter i d enna l ands
ända. På <ini.hativ av Skånes :handelskanl'lnare har också så
vä:l under som efter den nämnda ishlockaden hållits fl er·e mii

ten med representanter för handel ·och sjöfm·t i Skåne och 
södra ·Sverige , vilka hl. a. r es ultePat i ett ·rlertal fram ställ
n'ingar till ~1andeisministern o m snara åtgärders vidtagmule 
Nll .f,örhindrande av ett återupprepande av den s·ituation, srom 

upp stod 1929 . 
I en dylik .framställning den 8 mars framhåHes bl. a . 

d:"ö<ljande: »Genom den långvariga .fortsatta isblockaden har 
numera ett sådant läg·e u1ppstått, att viktiga grenar av nä
Ting.slivet i Sydsverige äro i allvartig fara att rmer .eller min dre 
bringas 'lll" funktion. I sundshamnarna börja kolförråden 
tryba ·och i vissa industr~er har endast .genom betydande _l, ~st
nader dri.ftsins·tällel·se på grund av kolbPist kunnat avvar.~as. 
kndra industr.i·er 'ha i saknad av råvaror fått inskränka elle r 
partielt nedbgga tillverkningen . I v~ssa fall hotar :lppko~n-
1uande :anhiopning av f~ärdigstäHda varor att framtvmga lik
nane åtgärder. Sedan januari har någon im,port av foder
medel icke ägt r um .och lagren av dessa 'för jordbruket y t

terst v;iktiga varor äro nu praldis'kt tage t uttömda. Expor len 
av ,fläsk ,

0
ch smör har sedan yeck1or må,st ledas över D~• n 

mark och Göteho.r-g samt förrorsakat Iförluster genom förd yrade 

frakter ~och rubbat .förtroende hos de utländska köparna . r 
hamnarna k varhgga sedan längre ·eller kortaTe tid ~ett ~ntndra: 
tal fartyg , som varje dag .för redarna medföra fö·rluster pu 

· ·1 ,,.. l d el av 
fl er e tiotusental kr·onor. » I en senare skrwe se, wr.an e ' 
ett nytt möte d en 15 mars, säges bl. a . : »Med de t sydsvenska . . ·r ··n" 
näringslivets nuvarande ·struktur oc'h uned den 1ntens1 Jell " 
och ratilonaliser:ing, som karaktäl"<is·erar d e-ss senas te u trvcrk
li:ng, är det emeller~id {ör dess trivsel ett oeftergivligt vill kor, 
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3
tt var util\.förseln och varuavs·äHninrgen obehindrat kunna 

fortgå åTet om. Sjö fart en har också alltmera inrättat sia för 
a tt oberoende av årstiden fullfölja sin uppgift i varudis t7-ibu
tion en s_ t j än_st. Medan sålunda sjörfmtens upprätthållande 
ä ve n v1nterhd .frmnstår sås·oan e n a·llt angeläcrnar·e , cr"ft 

o • "' upp"'J , 
synes a sakli.JUnmgt håll den uppfattningen allmänt omfattas 
artt vändpunkten mellan ·en I]_) Criod av hlirdar.e och kallare vint~ 
rar n u passerats samt att en tiUtagand~e frekvens av köld
w ntrar är att cmiotse," Denna sisba framställning avs[utades 
:med en hemställan att statsrådet :sku~IIe rförelägga •årets riks
dag 1förslag om anskaiTande av ytterligare islbrytarmateriel 
samt en :begäran om revision av gälllande förcskri,f:ter .för d en 
st~atli ga is'brytarve rksamheten ( av·ser huvudsakligen led
n iingen a rv densam~Inra ) . 

Vid sistnämnda möte, i vilket deltog omkring 150 p er
sroner , hade utgått 'kallelse till ett stort anta~ av d c mera ibe

ty;dande representanterna för handel och sjöf·art i södm 
sv.eDi~e: A v de vid detla möte framlagda synpunrkterna, :sy
nas .folJande vara värda dt omnämnande. 

I ett 1föredrag av hamndi.rektöre n ri Malmö redogjordes 
bl. a . .för de ,fört1l u·ster, so:m åsamkades rederierna a·enom av 
. h" d "' ~ ~~ m er födängd liggetid i Malmö under kö·ldperioden å för-
vmtern 1924 (torde före 1929· !hava varit den svåraste isvin
tern i Öresund). 'Enligt denna utredning utgjorde antalet i 
M~almö genrom ishinder fördröjda farty:g G·3 st., representeran

~e d t sam~n.anlagt tonnage av 49,331 ton. Tidsförlust·en i 
amnen va r 1 medeltal p er farlyg 12 dygn. Den uppskattade 

a~erutgift.e n för redarna omkring 154,000 kr. Denna förlust
~Jffra 'avser, som redan nämnts, endast d en förlust s·om direkt 
~samkats rederierna på grund av födängd vist eJ.s.e i en enda 
hamn B t ·· rr d . e ra · an e motsvar3.nde .förrlustsHirm· rför V'int.ern 
1999 f o "tt b l . . k ~ ' Jnnes ~.avr ' e mnt mga uppgvfter, m en utan tVJekan 
unna de h eraknas 'vara avs evärt större än 1924. Av de når

:ara nde Tepr-es.entanterna .för de sctörre rindus.trierna uppgavs 
lallm.änihet att det var ytterst ·svårt att vid dåvarande tid
Punkt ens approximativt uppsk,atta d e .gjorda förlusterna. Av 
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vissa representanter angivna siffror .giva dock en tydli g in
blick .0 m vilka stora väTden det rört sig. En representan t för 

spannmåls- och 'foderämncsbranschen anser ·~tt d e inom d l'n
na ,bransch g}orda förlusterna utan överdnft kunna an ses 
uppgå till hundratusentals ]nonor. En representant för ~r~i
varuexporten, ·inclusivc papper och pappersmassa, upp gi nT 
arlt man enlbart i södra Sveri.ge ·har en export av d es·sa varo r 
på 100 a 150 millioners värde pr år samt att s:äsongen för 
södra Sverige varar från ·början av december tJ).I[ slulel :.lY 

mm·s, på gTund va.rav denna export .givetv:js m ·åste ~liva i 

'hÖ" .grad lidande ;på ett avbrott på närmare ett paT ma.nader. 
De~ta avbrott >hade den frfrågavarande •yint.ern äv.en m·ed förl 
mbetslöshet {ör tusentals .arbetare. Enbart i iMalmö hade 200 
a 300 stuveriarbetare ej ha f t något a,rlbete under c :·a 6 veckor. 

En annan repres·ent•ant, för hränslebranschen, anför bl. a. all 
'i.fråcr

1

a mn denna jndustri svårigheterna yUeTl<igare ökas på 
crru~d av att under köldvintrail· efterfrågan på bräns[e helt 

~aturli"t ökas avsevärt utöv.er den nonnala. Beträffande för 
luster :om ·åsamkats ·bränslebranschen J,ramihålles <att allm än
heten fått hetala sina varor med mycket höga ·priser, •att fa
br':i<kerna deil'Vis rrått stoppa och att koilimportöTCrna su tti t 
utan Jage;r . En !beräkning ·av de extra kostnader som dr·ahha.t 
Jwlhnportörerna •enbart i Hälsingbm·.g, Landskrona och Ma.lmo 
på .grund av ;isspärren, ' 'isar att desamm<a. Töra ·sig .. ·om c1~·ka 
40(),000 •l"r. Betroäff·ande ·smöre~poPten angiVes att forJusterna 
på densamma helöpa sig till minst 400,000 •kr . Beträ!Iar:de 

fodervar:orna .framhålles att :importen, <liksom ·beträffande ~m
p·orten av J"ol, är störst und er å·r et·s första månade.r, ii d e: att 
inemot ·hälften av årets hela import av fodervaror omsattes 

under j anuari~apr:il. 
I samband m ·ed ovanstå.endoe ko.rtfattade <re<fer.at av <en del 

v~d mötet ~ Malmö ,fmmhållna .synpunkter bör måhända på-

f dl.k r·· .. cr a son1 ytl-
pekas att de Tepresentanter · ör · 1' a orva.rvs"'ren .. r,. · . . 
T<ade si:g, g}orde detta m ed st.or måttfullhet och forsiktigh et ~ 
umgänget med siffror. öveTord had·e legat näm till hands da 
dd gäHde att t·olka känslorna efter ett så hårt slag som de t 
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vHkel just nu drabbat de repr·esenteorade intressena. ?lian räk
nade ·i underkant men diskussion en .klarlade ändock 1ned ·en 
nästan skrämmande tydlighet vil!l<.a oerhörda Yärden som sät
tas på spel vid ·en nöd tvung,en isolering sådan som det inne
varande ·å r ets. Man fick även tillfuHo bestyrkt vi·kt en a•v alt 
exportnäPing.arna kunna uppelh:'\llla en jämn ].everans. Må
bända .g,äHer delta särskilt de exportgrenar ·som leverera sven
sl<a livsm edel lill den utländska markna<den. Vår smör och 

Häskexpor t i synnenhet på Engnand , har l•än.ge kämpat m ed 
det<ta pr·oiblem. Frmnste,gen år från ·år ha varit tyd liga, m en 
ändock ·fö•efinnas stora ·svårigheter att i detta hänseende ut
hä rda konkurrensen m •ed vårt grannland Danmarie Den dan
ska exporten har under d en sena-ste vi nt ern .arbetat under 
betydli.gt gyrmsammare förhållanden än d en s•ven-s:ka p å grund 

av att Danmar•k , även under .den ·svåraste dssituationen kun
nat dinigera sin export över Esbjerg, ·men <till synes även tack 
Vlare bättre ordn·ade •lwnvoj<er fJ'ån danska ostkusthamnar, 

varigenom detta land i stort sett !lyckats bibehålla sin mark
nad oTubbad . De svenska l·everanserna ha dels stoppats, dels 
kommit .fram så .försenade, att <emottagarna oftast v.ägrade att 

tag·a ·emot dem. Härigenom har den S'Venska m•arknaden fö.r
lior at viktiga lnmdeT s·om det 'komm er att ~aga hd att åter
vinn a. 

F ·ör StoddJoo:J.ms hamns vidlwmm·ande har dess 1hamndi
re·ktör i ett pr•essuttaland e uppgiVIi't att man beräknat för
lu sterna i hamnavgifter in el u si ve tolagersättning tia! c: a 
700,000 kr. per månad. 

BJ.and dE' direMa .förluster, som låt·a s.iJg hll storleken 
ex,akt her·äknas, 1har ovan nämnts kostnaderna för is'b·rytar
verks·amhel·en. Då detta ·skriv.es- juli 19•29 - är·O kk.e ännu 
allla med d enna verks·am!het förbundna 'l{JOstnader ·s.JuU.igt be
räknade. Dock .erhålles ·en gan~ka ;tillfredsställande upp.fatt
ning •Om dessa Jwst111ader genom den proposition i f.rågan •SOm 

för.elades r,lksdag•en den 29 april. En sammanstäEning av d e 
för ishrytar]{ampanjen å syd- ·ocJh VJästkust·en 1929 däTvid b e
:t .. k a n ad e 1lwstnaderna utvisar en santsumma av Ju. 1,095, 7 59: 13. 
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I detta belopp är icke inräknat de ordinarie driftkostnaderna 

föT Statsisbrytar·en, vilket ,fartyg dock med anledning av sin 

grundstötning .föga m edverkade i nämnda kampanj. Hedan 

·förut har nämnts ·att den drygas.te anpart.en utgöres ay för

hypandet av den .ryska Lenin (mer •än en h'edj.edel av h ela 

k ostnad en ). Det synes dock tveksa mt om icke ytterligare ut

a·if•ler av ·denna verksamhet måste påräknas, hl. a. för ers ~ill-
~ ' 

. 
ning ·a'Y .fö rsl•iten fly.gmateTi el och ev·ent. reparat10nskostnadl'l" 

å pansarskeppet Drottning Victoria. 
1De •ovan a·ngivna utgiftsposterna, som givetvis utgöra en

dast en ,bråkdel av la·ndets tot·ala .f.ö,rJuster, utgöra dock till

hopa åtskilliga millioner och översliga i varj e fall anskatr

nin.g·skoslnaderna ,för en lisbrytare av Statsisnryt.a•r ens typ. 

Ett 'belysande .exempel på de riskpiremi.cr, som ·enskildi.l 

bolag kunna vara vi[liga att beta!.a .för att sä<kerställa sin v in

t ersjöfart utgör elen omständigheten, att Grängeshergsbo.lag<•l 

höslen 1928 på begäran f•ick Statsisbryta~·en förlagd till n ord

li•g.a deJ.en av Bottniska viken under ·en månads tid, innan de lta 

fartygs expedition elj est skulle .börjat, för att säkerstä!lla mal m

eXJ)Orten på Luleå. Bolaget förhand ·sig därvid att ersälta s ta

ten alla på g.nmd härav uppstående extra kostnadeT. 

'Såsom ett ·sammanfattande omdöme angå.e ncle vinter sjli

fartens nationalekonomiska betydelse torde följande pres su t

ta\lande ·förtjäna ·att till sin ungefärliga lydelse återgivas. »l~ 
bl:ockaderna är·o dyrbara, vållande uppenbara .förluster. Till 

en hörjan äro dessa förluster relativt begränsade till sjöfa rt-;~ 

nä·r ingen för att så småningo•m gå ut över handel och indusln 

och sQutligen, när wårighetern.a bli störs.l, mer eller mi ndre 

kännbart drabba landet i dess hdhet. lEnhaTt rubbningarna 

i postförbindelsenna med utlandet (större d elen ~v v.~r po~t 
på utlandet går via Sassnitzbraden ) och därmed 1 affat"sko t

res,pondensen inverka skadligt å affärsverksamheten. Ute

blivna eller försenade och genom transpm:tvägarnas omkast 

Jling ,fördyrad e varutPansporter kosta ~id och pengar. Export-
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industrien kan ej fuUgöra sina förbindelser etc. A andra ·si

dan stöter d e t ej på n ågra tekniska svånigheter att medelst 

isbryba.re icl<;e blott skall'a s·ig garantier 1mot sådana eXceptio

neNa förhå ll a nden som de vi.tka i år, li·ks,om 1922 och 1924 

uppträtt vid vå•ra södra kuster, utan även att avsevärt iför

länga •själf.a•rtssäsongen för de rhamnar 1 Bottnåska viken som 

även under normala vintrar aMt•id under nå .gon tid stängas av 

is. ·En sålunda förlängd seglationstid betyder först och f·räms t 

möjJ'i.ghet till ökat nyttjande av vårt t,ol!1lmg.e och ökade ra'l'-

1betstiHfäHcn och därmed ar.bet·sförtjänster fö r alla dem som 

direk t 'eller indi·rekt syssla med sjöfart. Tryggad vinters1ö

\Lart .inne,bär fördelar för h ela Jandets näringsliv. Våra .export

industrier kunna ·ordna sin prod uktion mera rationellt. Tryg

gad vint·ersj.öfart :j,cJ'-e blott 'ti'll södra •och mellersta Sverige 

u•tan äY·en rill n edre Norr.lands hantna r skulle i ut·omordent

hgt hög rg·rad motarbeta vinterns säsongarbetslöshet i des·sa 

trakt1e r. De 'förbättrade komnnmik·ati,o.nerna skulle äv.en på 

annat sätt främja varnomsättningen och därmed förbiHiga 

priserna.» 
T ill si·st bör även :beaktas att icke endast mater iella syn

punkte.r :böra v•ara utslagsgi:vande då det gäller säkcPhetsan

stalter tiH vint.ersjöfartens und·ers·tödjande. Det gives även 

humanitära s·käl s om i deNa sammanhang tarva att hlliva up.p

mä<rks•ammade. Under d en svåraste perioden senaste vrinter 

anförde en tidning· i detta avseende .följande. »Ma n kan ,göra 

en ganska ·intressant i~akttagelse nämligen d en, att olyckor på 

sjön av den stora allmänheten anses vara av v ida [)lindre 

uppskakande art .än andra olyckor. Int·räff.ar en j.ärnvägs

kloHi ssion varvid några {å p ersoner .få sätta livet till, då är 

detta en fullkomlig <katastrof, men .går ett fartyg under med 

ebt tiotal mans b esättning som kans k e dc~ss·fö.rinnan hungrrat 

odh frusi-t ti.Jl det yttersta, då fäst er man icke mycket avse

end·e ·vid saken. Vor.e det .för mycket begärt att utsträcka 

Oln:tanl<'en ·även hll själfartens män? De äro dock lika goda 

svenska medborgare so·m vi and.ra. » 

Som r edan tidigare vid fl ere !Jillfä<llen framhållits tarvas 
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det ,dock framför allt, om vår vintersjöfart i en f,ramtid skall 
kunna k'omma })å bättre fötber, att den stm·a allmänheten och 
en!l{,anneTligen våra statsmakter, få klart ·förr sig att Yå'l·t ~and 
är tlill stora delar havomflutet, att så gott som hela vår Yaru
cmsättning med utlandet går Yia havet, ,ocJh att vår ex,istcns 
ooh vårt välbefinnande i högsta .g,r.ad ä,ro heroende av att 'Yåra 
sjöfö1;bindelser med främmande länder icke rubbas. Tiill föl jet 
härav böra alla de skenbara up.poffr~ngar, som gör·as för att 
f111ärmj:a vår,a sjömaktintrcssen, hetraktas såsom en 'kapibalpla
cer.ing, vilken {ÖH' eller senare kommer att giva den bästa 

ränta. 
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Några erfarenheter beträffande de senare 
årens rekrytering av flottans sjömans

kår i Stockholm. 

Krigsmaktens förseend e med militärmanskap är ett pro
blem, som ständigt varit och aHtjämt är föremål för såväl 
stat sm aktc·rnas som vederhörande militära myndigheters sär
skHel a uppmärksamhet. 

Metoderna ,för problemets lösning hava under tidernas 
lop,p yarierat, heroende på för tilHäUet rådande militärpoh
hska förhållanden ·och krigsmaktens därav anhängande !be
hov, 'S'tatens finanser, inre politisl"a förhållanden och vissa 
folkpsykologis,ka m ·oment samt statsnwkternas ställning till 
pro:blemet. 

Skillnaden mellan förr och nu framträd er med sl"ärpa 
om man ,betänker, alt den lid icl"c ä·r allHör avlägsen, då man 
mås te pr.cssa <folk till tjänstgöring vid ·flottan uneler det att 
man numera har 3 till 5 sökande till varje 'ledig plats '~id 'Sjö
manskåren. 

Sjömanskåren rekryteras numera som bekant dels genom 
karlskTivning från skeppsgossekår,en, de;ls genom antagning 
av manskap meddels kontrakt. 

I det följande skall endast behandlas rekrytering av kon
traktanställda, men skall jag senare -tillåta mi.g uppställa 
några jämförelser mellan de båda rekryteringskällornas in
bördes värd e. 
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Huvu dkonl'ing.entcn rekryter antagas på h östen ri okl obe e 

med anstäHn ingens början den l november. Under senare a r 

har också .ett av vakanserna bel'Oendc m indre anta>l anla gil s 

den l augusti 'OCh l ,februari . Anskafiningen av rekryter sker 

antingen g.enom rekryteringsombud ell er av 'r ekryteringsofTi 

c·cren direkt, undantagsviis, åtminstone i Stockholm, också gl' 

nom underon·~ccrar.e m. ,fl . vid 1flottan. F. n . .finnes i m l'l 

lersta ·och norra SveJ"i.ge 36 rekryteringsom bud för Sloe k

'h,olms station. och i södra. Sverige 31 för Kadskrona. Enda-; t 

av r esp. kårohcfer godkända personer erhålla ti1lstånd alt an

skafl'a rekryter , varigenom man undviker, •att vem 'S'om hels t 

kan upptr-äda ·SOm ombud och pocka på rätten alt erhåll a r e

krytc.ringsarv:ode. 

Samtliga ombud erhåHa r ckryter,ingspass underteckn at ay 

kårchefen samt alla handlingaT •Och ,formulär, som äro nöd

vändiga för d e:r.as verksamhet. 

I g.od tid före varje rekrytering m eddelas de av rekryt l' 

ri.n·gsofl'iceren erford er.l iga upplysningar heträtTande an tak l 

vakanser inom varj.e y rkesgrc·n , tid ·för ·handlingarnas rinsän

dande m. m . 

Und·cr tiden får .rekryteringsofficeren direkt mottaga el t 

·stort antal för,frågnin gar. De frågand e tillställ as alla crfor

dediga ansökn'i•ngs•formulär samt •en broschyr 1111ed råd oeh 

anvisningar, vilken innehåller alla upplysning•ar och .f•örcskri f

ter •be lrä tfancl e ansökningshandlingarnas linsändande och ori

ent•e.r ar på e tt kortfattat sätt den ·blivande sjömannen om 

hans skylclighct.er och rättigheter. 

Då rekryteringstiden närmar sig, ins trömma handlin,gar

na, av vilka e tt antal ·emellertid ·alltid måste sändas tillbak a 

.för k•om•plettering. Papperen granskas av r ekryteringsofii

ceren och sortcra'S i yrkesgrenar samt :be tygsättes m ed hänsyn 

till skol- och arbetsbetyg samt övriga 'fÖ'rhållanden, som k un

na inverka på sötkanel ens lwmp etens. Härvid sker också e tt 

förs ta sa:mmbete med rekryteringsl.äkarcn, i det att alla lii

karbe lyg, som giva •anledning tiH tvekan h eträffar11cle vcderbö-
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rand:es fysiska ,förutsättningar, underkastas läkaTens gransk

ni ng. 

Hösten 1929 hava icke .mindre än 58 man därvid kasse

rats , ll tgömnde cirka J 2 % av inkomna diarieförda ihancl

Jin gar. Det är dock att märka, atl i en del fall läkarbetygc t 

kLart angiv it, att sökandert icke varit till fast anstälJning vid 

.]{r.i1gsm a'kten d uglig. 

För att samtidigt kunna gall ra ·bland d e sökanc1e vore det 

ön sk värt, att man på en gång lmncl e inkalla samtliga till .pröv

ning och läkarund ersökning. Tyvärr .går detta önskemål 

em eHert id f. n. ej a tt realiser a på grund av i·nkvmteringsför

håll.an dcna å Skcppsholm en. ~u m ås te m a n nöja sig med ,att 

inilwll a d c sökande i :grupp er om c :·a 25 st. åt gången. 

Enär an t•agni,ngsprövningen unel er dc senaste åren i allt 

vä sen t.li gt tillgått på samma sätt, skall jag i det följande n är

mast upp ehålla mig vid r·ckryteringen hösten 1929. 

I •bör j an av oktobeT inkallades de, som vor o bos a t ta j , eller 

i n ärheten av SLackholm ·och sålunda .kunde instäUa sig ulan 

kostn ad ,för Iuonan. F ör .alt bespara .staten kostn aden för 

läkarbetyget, som annars utgår, antingen yn glingen bl<ir an

tagen el ler ej, .behöv1a dessa icke genomgå förber edande lä

karu ndersökning utan unel ersökas endast vid pröYningen av 

rekryteringsläl<,arcn. Genom att »•avvenka» dessa först, vin

ner m an också, att man kan sända h em d e an tagna utan kost

nad, m ed order att senar e irrställa sig för omklädsel omcdel

ba.r t före tjänstgöri·ngens början. 

Låtom oss nu följa en grupp söl-.ancle ynglingar genom 

prövningens skärseld. Vid ankomslen :till Skeppsholmen om

händertagas dc ·av vederbörande <kompani, v·ars ombud m·ed

följ.er s:in grupp under h ela anlagningsprocecluren. En för 

prövn ingen avs.edcl ofTi cer tj änst.gör som ledare .för ant·a:g

ning&proven. Dessa pr1ov börj ade att användas re dan år 1924 

på ~.ruiha ti v av dåvarande Ä lO och :har la'lltseclan dess vaTit i 

bruk, :m ed de moderniseringar i frågm· •och form m . m., var

till •erfarenheten och tiden g:ivit anledning. Proven äro av tre 
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typer för att borteliminera möjligheten .för den sökande alt 
siwria .sig förhandsupplysningar . 

Först nedsluiva km·Iarna egna upp.gifter om sig sjä lva. 
Därefter Yidtager va·kenhets- odh matematikproven, vartill be
räknas en tid av 50 min. Sedan följer ett rättsknivningsprov, 
,·m·vid en standardtext uppläses, först i ett sammanhang och 
sedan ·ord för ord, varefter det av karlarna nedskrives. 

Telegramprovet är avsett att utröna de sök•andes förm åga 
att skilja det väsentliga från rdet oväsentl<iga. LedaTen m ed
delar ynglingarna, att de anses hava ·skrivi't ett brev, m en 
märka sedan, att .detta ej hinner fram i tid, varför de m åsl t' 
tel.egraJem det viktigaste av innehMlet. 

Sedan Yerkställas de .fysiska pPoven under ledning av 

gymnasti<lwfiiceren. 
För betygssättning äro detaljerade heslämmelser utfär 

dade, •avsedda att giva erfmderlig stadga och objektivitet vid 
be:clömandet aY de oliks. proven. Maximipoäng är 100 och fii r 
godkännande har i allmänhet .f:ordrats 60 poäng. 

Sedan prO\'en äro avs,lutade och betyg satta lagas de s.ij
kande aY ledaren en och en inför Ä110 dler rekryteringsofii
ceren för »o<kulär:besiktning». Denne avgiver därefter ut lå
tande och betyg å formuläret . Vid avgivande av utlåtand el 
tages hänsyn till dels poängsumman, dels det aHmänna in
tryck, som ·karlen ger vid frågor rörande honom själv, h ans 
föregående yerksmnhet, orsakerna l'ill hans sökande tiH Hot
tan, antag!1'ingsproven m. m. I sådana fall, då sökanden haft 
betygsumma från 40 till ·59 samt g}ort ett mycket gott intryc k 
och anses önskvärt, har muntlig omprövning ägt rum och ut
låtandet varit hm·oende på, hur denna utfaHit. De som ha fL 
under 40 poäng anses sakna förutsättningar för att kunna 
ti llgodogöra sig utbildningen i ·sjömans,l<årens skolor. Bland 
dem S'Om hav·a över 60 poäng i provet kan man emeilert id 
ibland också träffa på individer, vilka genast giva ett sådant 
intryck, att man tryggt kan .avgiva omdömet, att de ej äro 
önskvärda för sjömanskåren, något smn oftast sammanhänger 
m red karlens föregående verksamhet och levnadsmi•ljö. 
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Genom den här senast beskrivna pr·oceduren har man velat 
gradera ·s·ig för, att ej det skriftliga inträdespront ensamt får 
verka avgörande vid ulvalet av rdn·yter. 

De ynglinga~·, vilka sökt tiH Tadliomatrosyrket, under
kastas, .förutom förut beskrivna prov, s•ärskrilda sådana i av
sikt .att man härigenom skall utröna deras förutsättningar 
för utibildning i r.adioteleg·r afi. För att få pröva till radlin
matnos f>ordras nästan unclantags·löst realskol<Cexamen, varför 
givetvis de •ordinarie intr.ädesproven .för denna kategmi yng
lingar .Iwmma att bli bland de allra' bästa. 

Radioprroven bestå uti, 1att de sökande få inlära ett antal 
h01kstäv.er i morse. Därefter placeras de som mottaga'l·e och 
få med undan ,för undan stegrad ha•slighet mottaga de inlärda 
bokstävm·na, som angivas utan :inbördes ordning eller samman
hang. Dessa IJTov hava visat S'ig fungm·a på ett mycket tiH
fr.edsstäHande sätt och ofelbart ·avslöja dem, som sakna den 
snabba uppfattningsförmåga yrket 1f01·drar. 

De ynglingar, som nu blivit godkända .i prov.en under
kastas ·Omedelbart läkarunder,sökning, varvid de till ubåts
t j<änst avsedda genomgå för sådan personal för.eskriven un
dersö:kning. Vid läkarundersökningen kasseras ,aJlNd ett be
tyd ande antal, hösten 1929 icke mindre •än 17 % av de un
deTSökta. De av ·läkar.en godkända ynglingarna återgå nu tiH 
kmnpani<et där kompanichefen går igenom de färdigpr0vade 
och påteclmar sin till- eller ~avstyrkan, l~ontrakt utsknives i 
två exemplar •och de sökande tillsammans med aNa 'harudtinga.r 
föras inför kårchefen, som persorulrigen genomgår papperen 
och tager varje yngling under besiktning innan konlraktet av 
honom underteaknas. 

Sedan ·orn'händertages den nyanställde av kompaniet, ·om
ldäd es 'Odh sändes till exercisskolan för att börja sin u tbild
Jlling i 'flottans tjänst. 

Under de tre sista jämte innevamnde*) budgetår hava a!Il

talet inkomna diarieförda ansökningshandlingar vmit resp. 

*) 1929-1930. 

Tidsln·ift i Sjöväsendet. 41 
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64U, 504, 527 och 673 varjämte •ett icke obetydligt •antal till

bakasänts omedelbart, enär redan den Jörsta ,granskningen 

givit v·id handen, att sökanden sa•knat förutsättn~ngar för an

ställning vid sjömanskåren. 

Under ovannämnda år anLogos resp. 133, 130, 152 ocl1 

197 .rekryter, vi•lka förut arbetat i dc m est skilda yrken, som 

framgår av t•a'bcH l. 
Tabell 1. 

y r k e 1927 1 1928 1192fl 

J ordbruksarLetare och hen1masöuer .. . ... .. . ... . .. ... 26 . 3± G-t. 

Grovarbetare 

studerande 

Affärsanstända och springpoj kar .... . .... ...... ...... . 

f. d. Volontärer .... . .. . .. . . .. ... . . ............. . ............. . 

Verkstadsarbetare ........................................... .. 

Sjömän och fiskare .......... ..................... .. ..... .. 

Sågverks- och skogsarbetare .... ... ................... .. 

Snickare och målare .. _ .... ..... .................. ... ..... ...... 

1 Eldare och motorskotare ......................... ..... .. . 

23 

14 

15 

12 

7 

5 

2 

2 

3 

38 

12 

13 

6 

11 

4 
7 

5 

5 

58 

7 

s 
2 

13 

3 

3 

2 

Utom i taheHen ang>ivna äro följande yrken represen te

rade med ett mindre antal nämligen, :hotellvruktmästare 7, 

kockar 4, :montörer 6, chaufiör.er 2, typografer 5, bagare 3, 

trädgärdsar'betare 5, och slutEgen .Hnnes representanter för 

yl'kena kakelugnsmakare, glasm•ästare, sjukv?rrdare, agent, 

telef•onist, grav.ör, sotare, bokbindare samt •byggnadsarbetare. 

Av detta ,foramgåT, a tt det .företrädesvis är från jorden 

··och gr.ovarbetet s•om folk söker ·si.g till .flottan, det rela liYl 

stor·a anta•let ,f. d. studerande och •afiärs·anställda .få sökas 

ibland .radiomatr·os·erna. Antal•et f. d. volontärer har med aY

sikt ·av rekryteringsmyndigheterna .pr·essats ned ehuru må nga 

sökt, då det visat sig, att vid armen .f. d. anställda icke annat 

än i undantagSifall passa vid .fl.oUan. Anmärkniingsvärt iir 

det Tinga antalet sjömän och fiskare, vilket nog torde bero 
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på, att dessa 1 edan ·sl<afi"at si•g etl yrk e samt v•ant si.g vid den 

!'ela tivt slön·e friheten i delta ·v·id jämförelse med den sträng

are disciplinen och ordn1·ngen i tjänsten vid örlogsflottan. 

V:arför sö'ka nu dessa ynglingar att lwmma in vid flottan? 

J antagningsprovet .finnes en ,fråga i denna riktning och ett 

närmare studium av svaren giver följande .resultat. 

De vanhgasle s'kälen äro: av intresse, ,för de goda sko

lorna, för att lära etl yrke, för att .få en 'framtidsp-lats eifterål, 

för .att det är svårt att få arbe te (1lwmbincrat rmed intresse), 

f.ör att. få en god st-art i live t, var jämte någm mera icleelt 

anlagda yng'lingar besvar:::t frågan med: för att bliva en dug

Ng krigsman , j ag vm försvara f:ostep]a n det, .i ag ä·ls1{ar fostcT

}andet. En av dessa ynglingar v.ar s•on till en g·ammal s.oldat. 

Ehuru man helt v isst icke får göra :sig ·några iJ.luSiioner 

beträffand e det •ideena motivet ,för ansökan tiH sjömanskåren 

mär,ker man dock i allmänhet, att elt viss-l intresse för tjän

sten "\lid ·flottan föreligger ·samt aH den sö'kand'e anse-tt, alt 

en höjning av hans sociala stäHnin.g medföljer anställningen 

s-om örlogsmatros, något som ju även hestyrkes av det nyss 

sagda angående yrken v:id antagningen och som ju också är 

för flottan gl·ädjand e, dels sås.om bevis på sjömanskårens an

seende, d els alt vederbörande i allmänhet hesiller en önsk

värd ambition att komma framåt i ·livet. Dänför är det san

molikt ti•l•l ·mera gagn än skada, att den största kategorien ·sö

kand e komm er från jorden •och grov.arbetct, ly det är otvivel

aktigt bättre med en ej fullt så kvicktänkt, men påHtlig och 

uthåHig Ö11logsmatros än en smart, men mindre på'li>Hi.g, oc:h. 

kanslke av åndushisamhä·llets giftbaciller inf.clderad in,divid. 

I samband härmed är det av etl '~isst intresse att få reda 

på, huru vederbörande kommit på tanken alt sö],,.a till flottan . 

Vid 1förut nämnd •okularbesiktning har därför en fråga därom 

hhvit . fr.amställd och svar·cn ha genomgående varit: jwg 'ha·r 

·läst en annons i .en tidning, ell c.r jag >har talat vid en, 

'S•om är eUer varit vid f.loltaill, eUcr också: jag har 

alltid Jhaft intresse för sjömansyrkeL I det första svaret spå

ras rekryteringsmnlmd ens arbete, enär dessa j u basera sin 

verksamhet på annonsering. Vid närmare förfrågan i det 
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andm !fallet vad sagesmannen 'haft ratt säga om tjänsten h eter 

det, att »det .äT bra vid flottan » eller alt »om man sköter si g 

så Jå r man det ·bra, .annars· ,blir det m otsatse n». Häri ·ligger 

ju något som är ägnat a tt påka l,la n ä rm are uppm är ksom het , 

nämli ge n om 'icke Hottan och sjömans·kå ren kan Qch bör var.t 

den lb ~i s t a Teldamen för s ig själv. Hålles sjömanskåren vit• 

en hög sban:da<rd m ed nöjda ·e leme nt, ·so m trivas 1 tjänsten •Sci 

s.pr,ides nog av ·sig sj äh kuns·kapen .om delta förhå llande. E tt 

litet •b ev~s härpå ·från ,fjolå rets Tekryteri ng är värt a tt n ämna. 

E•huT u det för e jtll permissionen förra å rel .i cke va r bestäm t. 

men sUi<lHs ·i utsikt och hl'iv<it k·ä nt, att en 'lllindre r ekry terin g 

eventu ellt skulle äga rum d en l februari, stegrades det dag

hga a ntn:let f örfrå gningar und er shtte t av december och hör

jan av januari h lll det d ubbla och lredubbla m ot norma<lt m ed 

en tycl li·g tenden s a tt koncentrera sig Lill de julpermitterades 

hemorter. Della är f ör övrigt en obs·erva tion, som förut bl ivil 

gjord vid tiderna för större p ermitteringar. 

En undersö:kning ::>.v rekryter111as 'h e1norter 1111der dc se

rmste tre åren giiveT som Tesull-at föl,jml!de tabell. 

Tab.ell 2. 

Antal år _ _l 
Hem o rt 

1927 1928 192!) l 

Stockholm .. ............ .... ......... ... .......... . .... . . ... .... . J 32 

l G 

30 

Övre Norrland ... ... ... ...... ... .............. ....... ... ... .. . 7 

Mellersta Norrland ... .. . .. . ... ... ... ... ... . .. .. . .. . ... .. . .. . 11 

Nedre Norrland ....... ............ ........ ...... ..... ... . ...... 15 

Dalarna och Värmland.. .......... ... ....................... . 5 

Västergötland och Västkusten .. . ... .. . ... ... ..... ... ... 9 

1 
Östergötland .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . ... .. . ... .. . .. . .. . .. . ... ... G 

· Gotland. ... . . ................. . ...... ..... . ... .... ... ... ....... .. 4 

Småland och Blekinge .. . .. ..... ... .. ..... ... ... .. ....... .. 12 

s 

17 

11 

31 

13 

7 

11 

12 

10 

9 

6 

l G 

7 

lli 

15 

48 

11 

11 

11 

12 

J6 

11 

7 

17 

5 Skåne .. . , . ... ........... . ......... ... ........................... .. 1---+------i-- -
Summa 155 150 180 
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Enl~gt utfärdade bestämmelser uppd ela s land el i rekry

teringshänseende i två del ar av en linj e 'Som ungefär följer 

j<ärnväg.en St,ockho·lm- Göteborg. Det söder därom b C'Iäogna 

områd et avses för Kar lskrona, d el. norna Stockholm. 

En hliclk på tabell 2 ,g,i·ver vid •hand en bL a . .följande. 

Antalet rekryt er från staden Stoc kholm 'ha·r de lvå sista å r en 

nedgått både absolut och rC'Iati v l, viNzet knappast lord e v aT a 

tiH nackd el för sjömanskåren. ökning visa r däremot Mälar

l•andskapen, särskilt V·äs tmanlancl sam t de delar av Irand et 

utom Skåne, som till höra Kar.lskro na nkryte rings·område. 

Sökand e :från de tta .område hänv•isas ti ll Karrlskr•ona bå·de av 

rekryteringsoffic eren i Stcckholm och ombuden, m en i 1nånga 

fall uppgiva de, att de vi·lja söiJm 'liJil flott an , enela st om de få 

komma in på Stocklwlms stat'ion. Sådan a. som visal mycket 

goda betyg 'ha heHer ieke nekats att prö·va. 

En und ersökning av dclba .förhå lland e i samråd med r e

kryterin gsoffrice!"'en Ii Rarlskrona haw ick~e givit positiv t J·es ttl

t,at, m en storsladen med des·s s törre m ·öjili gheter både u nder 

a nstäNningst'irl.cn och ef ter slutad tjän stet id utgör nog h elt 

säkert den främ sta dock C'lscn. Det torde em eHertid Imappast 

vara alltför 'förmåtct antaga., att även den ·omständigheten, att 

andan inom sjömanskår en i Stockholm under senare tid Qtvi

velakti.gl fö rbättrats, varit ägnad utgöra en ]ockels.e för många. 

Tabe.Jl 3, v.ilken ·an giver antalet av samtrliga b estrraffn'ing

aT, s·om å•lagts manskapet och anla•let utstraffad e unrler åTen 

192'5-1929, bevisar ju .också att andan 'inom sjömanskåren 

förbättra t s. 
Tabell 3. 

J925 
l 19261 1927 

l 1928 1 1929 

Antalet ådömda straff ... .. ............ 287 142 284 l GO 145 

Antalet skilda enligt § ~9 SL (ut-
Etraffade ... .... ......... ......... . ....... ... 46 13 32 16 s 

Tahdlcn visar m ed unelantag av 1'926 en jämn sj unkallde 

kurva. 1926 års märkeliga sifl"ror tord e få sättars i samhand 
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med under del ta år för etagen kmftig personalreduktion, ch\ 

man hade möjligh et att göra s ig av med dc mindre goda ele

m enten och då risken aH kom ma b land de uppsagda helt sä

kert tillhaka'h öll mån ga ,från att u t sätta sig för m öj li ghete n 

att bliva bcslrafl'ade . 
BeträiTandc hcmoricn är slu t•ligen förtjänt a tt nämnas , all 

intresset för och 'kännedomen om sjömanskåren i Stockhol m 

synes tämligen utbredd, e n ~ir uneler senare tid anställts sven

s kal •m edborgar e, som varit ,bosatta i Norge, Danmark och 

Schweitz samt en man från Åla n d (e n broder till denne har 

kommit in vid SKM, båda med d~spcns .från ·SYCn skt medbor

garskap ) Yarjämte förfrågn•ingar ingått från Fin•land, Tys k

land •och L·e tUand och upp lysninga•r begäTts från clt flerta1 

korrespondensinstitut och en mycket ].;änd veckotidnin gs frå

goavcleining, emedan, som man sade, vi ·haft så många frågor 

om tj •änstcn vid f•Lottan. 
Såsmn förut :nämnts sker a nskaO"ningen av rekryter de•ls 

dir c k t .av Tckryteringso!Ticeren, ·dels g.enom rekryteringsmn

bncl, , iika ·för deUa •arbete :e,,hålla ett arvode av f. n. 30 kr. 

per antagen r ekryt. 
Förut, då odet vm :svårt att fylla vak·anserna, å lmins t·o ne 1 

Slockholm, yar •ombudens verksamhet utan tvekan högst n öd

v.ä nclig. Om .d etta är förhåHandet nu och i framtiden är där

e mot .tvivelaktigt, hksom om det s•kaH vara behövligt att ul

hclala ersättning till personal v id flottan ,för anskatTande av 

rekryter. Rekryteringsarvode utbetalas nämligen Ii förekom

mande faH jäm,likt RM I även till undero!Iicerare, fl aggl"orp

rak.r , korpraler ·och polismän ·vid den flottans s tat ion de ti'll 

höra. 
Enär fÖ'rhåUandena härV'idlag äro vä en:t•ligt ohka i Slack

holm och Km·lskrona oc'h •e ventuellt ändrade bes lämmelser 

naturhgtvis måste gäHa h ela flottan eller maninen ha u pp

gifter heträfi·a nde Karlskrona införskafiats .. 

kntalet ,genom av ·kårc'heferna anstäHda r ekryter ingsom

huct genom underofi'ice ra re m . f l. vid marine n samt gen om 

r c•kryt•er in gsofl'ice ren direkt ans tällda rekryter utgör tiHsa m-

l 
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m a ns i procent för de tre sista åren 1927- 1929 för ·Kads

kron a r·esp. 63, 35 och 2, % för Stockhohn r esp. 51, 5 och 

44 %, se tah. 4. 

Tab ell 4-. R ekryter anstä llda 1927-1929 genom 

Re kr. om b. 1)0 fl. Re kr. 

s 
m. ofl'iceren t a t i o n 

Antal ! o' ,o Antal ! 0/o Antal ! 0 /o - l l Karlskrona ··· ·· ··········· ···· · ··· 402 63 222 35 11 2 

Stockholm ...... - .................. 235 l 51 l 24 5 203 44 l 

Hela antalet antagn a rekryter utgjord e und er samma pe

ri od 'i Karlskrona G35 och 'i StiQckholm --!G2. I r ekryterings

arvoden ·hava utbe talats i I\:a rlskr·ona tiH r ekryter ingsombuden 

12,0.60 kr . och H.Jl und-erofficerare m . fl. G,GGO kr. ·och i Stock-

1ldlm T'esp . 7,050 kr. och 720 kr. Detta .gör i re/~ryter:ings

anuode pr antagen rekryt i ,j(.arlskrona kr. 29: 50 , i Stoc'khohn 

17 .Ju. 
Terbell 5. R ekryteringsstatisti/-.:. 

11H26--27 11927- 28 1J928-29 1 1929-30 

An talet diarieförda hand· *) 
lin g ar . . .. ····· ···· · ·· ······· G49 504 527 552 121 

An t . handlingar genom RO 137 177 250 196 27 
» inkallade ············ ··· 268 245 396 388 42 
» antag11ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 130 152 180 17 

Därav genom rekryt.-omb. 87 G2 63 110 15 
, » u o lll. fl. 0 0 o 18 11 6 7 -

> . r ckr.-off. .. . 28 57 83 63 l 21 
Rekr.-anslaget enl. stat kr. 5,650 5,G50 5,650 5,650 
Verk!. kos tnaden kr. ...... 8,000 6,580 9,453 11,000 
K ost. pr ant. rekr. (musik-

elev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 50 58 60 

Beträfl'ande utbetalning .a ,. rekryteringsan-ode till f lottans 

p er sonal ;har i Stock'holm tagils som r egel, att i cke godkänna 

' ) h:ol unnwn anger förltållandL'lla YiLl rck ryteringL'll Lleu 1 febr . 
d . å. 
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någon f'lottan tillhörig p erson som ombud, som 'icke bev is
ligen styrkt, aH han lagt n ed arhele och :besvär m ed aH an

skaffa rel<ryt.en i fråga och som begär blanketter för atL ltil l

slä lla s sökand e. 
Samtliga blanketter, som sändas direkt till sökande för

s·es med HO:s stämpel f.ör kontroll .att 'ingen annan uppträd er 

som 'Onlbud. 
Un-der de tre srista åren ha•r tiH rekryteringsombuden u t

brt·a lals för både Karlsl{]'ona och Stockholm sammanl ag t 
19, 11 Q. Ju·. ·eller i genomsnitt 6,370 k.r. pr år. Om d·cssa pcng:w 

e•ller t. o. m . . endast en .del därav st.ä1lldcs tiH v·cder.böran de 
myndigheters förfogande 1för annonsering och annan propa

gancla, ~kull e resultatet säkert 'kunna göras lika .gott. Här
vid är att ·o'bs,erYera, aU i nyssnämnda summor icke ingur 

varken dc pengar, som utbetalats tiH underofficeTa•re m. fl. 
ej heller rekryteringsarvoden för ansl\.aHande av skeppsgo•ssar. 

TiH yttermera visso ·haT på senare tid inom den ·kår, som 
skall J·ekryteras liksom ]nom .undcr.officerSikåren spåmts cll 

påtagNgt intresse fö~· att få ·bort evad s•mn populärt eller ["äl
tare impopu1ärt kallas för »värvarna». Därmed är givetvis 

inte avsikten aH s·äga något förklenande v.anken om dessa p er
sonhg·en eller deras ,fullt legit-ima verksamhe•t. F Tågan ä r 
emel•lertid allt för vittomfaUande .för att aJllsidigt kunna be

lySias eller 'lösas 'i ett korL föredmg utan ·böJ· tagas· upp ge
mensmnt för både marinen ·OC'h armen. Ett hastigt överslag 
ger dock utan vidare vid hand en, 1att mycket arbete skuJII e 
kunna uLföras arv de oiienrLliga arbetsförmedlingarna, ruHfö

ringstby·råer ·ocU1 sjömanshus samt natur<ligtvis av krigsmak 
tens egna organ för anslåilning även vid annat förhand inom 

densamma. 
Det ökade arhetet på HO: s 1expcdihon 3\.an under relnyte

ringsperi1oderna utföras av cxt.ra ];:r·after. 
I detta sammanihang skall jag be att få heröra rekryt e

ringsfrågans ekonomis·ka sida i ÖvTigt. 
Förs,Jags·ansi,arget för rekrytering i .Stockholm har under 

dc s·cnaste hudgetåren uppgått tiH '5,650 lu. pr år och vePk-
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Jig.a kostna·den ttill resp. 8,000, 16,580, 9,453 samt för si.stför
f]utna budgetåret t . o. m. höstrekryteringen 11,000. ·kr. Detta 
gör pr anbagen rekryt under samma år resp. 60, 50, 58 och 
60 kr. ell er i g.enomsnitt ung0fär 57 kr. Här föreligger alltså 

e tt konsla·nt och ganska bclydligt överskridande av anslaget. 

Då Te!kryt.cringsarvodet utgj-ort 17 kr. ·pr antagen rekryt, har 
I'esten åtgått för r esor, läkarearvodcn, färdersättning m. m. 

För alt nedbringa kostnaderna är det önskvärt, dC'ls att 

res•oTna b.Ji så hiHiga som möjligt, dels att antalet till pröv

ning inkaHad e ·blir minsta möjoJiga. 
1Erfarenheten har emellertid givit vid 'handen, att S·kall 

den önskade standarden hållas, m åste ung·e f'är va.r annan av 
ol·ika orsaker kasseras, varf.ör c :a två gånger anta•let ·vakan

ser inkallats. 
Kostnaderna hava s];:en!J:J•arl varit :ganska stura, men man 

tord e utan överdrift dock kunna påstå, att det varit väl an
vä,nrla pengar. Det är ju :inga svåri.ghetcr att blott på skol

betygen utvä lja de allr:a bästa och atl avs1ki,lja de allra sämsta , 
ehuru även d etta ibland kan slå fel, •svåPighclen ligger i alt 
vä·Jja bland elen stora massan med ungefär Eka bra .eller ·lika 

dåliga betyg, vilka betyg Dckså ofta äro värdelösa såsom be

dömnin gsgrund. 
Ehuru jag tiH fullo ins.cr statsmakternas önskan om spar

samhel med rekrytering>.ansl,a.gct, ä r det min hestämda åsik t, 

att myndighetnna i ekonomiskt 1hänseencle höra lämnas full 

frithet vid antagning •av rekryter. 
Låt oss göra ett .tankeexperim·cnt. Vid en r ekrytering 

utan prövning ·antages två man, som ~ned nu använda metoder 
skulle :ha k·asserats. 1Des~sa ·kJ.ara ·icke sin :pekrytutbildning, 

utan cr'hålla avsked ef.ter i häsa fall dt år. De ha då kostat 
-staten bara i kont·ant lön 1,200 kr. + 100 kr. i ·anställnin gs

p·enga.r. 
Un·der förutsättning att ungefä r •en på .två av .cle inkallade 

sökand e an Lage s, kostar varje man tj i111kall'C'lse hälften av 57, 

d. v. s. ungefär 29 kr. För elen summa som de två odugliga 

L'ekryterna bara i kontanter kostat knonan s/kullE' man a•lltså 

b:a 'kunn:at l< alla in 45 man ti<ll· prövning! 
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Jag 11ar förut nämnt, att önskan att få lära ett yrke ulgii 1 

i ett ÖYerv~igande antal fall drivfjädern hos den unge m a nn en 

att söka til1 flottan. Och all yrket i de flesta ,fall iir 

eldarens är knappast ägnat att fönåna . Den utmärkta ut
hildning, som eldaren får genomgå både teoretiskt och .fr am

för allt praktiskt under det att 'han har sin goda t·imliga hii rg
ning, ger 'honom ·s·tora förutsättningaT ,för det civila hvet. Re
dan godkänd ,]wrpra'lsutbildniDg berättigar hll maskinislh rn 

av 3. klass. Det ·är därför naturli·gt, alt det största antalet sii
kanclc kommer på de•nna yrkesavdelning. Yakanscrna ån om 

hantverks- och ekonomiavdelningarna äro ej h eHer m ed u n
dantag iför kockar SYåra att fylla. ·Däremot är det sämre stii llt 

på däcksavdelningen och allra ·sämst inom yrket arlillcrim a
lr·os, vi'lkct sällan ·kan fullh csät>Las Yid 'höslrekryt·e ringen. 

På senare hel hm därför tillgripit•s en åtgärd, som Yi sal 
sig fördelaktig, nämligen anordnande av en mindre rekrylc
Ting den l augusti och den l ,februari. 

Den l februari kunna •emeHertid på grund av utbildnin gs
vrogrammet antagas enelast ·sådana, v.ilkas yrkessl<!olor enbar t 
äro föTagda till ·hösten, nämligen am, sm och se. 

Att man inte får sämre 1folk •i augusti och februari än i 
11ovembcr utan snarare tYärtom bey,isas av, att mede·lpoä•ngen 

i tantagningsprovet var för augusti 19·29 77,:3 , i november 69,1 
samt februäri ·i år 74,-!. Detta sammanhänger också med , all 

proportionen mel lan anta•lct sök::1'!1de och hllgängliga vakan
ser SttäJH sig gynnsammare ,för fl.ottans de.l vid de mindre r e
kryteringarna sommar och vinter än på hösten. Så exempel

vis va.r .antalet platser den l februari i år 17 och antalet diari e
förda hancHingar 121, d. v. s. l på 7, förra 'höstea var pr o

portionen l på 3. 
Dessa sifl',ror synas j u synnedigen gynnsamma, men f ak

tum är, att med den gallring, smn 'numera äger rum, är del 
in te .för mycket med 3 sökande till varje pla.t>s. 

Hösten 1929, som torde få anses typisk för förhållandena 
<mder de senare åren, diariefördes 473 ansökningshandlingar. 

Avsi.lden var .att antaga c:a 150 rekryter. Av de inkom-
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11a ansörkningshandlingarna återsändes på grund ay ohllfreds

sNi<llancl e ·läkarebetyg 58 st. och på grund av dåliga skolbetyg 
3'5. Det fanns alltså 380 man att yä•lja på. 320 st. inkalla

{].es. Av dessa ka•sserades vid IH"Övning 8(i st. och av ·läkaren 
40 •st. Det av läkar:>n ka·sseradc antalet är :anmärkn:ing.sväri 

stort, dock är alt märl;.a, att 12 av de kasserade icke förut 
hade genomgått läkarundersökning såsom ym·ande från Stock

hohn med ·omnejd. Kassationsorsak var till mera än 50 % 
tandröta, i övrigt märkles flera fall a Y h j ärtfel och P'lattfol-
11et samt enstaka fall av njur-, nerv- och hudsjukdomar, 

sjukli g .fetma, bråck, lunglulJ erlmlos vid unga år, ltmgsäcks
inf.lammalion för ett år seelan samt en amputerad tumme. iDet 

är anm~irkningsvärt att inte något av dessa ~el förut upptäckts 

av vederbörande unclersökningsläkare. 
Uneler 'tiden för rekryteringen ·h i n ner man tyvärr icke 

m ed att ingående stuelera de utförda antagningsproyen, utan 
man .får nöja sig med vederbörande prövningsofTiccrs erin

ringaT och låta betygen ta•la rför sig sj älva. En närmare efter
granskning är dock väl värt arbetet ·Och lämnar en mycket 

god inblick i dc sö·kandes karaktär oc.h mentalitet. 
Beträfl'ande de egna uppgifterna skall anföra•s, att aHa så 

l§ott som undantagslöst ·idkat idrott i någon form, de aHra 
fl esta säga s.ig kunna simma, många kunna ro, men ytterst 

få s.egla. Sysselsättningen på frilid är företrädesvis läsning 
·och idrott, många taga korrespondenskurser, stuelera språk 

och syssla med motorer och Tadio, andra hjälpa hll i hemme t 

eHer äro roade av dans, musik 'OCh vromenader. 
Val<enhdsproHt innehåHer :frågor att besvara i gcogr.afi, 

l1i stor:ia och allmä·nbildning samt r·örancle örlogs- ·och hanclels
.f.Lottan. Frågm·na hava av de antagna i allmänhet hesvarat · 

bTa, oc.h 1woven .utvisa med tydlighet, att den vakne och aH
m änbilclade också klarat matemal1k- och Tättstayning,sproven 
'Vål. I vakenhetsprovet gäller det ej ·C"nclast att besvara frå

gan rätt, det .gäller också att ratta densamma Tätt. Detta S·C

nare är emeHerticl icke alltid faHet, vilket skall bevisas av 
någr a ewmpel. Härvid har medtag·ils Liven icke antagnas 

prov. 
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På frågan: Nämn några större rederier, har en svarat : 

Karlskrona örlogsredd oc'h på frågan: Vilka är.o vårt lands 

viktigaste nä ringar, har ett sY ar var,it: Pola tis, m j öl och m j öl L 
Bland Sveriges största öar förekomma Marstrand och 

Sk.cppsholmcn och bland de större hamnstäderna lika>lcdcs 

Marstrand. Förvånansvärt många 'ha reda på F inn ~\llalm

grens och Charles Lindbergs namn - där ·Ser man tidnings

pressens in1flytande - men bland svaren på frågan: Vilken 

svenskät tling flög först Ö\'Cr AHanten, märkes även Kronprin 

sen, kapten Lundborg och s tyrman Ahrenberg. 

Frågan: VHka sjömanstermer känner Ni hi l, har er b j u

cht .en stötosten för många. De fl.csta ha reda på styrbord 

oc'h babord och en har t. o. m. besvarat frågan med: gira, lov , 

splitsa, kantra, .kurs, ramma, solhöjd, navigera, läcka, du rk 

och däck. Fadern till d·enne var ·sjökapten. En annan h ar 

besvarat f,rågan med rigg, men vari t ,oförsiktig nog att inom 

parenles tillfoga ordet kostum, medan en tredje haft 'ldar.t fi ir 

s·ig .att sjömansterm är detsamma ·SOm sjömansslang ·Och be

svarat frågan: viUm ·sjömanstermer känner Ni till med: T•ova, 

st.a·ss, maTon. D-etta lär visserligen vara lägre Stockhohn s

slang, men anvåndes 'så vitt jag vet icke inom Hottan. Ti ll 

den .oinvigdes tjänst mcddela·s, att orden >betyda mössa, dräkt 

cHer kostym ·och ·sko.r. S.Jutligen ha av oförklarlig anledning 

l.vå man besvarat frågan om sjömanterm med: högertrafi k . 

Möjligen ha de tän'kt alt sjömans.term varit , dctsamma s'om 

sjömans1regel. 
De a>llra flesta synes :ha haft väl reda på både vad !flott an 

gj.o:rdc und er världskriget och varför Sverige behöver en ör

logsfl.otta. En man har d·ock hesvarat ·den .förra frågan m ed . 

att .fl.ottan skeppade Evsmedel inom .fientligt område, vari m an 

väl får spåra reminisc.enser från krigsår·ens mindre nogräl< 

nade hetsagitati-on. 
Om mat•ematik- och rätts1<rivningsproven är intet att säga, 

möjl'igen alt skoltiden.s m er eller mindr.e avlägsenhet i tid h är 

satt sitt spår. 

Telegramprovet, som ju avser at utröna mannens förm å-
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ga, alt skilja mellan det väsentliga och det oväsentliga synes 

tha varit väl svårt för dc fl esta, en förenkJjng a y detta pro\' torde 

därför möjligen Yara på sin plats. 
De fysiska proven slutligen ha yarit till god Dylla och 

där .dessa Yisat sig mindre Y~ilutför.cJa ·hos en i öuigt bra karl 

ha särski·lt noggrann >läkarundersökning begärts. 

Antagning.sprovew, värd e ligger naturligtvis i metodens 

lämphg'het o-ch tillför Ii tlighel att bland de sökande u lgaHra 

dem, som .ic'ke kunna tillgodogöra ·sig utbildningen ell er i öv

rigt ick e ·lämpa sig för tjänslen. 
En und ersökning, som em ell ert id ej kunnat bli absolut 

full·sländig på grund av alt vis.sa nppgi>ft cr s·aknas, men som 

d.ock är tillr~icklig .för :föreliggande behov, har verkställts för 

å·r.cn 1927-1929 beträffande betygen i rekrytskolans 1. del och 

giv.it följande r esu ltal. TabcJ.Jerna 6- 9 angiya dock e ndast 

dem, som genomgått r eJo·ytskola i land. 

Tab 6. Rekryter antagna 1 rfebruari 1927. 

Antal man Poäng vid antagning 
llieclel betv o· i 

""' Rekrytskol a I. 

G över SO 7 ,34 

5 71 - SO 6,73 

9 60 - 70 7 ,03 

3 und er 60 G,~3 

Ingen av dessa blev uncl eTkänd. 

TabeU 7. R ekryt er rantagna hösten 1927. 

Antal man Poäng vid antagning 
Medelbetyg i 

Rekrytskola I. 

26 över SO 7,H 

38 71 - SO 6,78 

45 G0 - 70 6,48 

12 under GO 6,38 
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Av tre i denna r krytskobs l. period underl<ända h ad e 
a•lla svaga antagningsprov, två uneler GO poäng, men antogos 
enär de gjmde ett gott a•llmänt intryck. 

Tabell 8. Rekryter antagna hösten 1928. 

Antal man Poäng vid antagning 
l 

Medelb etyg i 
R.ekrytskola I. 

18 över SO 7,7! 

16 71 - 80 6,94 

13 61 - 70 6,60 

11 51 - 60 6.52 

lO 41-50 6,34 

Provet ,nar denna höst måh~inda svårare än vanligt, varfiir 

man fick eftergiva något på 60-poängfordringen för att kun na 
fylla vakanserna. 

Tabell 9. Rek•ryter antagna sommaren 1929. 

Antal man Peäng Medelbetyg i 
summa R.ekrytskola J. 

12 över SO 7,44 

lO 71-80 6,85 

lO 60- 70 6,42 

Ingen under känd. 

Av ÄIO: s rapporter •över samtliga dessa Tekrytskolor 

f.ramgår, att elevernas uppförande varit hedrande om m a n 
undantager ·ett fåtal tiErättavisningar för mindre f.örs·ee•lser , 
dc hade under utbildningen ådagalagt intresse och stor vil

J>ig'het. 
Sås·om •totwlomdöme kan man säga, att prövning·smetoden 

fungerat i stort ·s·ett bra. Den får dock icke stelna till i for 

men utan bör varieras och lämpas •erftcr förhållandena. 
I direkt sambandmed rekryteringen står avskedstagan det 

från sjömanskår>e n. Ju fl.era, som av en eller annan ankdnin<g 
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erhål·la avsked eller avskedas, avgå .efter slutad tjänstetid eller 
s·äga upp ·sig, desto flera måste rekryteras. Att flertalet avgår 
eft.er ulljänt ljänsteticl, därom ·är intet ·ont atl säga, endast 

ett fåtal kunna ju berecla•s plats i under.ofiicCTS·kårcn och i 
händ else av mobilisering utgöra de avgångna, s•om överför<l<S 
till A-klassare, en kontingent ,fo•lk, som i yrkesskickhghet na

turJ,igtvis. är vida överlägsen nutidens värnpliktige med sina 

200 dagars övningstid. 
En u neJersökning beträffancl e av.gång för·e utLj än t tjänste

hd .och ors•akerna därtill har såsom resuHat givit upphov till 

tabell 10. 

Tabell 10. Tabell ulvisande avgångsorsakerna för kontrakts
anställda alla yrJ..:esavdelningar. 

l Antagna år ........ . ............. .. ............... . 1926 

Antal antagna .. .... .. ........ .. .... . .... .. .......... ........ . 150 

Avgångsorsak: 

Tjänstetidens utgång ... ...... .. .... .. .... .. .... .... . ....... 12 
Egen begäran, framtida väl .. .... .. .. .. .. ... . ... ...... .. 15 

ej godkänd rekrytskola (oförmåga) lO 
sjukdom ......... ... ........ ... ...... . ...... 3 
straffad (dåligt nppf.) .. . .. . .. . .. . .. . ... 3 

Uppsagd efter 2 år § 164: l ' /2 ................... .. ... 7 
l{assation . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

R.ymm are ... .. . .. ............................... .. ....... .. .... .. . 
Utstraffad § 29. SL . .... ........ ...... .. ....... ...... ...... 6 

1927 

153 

12 
7 

3 
6 
4 
l 
7 

1928 

153 

2 
6 
3 

l 

Dö d s fall.. . ... ... ......... .. ........ . ...... . ....... . .............. . 
1 
__ 3;__'-----+---l 

51 13 Summa avgångna 61 1---+---+---
Surnma avgångna i 0/o 40 33 8,5 

Som synes utgöres det största antalet avgångna ·av så

dana, som beviljats avsked på grund av egen be:gämn och '!ned 

stöd .av reglementet, varvid !hänsyn också av vederbörande 
myndi ghet tagits tiU mannens förhållande uneler tjänsten vid 
flott an. Ett icke •obetydligt anbal har unelerkänts i skolor ·och 

kur•ser och uppsagts efter rtvå år. Några ha med avsrikt >låtit 

sig undrcr'känna·s för att komma ifrån tjänsten. 
Bland de avgångea ha också många blivit utstraffade. 
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En undersökning belrä{Tande :de !förhållanden i tj äns·len, 
som J<.unna anses påverka av.gå ngen {rån sjömanskåren, har 
giv it vid handen, 1att manskapet i a llm änhet lrivs bra. F ör
h ålla•ndena härvidla·g är dock Yäsen Higt o lika inom olil.;a yr
k esgrena r , ·ber oende på betordcingsul·sikter, tjänstgöringens 
art, utsikterna till civilanstMlning samt möjligheterna tiH ord
nad tjänstledighet. Detta ·senare är ju genom personalred u
ceringarna ett aldlucllt prohl em inom a lla flottans kårer. Ne
danstående tabell utvisar anta let ljänstledighet•sdagar för sji i
manskåren i Stockholm under a nst•äHnin:gsåret 1928- 1929. 
Däri ä r icke inräknat tillstå nd a tt Yistas utom förl ägg ni ngen 
unel er upp ehåll i skolor eller kustflottans ÖYni ngar. 

Tab ell 11. 

!3,5 12,215,719,51 4,71 5,4 11 4,5 11 5,o 14,u 19,o l~ IG,o l J ,o 15,s i5,G 13,sl6,o 15,71
1

6,2 6,"5 

Tiabellen är inte utan sitt intr·e sse. Som :bekant äger ma n
skapet ·rätt att århg.en erhålla 20 dagars tjånstledighet LPl au 

löneavdrag då tjänsten så m edgiver. Ick'e mera än c:a lJ.J. a\' 
dessa dagar 'lmr kunnat utnyttjas. Bäst är musikp e·rsonalen 
stäHd, därn·äst ·k·ommeT u-båtspersonal en och utan aH jäm fi i
rel•Sie sämst ha kockarna d et, ,den pct'sonal alltså, ·som n og 
kan sägas 1ha den strängaste tjänstgöringen. Och de t synes 
otvivelaktigt att •staten för kockarna - smnmanla.gt 45 ·s1tyc
k en - är för liten. Häri Ligger också ddvi•s föTlda:ringen till 
svårigheterna ·at:t rc'krytera denna y·rkesgren. Tabellen vi·sar 
också, att u-båtspersonal cn har del !bättre stäHt än genom 
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snitbet, ·beroende på icke endast de relativt stora staterna i 
d es•sa yrkesgrenar utan måhända äv.en på, att deras intressen 
företräd as av en särskild ·oTganisation. Arten av deTas tjäns1-
göT1ng ombord kräver också mera ·ledighet. 

J ag har~ det föregående uUovat ·en jämförelse mellan sjö
ma:ns·k årens båda Tduyterings•käUor, skeppsg.ossekåren och 
kontra:k•tsanstäUda, m en förutskicl<,ar, att den undersÖ'kning 
ja,g v•erks tä llt icke göi· några som !helst anspråk på att vara 
uttömmande - därtill kräve•s en synnerligen vittomfattand•e 
utredning - utan endast avser att med några siffror bely•sa 
den nuvm'and e organisationens T·esuHat. 

Ta•bell 12. Tabell utvisande avgångsorsakerna för karls krivna 
1926-1928. 

Karlskrivna år ............... ... .......... .,. ...... .. ..... .. 1926 1927 1928 

Antal . .. .... .... ., .... ., .. .............. .. .. ., .... .,.............. 47 39 48 

Ax gångsonale: 

Egen begliran , framtida väl ............................ .. 
underkänd i skolor ................... .. 
sjukdom ................................ .. 
straffad, dåligt uppförande ........ . 

Kassation ................................................ ...... . .. 
Ry1nm are ........ ....... ..... . .. . .. . ... .. ...................... .. . 
Utstraffade ... ............................ .. .... . .............. . 
Dödsfall .......................... .... ............. . .. . ... ..... . 

Summa avgångna 

Rumma avgångna i 0/o 

4 
5 

2 

3 
J 

3 
5 
l 

] 

l 

2 

l 
2 

l 
1-----+----+-----1 

1---+---+--1 
15 J2 6 
32 30 J2.5 

En jämförelse m ·ellan tabellerna 12 ·och 10 ,utvisar, att 
pr.oeentta•let avgångna varit S'törre bland de k·ontraktsanställda 
UtQJm under si·sta året. 

T idslc7·ift i Sjöväscndet. 42 
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Tabell 13. Sammandrrag av resultat för manskap vid däcks~ 
avdelningen i korpralskola 1923- 1929. 

F . d. skeppsgossar Kontrak tanställda 

~> H> 
~ ~> ..., 

UJ 

År ~CIJ UJ o :o !"'UJ ~-~ ~ o ::l )-' • 5: "' 
~ 

:--'~ 
,.. 

;~ n 
UJ ~ · c+ w=-: o~· :;. o~ ~ ~ 

6:< ~o: o- ::::.. er g <j "'"o.. o p. 
CD CD 

~.~ 
2_. p p 

"' "' ~· 2_.P p 

"' ~ .o.. 

1923-26 l 142 l 22 l 15,6 l 6.7 l 258 l 45 l 17,4 l 6,7 

1926-27 60 12 20,0 7,2 38 12 31,6 7,2 

1927-28 41 7 17,o 7,1 43 15 34,9 7,2 

1928-29 29 6 20,6 7,o 55 18 34,5 7,3 

1!:129-30 35 5 14,3 - 17 3 17,6 -

1923- 29 l 272 l 47 l 17,3 l 7,o l 391 l 90 l 23,o l 7,1 

Gå vi s·edan till tabell n :r 13 beträffande korpralsskolorna 
så framgår av denna, att avgångsprocenten 1923- 1926 var 
ungefär 'lika fö'l· båda kategori·erna under det att densamm a 
f ör de tre ·sista vinh·arna vm· från 50- 100 % större :för k on 
·traktans.tällda roch även abs.olut väsentligt större. Sih1tligcn 
ha siLTrorna för året, som givetvis endast omfattat avgångarna 
t iHs dato* ) blivit tämligen lika för lbåd:a ·kategorierna, men har 

n edgått jämfört med föregående år. 
Att avgångspr·ocentens storlek icke enbart varit heroendl' 

på eleverna utan i hög grad ~rönt inverkan av de prrinciper , 
som kommit t in användning vid elevs •skilj ande Ifrån skolan, 

torde vara höjt över allt tvivd. 
Skärs•kåda vi sedan medelbetygen :i korpra:hl"o>la så fr am

·går, •a>Lt des•sa va·rit något !högre för de kontraldsanstä•Hda . 
Detta syn es j u egendomligt med den skolunder•by,ggnad, som 
skceppsgossen förutsättes äga, men pekar möjligen på, att un
dervi~nin.gen i sl<oeppsgossesl"olan skulle lämna en del övrig t 
att önsl{oa . Det finne·s också andra förklm·ingsgnmder. Dels 
har j u avgångarna bland d·e kontra'ktsa:ns,bäHda varit större 
och därvid ha grivetvis dc sämsta blivit ·avskilda, dels finns 
})land d e kontraktsanställda ett antal radiomatToseT med real -

*) Mars 1930. 
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s.koleexamcn, vi•lka båda förhållanden varit ägnade att för
bätrtTa medelibetyget för dcs·sa. 

lVfrol skeppsgossarna har även framhåll its, särskilt i korp
ralsslwlestadiet, aLt de äro allt för 'lekfuHa och ej t•aga rtjän
sten på allvar. Orsaken härhll är dock ej svår att finna . 

De ka'l"lskrivna ha i genomsrniU v,ar:it l år .och 2 månader 
yngre än :dc kontraktsanstältlda, vi lken skil·lnad i ålde·r säkert 
ger sig tillkänna vid denna tidpunkt i livet. Sl<oeppsgos.sen 
har tiHbragt 2 % år av sin heltiga ynglinrg:aålder i en omgiv
ning, som inbjudit till k k ·och sorgrlöshet under det .att den 
l<'ontraktsa>n•ställdc, som ·tagits från plogen eller all·betsmaski
nen, r edan lärt sig pröva en del av livets a llv.ar. Ehuru givet
vis alrla ·oart.er är·o av ondo, är det väl ändå knappast önsk
vätrt, abt d en unge sjömannen skall taga allting alliför aHvaT
ligt, ett visst mått av gosselynne har redan i lfo.rna tider an
setts såsom en öns:kvärd egenskap hos människoos•lä·Met. 

Tabell 14. 

Ar 1192511926119271192811929 

32 

9 

16 

5 

8 

3 

Totalt antal utstraffade ...... ...... .. . 46 l 13 

Därav skg. fr . Marstrand.. ............. 17 

1 

7 

Skg. i 0/o av antalet utstraffade ...... 37 °/o 53,s "/o 28 °/o 31 12 °/o 37,5 °/o 

I tabell 14 är sammanfört uppgift å utsb·affa.cle under åren 
192•5- 1926. Antal•e t utsiraflade skeppsgossar und er dc se
na•srtc åren har varit omkring 1;3 av hela a ntalet utstraff.ade, 
ett synes det mig, anmärkningsvärt stort 'antal. 

Tabell 15. 

År 1925 1926119271192811929 

Antal karlskrivna oo .... 59 57 l 52 l 43 
Under tiden 1925-19:29 utstraffade 3 3 l 

i 0/o av karlskrivna i'trsklasser . 00 000 5,3 °/o l f.·' 0/o 12,3 °/o 

49 
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Tabell 15 angiver dock, :att de utstrafTade företrädesYis 

Yari t alt finna bland äldre års·kurser, ty av 41 utst.rafl'ac! L· 

skeppsgossar uneler år0n 1925- 1929 hava ·endasl 7 •hllhört 

uneler dessa år l< ar l skrivna. En förbättring härvidlag liksom 

inom hela sjömanskåren synes Yara påtaglig. 

Sedan komma vi slutligen till tabell 16, som utvisar p ro

porli.onen. mellan antal ,f. el. skeppsgossar och kontraktsan

ställda, cläck·s·avclelningen. 

Tabclil 16. 

Antal nyantagna å matroslcompanierna. 

14-års perioden 1915 - 1929 ........ . ... .. ...... . 

Antal E> lever, som kommenderats till korpr.-
skolan åren 1923- 28 ................ .... ..... . 

Antal elever, som godkänts i korp.-slwlan 
åren 1923-28 .. .................. . .............. . 

Antal elever, som kommenderetts till DO-
skola åren 1920- 27 .... ............... ...... .. 

Antal 0 /o-tal 
1---;---l--

646 1018 39 61 

272 394 41 50 

225 304 43 57 

107 71 GO 

l 

Al~;~~l ~6~~~ 27 ~-~~~ .. ~~-~~f.CO!~~-. ~- .• ~.~.-s~~~.~-~ ~ 
Antal UO 2 o. 3 gr. enligt 1930 års rulla ... 

62 

105 

38 

45 

62 

70 

40 l 

38 Il 

30 

Denna visar, al t ·skeppsgossarna uneler utbildningens g~m g 

och und·er tjänsten vid sjömanskår·en dock aHt m ·er och m er 

dominera och under det att under perioden 1915- 1929 av dc 

antagna errclast 39 % varil f. el. skeppsgossar, de sena:re docl< 

f. n. utgöra 70 % av antalet UO 2 och 3 gr. inom däcksavdel

nin,gen. Siffrorna i ta·bellen äro S•Om synes icke .från samma 

årsper.i·oder, varfö·r någon dir.e!..:t jämförelse icke ]< an äga run1. 

För •erh å lland e av ett mått på }JToportionen mellan kontrakts

anställda och sk.eppsgossar är den dock fullt tillräcldig. 

Vid •bedömandet av spörsmålet skepp~g.ossar - kontrald ~-

-GOl -

anstäHda är del s~\ många fakborer ·att taga hänsyn hll, all 

det, sås.om jag JJ·>am'hållit·, >inom ramen f.ör en kort ar li'kel 

naturl igt vis icke låter sig göra att uttömmande behandla 

frågan. 

Båda sysl·emen synes mig emeUertid hava sina för- och 

Jl!ackdelar och del hela är kanske yLterst en ekonomisk fråga. 

De>t lorcle också därfö,r under nuvarande förhåHanden icke 

b.Ji. ett »a>ntingen - eHer» utan »IJåde - och ». Genom all 

antaga både skepP'&.gossar och kontraklsanslä.Uda vinner man 

bland .a111nat också, att under ett och samma år kunna välj:a 

bland asp•irant er ·i årsklasserna 14- 20 år .eller ä-ldre, med 

enelast skeppsgoss·ar får man ins'kränka sig till 14-- 17-årin.gar 

och med enbart kontraktsanställda 17- 20-åringar - ä•ldr.e ta

ges endast undantagsvis. Alt man kan få utmärkt fol.k Ifrån 

de .kontr:aktsanslälldas led visar exempelvis maskinist erna. 

Ingen S·kulle väl vilja påslå, att maskinisternas eUer eldarnas 

tjänstbarhet ä·r sämre än däcksavdelningens, men ehuru det 

är uppsjö på eldarrekryter och denna yrkesgr·en är mycket 

lätt att rekrytera jämfört med ·andra avdelningar, finnes doc'k 

vakanser inom underofficerskårens maskinavdelning, i tr,ols 

av denna yr.kesgrcns väsentligt ·bättr·e elwnomiska föPhåHa.n

den vid tjänstgöring ombord. Häri •spåras naturligtvis eldar

nas goda utbildning och stora möjligheter .att få hra civila 

platser. 

I trots av sina fel och brister, vilkas verkningar dock icke 

helt lfå tillskrivas skeppsgossein stitutionen som •sådan, utan 

tiH ·st·or del förhållandena efler karlskrivning·en, är dock den 

samma även i sin nuvarande form av ovärderlig nytla för vår 

flotta. 

skeppsgossarna - åtminstone de lbällre elementen, vilka 

säkert utgör den övervägande delen - ·bli dock från början 

mera vana vid förhållandena och känna sJg nog mera höra 

ihop med 'flottan än vad ·förhåHan.det är med de lwntrakts

anställd a. 

Däremot skulle jag vilja i.frågasätt•a, •O'l11 icke en omlågg

n~ng kan ske i de förhållanden, under vilka den nykadskrivna 
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skeppsg•nss·cn får tillbringa sina ·första år i sjömanskår·en och 

om :icke mer-a hänsyn därvid kan tagas l:ill hans föregåen dt' 

tj-änstgöring. 

Nu några ord mn rekryl eringsförfaTandet på andra håll. 

Inom madnens öH·iga ·förhan·d, d. v. s. vid sjömanskåren 

i K•arlskrona samt vid Ku sbarliH erircgemenlena har s·cdan 

]1ängre ell er kortare l'id dc i Stocleholm använda prövnings

metoderna vid rekrytantagn:ing till ämpa~s och med, eft.er varl 

jag erfmi t, gott resultat. Ä ven in.om a.rmen tycks man bör ja 

intres·sera sig för sa1<-en. En förfrågan li>ll Stockhohnsregc

m cntena :i detta avs·eende har besv·arats ·olika. På några h åll 

beg,agnar man moderna meLoder vid gallring av rekryter, pa 

andra kör man i d e gamla hjulspåren. 

ErfarcnJ1cter sam·las från år tiH å r rörande r·ekrytering, 

men hava ic'ke .at1n•at ·än under hand kanunit anna t än eget 

1förhand .ti<]]g,odo. Genom en enligt a>llas åsikt mycket lycklig 

hestämmels•e sammanträda numera va·rj e år i marinstahen 

representanter .för flottans idrottsfö.rband för att di·skutera 

idrottsproblem ·och i samb:.md dänned stående frågor. Det 

skulle säkert vara synnerligen lyckl·igt om s•amma anordning 

tillämpades på •rekryteringen. 

Jag s:kulle för den skull< anse .det ·lämpligt, att repr·oscn

tanter f.ör .rc.kryteringsmyndighet•erna vid m aninens <förband, 

Hottans stahon i Stockholm 10ch Km·.Jskrona, skeppsgossekå

rerna och kustartilleTiregementena i Vaxholm och Karlskrona 

v•arj.e år :i november eller ~ hörjan av december sammanträda 

i Stoc'kholm för att inför chefen för marinstaben framlägga er

farenheter TÖrande rekryteringen., di·Silmtera d:ithör·ande frå

g.or, uppgöra förs<lag tiH prövningsm.etoder , arganisena .rek1am 

och annonsering m . m. m. m. för nästkomman.de r·ekryt.erin gs

år. Genom en sålunda vidtagen m1ordniu,g skuUe s·äkert en 

hel del kunna ernås, såsom hespar:ingar ·samt enheblighet, pl,an

mäss:ighet och öven>kådlighet v id r·ekryteringsarbetet, utan a tt 

vederhörande ant•agn:ingsmyndi·ghets !handlingsfrj<het därige

nom insk·ränkes. 

För visso ,fordras det i nuet och kanske ännu mer i fram-
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tiden, ·då utsikterna fö·r a ndra statsmakt·ens förstå,else för vårt 

vapens matcriel'lu·av måhända komma att te si·g ännu möTlmre 

än för närvarande, att den pcrson a-lvind, som blåst och allt

jämt •synes blåsa inom Hotban, :icke skall avtaga i styrka och 

att den för.ståelse för människomate•ria'lets betydelse, som utan 

tviv·el alltmera v inner insteg, s kaH <komma oss •a tt ins·e vikten 

av, ic:ke blott att utvälja •en<dast det bästa till ·buds stående 

r<ekrytmatl:erial.et, utan även att på aNa sätt söka vidma'kthåila 

och .förbättra pe.rsonalens anda, yrkesskioklighet och arhebs

glädj.e. 

S. Elliot. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meddelade från Marinstabens Utrikesavdelning. 

(Septcm ber 1930.) 

Amerikas Förenta Stater. 
Fullständiga cletaljer angående proven med 10,000-tons krysHl

ren Houston äro nu tillg~ingliga. Så småningom ökade löpninga r 
över mätta milen, varierande från 10 till 25 knop utfördes och hon 
visade sig mycket ekonomisk vid kryssningsfart. Följande dag fid 
hon göra vad hon kunde och utvecklade 114,104 hkr. och en far1 
av 33,77 knop. Vid gång akteröver gjorde hon 22,46 knop ÖYC' I' 

mätta milen. 
(Tj tdrag ur The Naval Chronicle, 5 sept. 1930.) 

Såsom den sista av åtta kryssare tillhörande Pcnsacolaklassf' n 
löpte Louisville den 1 september av stapeln. Samma dag stapelsatte·~ 
en ny :10,000-tons kryssare, som skall erhålla namnet As to ria under 
det att namnen på ytterligare tre kryssare genom marinministern 
meddelats nämligen: Port land, hlinneapolis och New Orleans. D1• 
sista sex av dc hitintills åtta byggda kryssarna på 10,000 ton, som 
på grund av sin olikhet (9 kanoner i stället för 10) gent emot d< 
båda första betecknas med Augusta-klassen, få två katapulter mvl 
lan dc båda skorstenarna och skola modför a sex flygplan ombord. 

(Utdrag ur Marine Rundschau, sept. 1930.) 

England. 
Jagarna Simoon, Sparrowhawk, Tactician, Shark och Sea Bc• :t<' 

komma att strykas från stridsfartygslistan och att klargöras j' i,r 
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i örs,iljning. Dessa fartyg tillhöra S-klasscn oc!t stapelsattes j 917. 
De hava ett deplacement. på 1,073 ton och en maskinstyrka av 
27,000 hkr., samt äro bestyckade med tre 10 cm. kanom·r. 

(Utdrag ur The Naval and illilitary .Record, 3 sept. 1030.) 

Antalot på aktiva listan upptagna kontera mi ral er har ytter
ligare reducerats genom utebliven beford ran av en CP.]Jtain vid kon
teramiral Ganingtons avgång. Den 8 maj U]lptog li stan '18 konter
amiraler. Antalet under motsvarande period 19n var 3\l och 1919 
64. In gen captain har befordrats efter d(• fy ra f laggm än, som av
gått från och med den 8 maj och antal et konteramiraln har så
lunda nedbringats Jrån 48 till 4-i. 

(Utdrag UJ' The Times, 3 sept. l930.) 

Namnen Swon\Jish, Sturgeon och Il1arnes har givits åt dc nya 
unclervattcnsLåtarna, som tillhöra 1\l2Q års byggnaclsprogram. 

Dc två fö rsenämnda komma att byggas å örlogsvarvet i Chat
ham och elen sistnfimnda vid privat varv. 

(Utdrag ur The Naval Ch ronicle, G SC ] Jt. 1930.) 

Finland. 

Det i Bremerhafen Jiggande skoliartyget OlLlcnburg är sålt till 
finsk a staten. Det sligs att dci. forti arande kommer att användas 
för skolskepvsändamål. 

(Utdrag ur Dcutschc AllgL' IIlcine Zeitung, !'i sept. 1930.) 

Frankrike. 
Algerie, den sjunde franska 10,000 tons kryssaren, skall stapel

sättas elen 1 nästkommande december. 
Algerie blir, ehuru ett Washingtonstandardfa rtyg med dc van

liga åtta 20 cm. kanonerna med tv[t kanoner i varje torn, icke en 
lätt kryssare utan ett väl bepansrat stridsfartyg, lämpat, enligt hen
nes konstruktörers [!sikt, att. möta vilket annat under byggnad va-
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ranclc 10,000-tons fartyg som helst. Spccialpansar, från \JO till 140 
mm:s tjocklek skall skydLla h0nnc vid träLfar från vilk0n riktning 
som helst; ·rarorna f rån undnvattensbåtar och från lurten hava ii p;
nai.s tillräcklig uppmärksamhet. Ht>nncs 20 cm. kanoner, av 11-· 

modell, antagas bliYa jämförliga med dc tyska 28 cm. kanont>r11 a i 

a1·scendc pit skottvidd, under d0t att dc väntas få en dubbelt s' 

stor eldgiYningshastighct. 
Algcrie kornm er att, i Likhet med italienska och Pngclska krys

sare, erhålla lO cm. luftvärnskauonC'l', åtta till antalet. 
Hon kommer att få Jlushcläek (däck utan avsatser) liksom <lt· 

engelska fartygen, och Pnclast en skorsten. ])pn vanliga aldermast Pn 
konuner att cnättas med Pn kort elylik utan salning. Åtgänlt>r 

hava vidtagits :f'ör att utesluta alla onödiga vikter på fartygets övn• 
däck och alla dylika, som icke hava någon militär bctyclPlsc. Skw
vet 8ynes hava blivit ritat citcr nya linjer, särskilt vad beträffar 

Jlans rade undcrYattcnsavclelningar och skott. 
(Utdrag ur The Naval and Military HPcord, 3 sept. l930.) 

Som en mo tvi k t i.il.l ck n i tal i ens k a Conclottierri- typPn övPr
Yäger franska marinministeriet en 6,000-tons kryssare mC'd en fa rt 
av minst en knop högre iin elen ita lienska 38-knops kryssaren. ])p;;,; 

huvudbestyckning skall också bliva något överlägsen rivalens, tv 
15 cm. kanonPn av 55 l'aLbers läng-d monterad såsom å Duguay 
Troin-klassc•n är dt utmärkt vapen och anses av många vara över

lägsen varje annan kryssarckanon, som hi t intills satts ombord av 

någon nations flotta. 
(Utdrag ur The Naval Chronicle, 5 SPpt. 1030.) 

Toulon den 4 sept. 1930. 
En fransk undervattensbåt utförde en märklig bedrift här ; 

närht>ien i dag. Genom dykning uncll'r en drivande :flygbåt ly(lr

unclervattensbå ten elensamma upp på sitt däck och återförde dl' t' 
sedan till hamn. Flygbåten hade tvingats gå ned på grund av m o
torfel. Föraren, som blev oskadd hade tagits ombord å en fiske!J åi. 

(Utdrag ur The Naval Chruniclc, 5 sept. 1930.) 

Ä varvet i Blainvillc vid Caon sjösattes den 6 september en för 
franska flottan byggd und e rvattensbåt, Archimede. Fartyget har l'll 
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Hingel av 02,0 m. och en bredd av 8,2 m . samt ett cleplaccnwnt pil 
L550 ton. 

(Utdrag ur 1\:icler C'ueste NachrichtC'n, \l SPpt. 1930.) 

En gren a\· franska flottan, Yi lkcu - ö\·crraskandc litet -

beaktas å denna sida av kanalen, ehuru den gjort stadiga och ·gan
ska anmärkningsvärda framstc•g är motortorpcclbåtsrlottan, av många 

franska iakttagare lwtraktas såsom ett utomordentligt anv:indbart 
bihang till elen Jranska floHan. För Jet första äro fransmännen 
mästare i tillverkning och ltanclha1·ande av hensinmotorer och för 

det andra gijra motorbåtstävlingarna stadiga framsteg gynnade av 
den franska ungdomen, och marinministerid SC'r inget skäl, varför 

det icke skulle utnyttja denna c·nt usiasm. på samma sätt som Pngcl
ska flottan använde yachtmännen under kriget. År 1\121 köpte 

Frankrike tv} »coastal motor-boats» från Tltorn:vcroft, elen ena l3,7 
och elen andra lG,7 m. lång, mC'n seelan Llcss hava de gjort många 
viktiga experiment för egen r äkning och det antagPs allmänt att 
användningen av motortorpedbåtar utgöra en myckPt viktig del av 

franska försvaret, ty cle hava obc·gränsade möjligheter inom varje
l1ancla områden. Tre l2,8 m:s båtar och sex avse\·ärt störn• dylika 
hava varit under byggnad någon tid och dt>t meddelas nu att B 7, 
byggd vid Loire-\·arvet och fö rande en torped på varjP sida i sådana 
fällningsapparater som anviindcs å dc cngC'lska "piket boats», vid 
prov bekvämt g jort 44 knop. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, ckn 26 sept. l930.) 

Portt!gal . 

Regeringen har med hänsyn tiH dL'n höga ålclPrn hos nu be
f intlig krigsmatC'riel, av vilken en del till och med knappt är sjö
v-ärdig, beslutat att genomföra c•n ersättni11gsbyggnadsplan, som upp
t ager följandE' fartyg: l mindr0 kryssare. 6 avisofartyg (cliirav 2 
på 2,000 ton och 4 på 1,000 ton), 6 jrrgarP på 1,000 ton, 4 undervat

tensbåtar på 7-SOO ton, 2 kanonbåtar, l moLlerfartyg Jör l2 flyg
p] an samt 2 fiskl ·riskycldsfartyg. 

Av dessa .hu-tyg skola inum de närmastC' tre åren hyggas: ::lP 
båda större och 2 av dc mindre avisofart_ygcn, 4 jagar<', 2 under

v-attensbåtar, modedartyget och de båda fiskcriskycldsfartygC'n. 
(Utdrag ur JI/Iarine Rundscltau, sept. 1930.) 
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Ryssland. 

Enligt lllCtlLlclande från ::lioskwa höll den ryska krigskommissa
rien vVoroschilow den 18 september i Kronstadt, där han leder öster 
sjö-flottans manöver, ett tal, i vilket han förklarade att freden va r 
i fara på grund av Rnmuniens, Polens och andra staters rustnmgar. 
Sovjetregeringen måste göra allt för att fö rstärka försvarskrafter na. 
I manövern deltaga även infanteri och Kronstadts besättning. De n 
:18 dennes blev som första striclsbanclling iniarten till Kronstadt-< 
hamn spärr a,[ genom clim bildning. 

(Utdrag ur Kieln :Ncuc·ste iSachrichten, 20 se1Jt. 1!:);10.) 

Spanien. 

En övning, vilken iakttages med intresse i England, komnw r 
att utföras uneler de spanska Jlottmanövrerna, som nu pågå. Spanskp 
flottan, som inrymnter moderna och kraftiga fa r tyg, >ir delad i tva 
avdelningar. 

Flottan >>A» bestående av slagskeppen, långsammare tor pedfar
tyg och undervattensbåtar, skall upptr äda som en försvarssty rka fiir 
att skydela de viktiga nor dkusthamnarn a, Gi jon, Santamler och 
Bilbao. 

Den anfallande styrkan »B, består av sju av Spaniens snabbast " 
och k raftigaste kryssare unelerstödda av c1c snabba jagarna . 

Flygplan komma att användas för rekognosceringsändamåL 
Vid slutet av manövrerna skall en kommitte av e:perter under

söka båda flottornas ans1wåk, och detta hop1ms man skall giva många 
nyttiga fakta angående graden av sårbarhet hos denna högst vik
tiga, 150 miles L'mga del av kusten ,genom en sta r k, snabb och över
raskande styrka, säclan som rmtagligen skulle komma att användas 
av en fiende i krigstid. 

J\1ed tanke på den framgång med vilken dc tyska >> raic1crn8 
voro i stånd att bombarelera engelska ostkustens städer vid åtskilli
ga tillfällen under kriget, skola resultaten erbjuda värdefulla lär· 
domar för engelska experter. 

(Utdrag ur The Naval and l\Iilitary Record, 10 sept . 1930.) 

Såsom den sista av fem kryssare tillhörande byggnadsdekreten 
av den 17 febr. 1925 och den 31 ma rs 19::!6 kom i mars Miguel ck 
Cervantes i tjänst. Fartyget sjönk under ett ov>iclcr i Fcrrol i bö r-

- 609-

jan a \- april tilL följd a\· att Llct drev mot hamnpiren, men kundE' 
snar t åter tagas flott. Vid provturer na uppnådde det en högsta 
-r ar t av 33,:58 knop . utom dc båda 10,000 tons kryssarna (Canaria 
~ch Balea res) befinnC'r sig ingen k ryssare J ör nä rvarandc uneler bygg
n ad . Dc tre på varvet Uonstructora N a Ya l i C artagena på stapeln 
Jiggande jagarna hava erhållit namnen Almirantc Bahles, Almirante 
Antequera ocl1 Almirantc :Mirancla. Dessa fartyg tillhöra dekretet 
av elen 4 juli 19::G. 

Dc sex jagare, som tillhöra t idigare byggnadsprogram äro alla 
f ärdiga eller mycket nära Lirdiga . l\s umlcrvattensbåtarna äro 
blott C 1-C G sjösatta; dc båda sista av dem löpte av stapeln 
mit ten av mars. 

(Utdrag ur ~iarinc Runclschau, sept. 1930.) 

Tyskland. 

Seclan den :2 serdember är störs ta delen a,- sjöstridskrafterna 
samlack i W i lhelmshafen. Härifrån skola den 4 september flottans 
stor a hö3tm.anövrer, vilka utgöra å rsutbildningens aYslutning, taga 
sin bör jan. De skola utfiiras under n ågra dagar i Nordsjön och se
dan fortgå i mdlersta Östersjön. I desamma deltaga slagskeppen 
Schleswig-Holstein, Schlcsien, Hannover och Hessen, kryssarna Kö
nigsberg och 1\.öln, dc btida jagarJiottiljcrna, minsvepningshalvflot
tilj en samt någ ra tend r a r och bjälpfartyg. 

Detta å rets flottmanön-er få sin särskilda betydelse genom att 
tidsen liga fordringar för första gången kunna ställ as på rekogno
sceringsotyr.kornss presta tioner. Detta har uppnåtts genom cle ny
tillko mna båda moderna kryssar11a och jagar na av 2 :a Jlottiljen samt 
gen om mode rnisering a>" gmnla jagare ti.llhör anclc 1:a flotti ljen. 
Dessa stridskrafter äro inrättade för ren ol jeeldning, som för utom 
andr a fördelar ger en större aktionsradie. Gent emot dessa fram
träder de fvra slagskeppens överålder i dubbelt må t t. Dc kunna 
Du knappt i)et raktas annat än som skolskepv, Yilka icke mer kom·· 
ma att tagas i. betraktande i ör anvi.Lndning vid allvarlig a ti !Hällen. 
Frågan om de ras l'rsiit.tanclc behöver särskil t !1H'll hänsyn till den 
tyska österns blottstiillancle en rask lösning . 

(Utdrag ur Deutschc Allgemeine Zc·itung, 3 sept. 1930.) 
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åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(Foris. från h . 9, sid. ::J-! 7.) 

FJ~·gtjänst . 

A pillar o.E cloucl hy day. Tlte Times' Dcrlinkorrespondent. T!,, 
AeroplanP, okt. 19:?9, sid. S·i4. I rtnleclning av lyckade :l:örsök i 
Tra\·cmLincle med dim- oclt riJI;i,ilth ting såsom ett medel i lu tl
Jörsvarct p:'tpekas att den även ;ir till hincler3 för att avv;ir jn 
anfall. Så mycket mer syJWS detta bliva fallet, sNlan fran s
rniinnen lyckats under radiokontroll framdirigera il,vgpl nn 
u t a n b c s ä t t n i n g till en viss punkt i luiten, där lioml l<'r 
fälldPs - likaledes trådlöst - varefter flygplanet lyckligt. di
rigerades hem i gen. 

Domilerna träfl'ade inom en engelsk mil från målet, vii k' t 
knappast zeppelinarna gjorde bättre under världskriget. 

Air de.fcncc. :Major-General K B. Ashmorc. The Aeroplane, ok1. 
19:29, sid. 854. En intressant stuelic över luftförsvards utvl'cJ;. 
ling och teori, belyst av cr.l'a rcnltC'tcr från lu (tförsvarci nv 
London uneler världskriget. Föd. påvisar att luftfö rsva r i .WrRLt 
hand bör baseras 11å flygpla11, men dpssa i.Jliva först e[fckii l' 
om dc stödas av en karkkontrollorganisation, som alarmer ar 
genom varningssystem och utpekar mål för egna flygplan. D<'Jl 
otn.l'attaude organisation m:'i3te ledas enhetligt och centralt ui n 
att undcrbdälhavarnas initiativ trädes för när. Fö rf. s lutar 
med att skarpt klandra den nuv. luftförsvarsorganisationen HV 

London, som föga anses fylla ens blgsamma krav på eHck

ti vi te!'. 
Flygvapnets oHcnsiva möjligbeter mot fartyg. 

Malusardi. Rivista JVlarittima, mar s 1929, 
. riker: 1) Försöksresultat. - 2) Anfall .mot 

Cap. di frega i a L 
sid. 277. Underr ul, 
fartyg under gån~' · . 
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- 3) Massanfall med bombplan . - 4) To rpedflygplanens an
vänd ning. - Slutsatser. 

Motstånd på ytan- massvNl;an i l u ften. Gen. G. Douhct ]{i.vi sia 
:Mariitima, febr. 1929, sid. 146. :Föd. anser den ledande prin
cipen vid avviigningcn av armens, marinens och fl,YgYapncts 
ini.Jönks sty rka bör vara att åstadkomma moistålld på ytan 
för att därigenom kum1a ska1'a massvPrkan i luftPJI. Arti.k0ln 
utgör .forts. 11ä i ticlskr iftt•n tid igare påbörjad polemik rörande 
f lygvapnets lJdydclse mellan .förr . och kontera mir alr n G. Valli. 

A sid. 221 samma hiillL' bemöter dt·nnes senare dc av 
General Douhct i ari.ikPln frnmht1llna åsikterna. 

Flygbom ber. 

Studic över i.räilsannolikhcten v id bomlJHillning från lu[t.fa rkosi.er 
Yid dager. S. A. Oclelberg. A. T., 4 h. 1\J:Z!J, s. 166-194. Ar
tikeln ;ir en teoretisk, approximativ undersökning av sprid
ningen vid bonlhfällning. Enba 1·t kastförsök torde icke liimnn 
t ilHö rlit liga spriclni n gssiffro r, cn~Lr bärtill skulle fo r dras stort 
antal bomber av oli ka typ0 r och fä ll ning vid olika farter p~t 

olika l1öjder med olika slag av flygmaskiner, vilket skulle' göra 
rationella Jörsök synn<'l·ligcn dyrba ra. Artikeln omfattar föl
jamle avsnitt: bombbanan, spridningen, spridningens storlek, 
medclträHpunktens Sll ridning, spridn ingen kring luftviirnsva
pen samt flygraider och bombspridning. 

Förbindelsetjänst. 

Den brittiske orlogsElåtes radiokommunikasjon med handcl sflåi.en. 
Kapte in Chr. Meyer. N. T. S. n:r 9/29, sid. 379. Genom att 
cngclsll tämwn numera samlat ledaneld av al la imperi<· t s för
bindc l.se pr telegraf med och utan trad i en enda hancl, >> I llllW

r ial International Communikation Ltch, torde im11erict snart 
kunna lwriiknas vara själv[örsörjandc i fråga om förb indelser. 
A r U kel n redogör för det systern. som tillämpas för radioförbin
del se å ena sidan meJJan amiralitetet eller dc olika marina 
di s triktens befälhavare och å andra sidan engelsl;a handel s
fartyg. 

litt ont d<·n internasjonale signalhak J(aptein Aski m. N. T. S. n:r 
8/29, sid. 339. Kortfattad historik ang. före år 1900 utgivna 
signalböcker av internationellt intresse. 

Ove rhli r k övn internationella Jörbinclclseviisendct med speciell hän
syn till Higct i Stilla Havet. C'aptain Milton S. Davis, U. 8. 
Navy. Pror. dec. 1929, s. j039-44. Artikeln utgör en översikt 
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av vad på omd'tdet utlörls, speciellt under åren Hl27 nch l9 ~n . 

vilka år måste betraktns såsom mycket viktiga milstolpar i ut

veckling-en icke blott ur amerikansk synpunkt utan för lwla 
in t c rna t ion0 Il a Jörhi mklsf'tjiinsten. LäsYärd. 

NaYigel'i ngs- och manöwr tjänst. 

IIydrograJ'i ska problem. >> r. lll.» Eivista :Marittima, Jllars 19~\l, ~id. 

308. l<'örL Jämnar först rn kortfattad redogörelse övrr scnash· 
f r amsteg i nom de t nautiska ocit hydrografiska området siir
skilt hctt·iiJ'fanclc sjökort användbara vid navigering inom Jl'>

larregioncrna. 

Två n~·ligen upptunna akustisk a cljuplocl. Löjtnant L. r. Delsa' '"· 
amer. fl. l'PServ. U. S. N. I. P., nov. 1929, s. 9:i3- 9GS. Fö r

fattaren l>C'llandlar trorin för den akustiska loclningrn od1 lo. l
apparat c·ns verkningssätt samt beskriver tvf'nnc t_q)er av appa 
rater, eld grafiska akustiska lodet och clct indikerande akustisk:1 
loclct., vilka konstrul'rats och prövats i Amerika. Art i kc·ln f iir 
tydligas a\. ritningar och fotografirr. 

Gas tjänst. 

Någ ra undrrr iittr lsc·r om higskemitjänstrn i olika Li.nckr. A. T. 
l-:2 h. 19:::9, sid. 8G-8~. Kompl etterande underrättelser t ill 
förut lämnade meddela nden (A. T. 1925, sid. 204) omfattand,• 
krigskc·mitjänsten i Delgicn, . Frankrike, Förenta staterna, It n
lien, Poll•n, 1-l.umänien, ll.yssland och Storbrittanien. Siirsk i\1 

påpekas a t t i olika l ändrr bedrives ett ene rgiskt u p p l y s 
n i n g s a r b e t c b l a n d a l lm ä n h c t e n rörande gaskriget 
och gassky clclsm.edlen. 

Chemist's part in war. Gas morc humane than shells? Recl. N. 
M. K , 1930, fe!Jr . n:r G, s. 88. R elatera r innehållet av ett t'ij

rcdrag, hållet i London dPn 3 febr. av Dr. H erl.Jert Levinstei11 
f r ån ll l ancllester (»president of the Society of Clwmical I n
dustry>>) . 

Fön•dragsh~tllaren lär dPls ha kritiserat fö rsöken att w·
nom internationella föredrag· förhindra gaskrig, (\els iramh ållii· 
såsom sin åsikt att rustn ingsbegrci.nsningcn till s jöss skulle ko n1 

ma att öka gasvapnets lJetydelsc samt att gaskriget vore mind
re grymt än krigJöring med andra, hittills vanligen anväocla 
slag a\· vapen. 

Facts that sliou ld be facecl. I',oison gas v. T. N. T. in next wa r 
llaymoml R Dutl cv (kL•mist. viLl tekn. högsk. i_ Plymout h). 
N. M. R 1930, febr. n:r l, s. 106. Ett ev. gaskrigs etfektivi. t<-1 

- 613 -

avha ndl as. Fiid. hänlar elen åsikten, att gasindustrien utveck
l ats så kraftigt ef te r vä rl dsk rigets slut, att man vid bcclöman
clet a,- ett PventuPllt kom 111 amlP gaskrigs eHekt ivit.C't inga

lu-~da kan hygga E'nbart. på erfarenheterna från världskriget. 
Fort. anser synbarligen - i viss mån i motsats till E'n insän
dare i K. 1\1. R n :r G 1930, sid. 88. - att ett kommande gas
krig sk ull e bliva sy nnnligcn :förödande. 

~faskinijänste11. 

A1 eri gen _- I ngl•njörstädan. Löjtnant (J. G.) Tho mas J. Casey, u. 
S. 1 a'"-"'· Proc., dec. 1929, s. 10:23-26. Frågan b ar behandlats 
i föregå ende häften, varvid ofta påpekats att fartygsingenjö
rerna syssla med fiir mycket pa]Jperscxcrcis och mindre merl 
p rakt iska spörsmål. Födattaren påvisar botemedel hä remot 

samt anför, att ay honom i adikrln rPkommenderade åtgärder 
skulle hava J öljandP fördC'lar : 

l . In genjörspersonalens bdriande från pappersexercis till 
fö rdel för deras p r imära tjänst. 

2. En ve rkli g tävJan mellan iartygrn. 
3. I.ösning av briinslcpr oblemct. 

4. Bätt re samarbete mellan artilleridetalj och maskindetalj. 
5. _Mera gång med ekonomiska farter och därav följande 

ökning 1 bränsleckonomi . 

Värdet aY~ingenjörstävlan . Lieutenant Commander George K. Vle

ber, L. 3. Navy. Proc . jan. 1930, s. 33-35. Författaren på
peka r, att vid var je budgetårs slut uppstår ett avsevärt in

tr;sse inom hf'la f lottan för jämförelse mellan olika fartygs 
s tandpunk t vad beträffar artille-ri- och masl.;:indctaljema. Dis-
kuss ion en an gående dessa t ii v l inga r s (jämfö relsers) vii r dc ell8 r 

skada är lli.irför akt uell. Vad beträfl'ar maskindetaljen såväl i 
land som ombord ii r >>det ve rkliga iimlamålet med tiivlan att av 
materielen uttaga maximum av cHektivltct med behörio- hän
syn till tjiinstrns krav ». :Författaren gör därefter en jämförelse 
mellan dc resultat, som unel er olika år erhållits ombord å U. 
S. S. Oklahoma, samt anrör de roilektioner ang. värdet av 

rl en na bvlan , som kunna utläsas av den anförda statistiken. 
Det verkliga viirclet liggrr i briinslehrsparingrn och fra mstegen 
i_ n1aterirkns pålitlighet. 

Skyddstjiinste11. 

l{onstl uldions- och repar ationsavdelningen ombord å ett slagskepp. 

Kapten Davis Dc Trevillr, ame rikanska tlottan. U. S. N. I. P., 

T idskrift i Sjöväsendet. 43 



-614-

nov. 1929, s id. 965-973. Författ aren redogör {ör avdelningens 
verksamhet och hu r elen bör vara organi serad , sä rsk ilt \'all !w
träffar belä lsförhållanckna. 

Sjukvårdstjänst. 

Uppkomsten och fö rsta utveckl ingen av sjöm ilitär gj ukvå n l. Com
rnandcr W. L. :Mau n, amerikanska f lottan . U. S. N. I. P ., sep . 
1\l2\l, s. 772-782. Födattaren påpekar att s j\.i mili tä ra sju!
vårdsv;isend eis historia är myckd litet lJPhancllad. lkhamlla ·· 
därefter utvecklingen f rån äldsta ticler och lJrhan dlar sänki lt 
uppkonlst en och ut.v('ekling('ll av marina sj ukhus och lasaret t.•
fartyg. Anwrikanska floi.tan använ de fö r sjukY:'I rd s;i nclam 1 

ett san1mnn lag t dt>placement av 48,375 ton u11dn vii rl dsk rig<·1. 

Skeppshyggnadst.jäns t.cn i alhn. 

Armadas in a papcr anchor agc. Mau ric e PrC'ncle r gast . The ~R Y.' 
jan . 30, sicl . 7. Revy över pågiiendP n~·byggnad c" l' a\' krigsi ar 
tyg en l. J ane's , pighting ships». Kriti sk oc h intr<"SSa nt. llt-
t.räffande elen svenska ,Q otlanch ä r förf . tveksam om densa m 
ma skall kunna. upp-fylla alla dc 11å densamma ställd a. förv;in t 
ningama: kanske dock för hållandena. i Oste rsjön r ä t.Hänl ig :tt' 
en yl ik typ. 

Slagskeppet. Commander 
jan. l\l30, s. 36-37. 
är en f öråld rad form 

Slagfart.yg. 

Cha rl. S. Stanworth, U. S. Kavy. P n ••·. 
Födattaren söker påvisa att slagskepp• r. 
av .fartyg med hänsyn tagen till clet mo-

clcrna sjökri geis utveckling. 

1\:ryssare.. 

A eliversity of species. :Maurice PrcndNgast. The Navy j\)80, tPltr., 
s 38. Arti keln börja r mC'd eit ga nsk a. spydigt. s kämt med <k t 

1;ågående London-konferensen, vilket f. ö. ä r gcnomgåend0 ; 
hela »The Navy >> , och övergår t ill en specifikation av moLk rn· L 
kryssartyper. EltC'r en noggrann redogörelse tör dc olika t:1·
pc rnas utmä rkande egenska pc'r t tamhå ller han t re typer, som 
alla anses lika behövl iga i'ör dC'n en ge lska t lottan nämligeu : 
Typ I = amerikanska No rth ampton : 10,000 ton , 32 knop, 9-:20,:.\ 
c rrt. kan: Typ II = tyska L c· ipzig : 6,000 ton, 32 l'nop, !l-1 
cm. kan .; T yp III = ita li enska Condotticri-kl asscn : 4,900 t ou, 
37 knop, 8-15 cm . kan. Det bör framhålJas aH Con dottit•r t 
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kryssarna äro betydligt mindre skyeldade än Leipzig. I f r:'lga 
om m ask iner fö rordas varm t Leipzigs typ med ett dic'sclma·· 
skineri och två turbinmaskiner. 

:Egcnal'tade ske]Jpsb;~· ggnadskonstru k t i o ner 

The Oertz st. rcam-linc ru ddcr . Engiueer-Captain F. J. DroYer. '.:'he 
Navy 19:30, febr., s. 44. KorHattad och r ed ig artikel , som klar
hi gger p rincipC' rna för det ta roder och dess Jö rdc]ar i eko no
miskt bri nseenclc. 

Mi litärpedag·ogi k. 

Det andliga vårdet av disciplin. KorpraL William 'vY. Childs, U. S. 
Marine Co r ps. Proc., jan . j\)30, s. 52- fi4. ]<'ö rtattat· cn påvisar 
dC'n bet.,,·delse fö r karaktärsuivecklin gcn, so m Jast ans täLlnin g 
vid krigsrnaktl•rt med[ ör, sa 111 t beklaga r a1t det fast anstäl lda. 
manskapet ofta felb edömes, därigenom att det i. gemen få r 
lida för dc i'C'l, som e tt. f'åtal begår. Läsvärd ar t ikel. 

Minnesmärken och sjöhjältar. ll e rman F . KraJ'H, Uurator, U. S. 
Naval Acade my. P r os., dec. 1929, s. 1047-Gl. Fö rfa ttaren på
pekar värdet av minnesm ä rl,e n i minneshall er och militära. 
ky rkor sa.Htt b<>tydelsen av samarb<>tc mellan olika myndigheter, 
så att elen bliver ärad som äras bör. 

Den iö rsvars:[ ientl iga pr opagandan. Kri gshovrtit!s r<'tdet E. 'vYikström. 
Vårt Fö!'svar l\l30, n:r l, sid. 1ö. BehancHar frågan om propa
gan dans y ttringar och ev. motåtgiirder ur jurid isk synpunkt. 
I ntressant och klarhiggandc. 

Sjökrigsskolan. 

The Impe l'ial .Ta.pmwso Na va l College. R U. S. I., 1930, febr., s. 138. 
Innehå ll er eu kortrattad re dogöre lse Iör den japanska sjökri gs
skolan oclt utbildningen chi rtitädes. 

Officerskårens och Yederlikal'~ utbildning. 

Le Croiseur-tcole , .Jeanne-d'A rc ". H enri Bern ay. Le Yacht 1930, 
Jcbr., n :r 2.:!47, s. 80-81. En intressa nt besk rivnin g jämte skiss 
och planritningar öve r det under byggn ad va rande fransk a 
skoltartyget .Jeann e-d'A rc, som helt nyligen sjösa tt;;: och b<'
räknas kunna bör ja sina provtu r er i jan. j93l samt gå ut på 
första expedition i ok t. samma år med från l'tco le Nava le u i
c·xami n craclP »Ensc•ignes lle vaisseau dc 2:c cla ssC'" . Fartyget 
är det. fö rsta i sitt s la g . som någonsin blivit byggt. oc!t inrett 
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uteslutan de för detta ändamål. Några data: depl. 6,600 tnn, 
längd = 170 m., bredd = 17,7 m., djupgående 5.,69 m . .4 pro
pe]\rar. ParsollS t urbiner, utvecklande 32,[)00 hkr.: fart = ~6 ,:-, 

knop. Aktlonsradie 3,000 mil. Bestyckning- S-15 cm. kan. i 
clubbeltorn, 4-75 mm. lvk., '2-trippeltorpedtubcr med 35 cm. 
torpeder jämte 8 katapultn och 2 flygplan. \'id mohilise·r ing 
anes fa rtyget för eskorter i ng a v kon voj er. 

FörsYatsfrågan i allmänhet. 

Yi't r krigspolitiska stillin!!. Yärnnliktip:u premierlöjtnant Yi ctnr T.tu t
. . 1' s .1930 . - o 'l 1'N I al'lSltltnin [!' til l de Tlu'ln . .N ... _. · , mars n:r ,,, stc. --· ., 

den di.sku33ion, som -förts i dc·n norska dagsprPssc·n om fiir s,·ar;;
buclgetcns fö rd elnin g p~1 c)p olika vapengrenarna, framh t•ll,•t 
föd att dt"t svnes llonom som om dPnna fråga icke k a JL lösas 
av ~11ilit~r<'r ;,nhart. Den vorp en dålig g<'neral , srlgl'r han, 
som ickP på tillfrågan ~·rkar på att hans vapen skall bibPh ålln , 
och förbättras. Det kan äwn i vart land va ra av in trcsS(' a lt 
erfara att förf. förordar att detta svåra viirv uppdrages :"tt en 
ko mmission. sammansatt a v industrileda re, sjö[artsm ;in, a f J'är~
män m. fl. ~repn•sentauter för clut, som. skall Jörsvaras, vilka 1Ji
triida av militärer bör hava sitt arbete nii ra anknutet til l ut
rikescl epart:'nwntet. Det bör observeras, att denna kommissio n 
i fö rsta hand skall. utreda v a d, osm skall försvaras, sam t att 
ej ett ord är nämnt om att i kommissionen skola ingå nftgT<' 

politiei. Hur cle Jör de avsedda ända målen erfonlerliga strid,. 
krafterna skola komma aH se ut. anser Jörf. va ra enbar t dc1• 
militära sakkunskapen, som bö r utreda. Han Jramhåller oc k 
att sådana känslobctonac1c skäl, som värnpliktens fysi ska oc\J 
psykiska betydelse för folkltiil san , ej Ht spela in vid avgör an· 
clet av dessa v i.ktiga frågor. 

Humanizing \I'>H . Herbed Russell. N. liL R, 1930, fpbr. n:r 9, si·l. 
131. Förf. aliser det vara både utsiktslöst och meningslöst a_t 1 

vilja humanisera kriget. Dess fasor ha säkPrligen prc n•Htt '. 
Ycrkan. Minskar man desamma, 'verkar kriget mindre aY 
skräckande och kommer sannolikt att förekomma oftare. 

På tal om ubåtar anser förf. det vara orät-t att :Eorclra , aH 
ub. skola fiir a handelskrig enligt samma regler, som giilla ff,r 
andra örlogsfartyg. Dilrigcnom skulle de ej kunna utnyttja 
sin vildigasic fö ruhiittn ing för ett fram:gångsrikt uppträclanrl<'. 
niimligen sin osynlighet. Att antingen slopa ubåtarna elh·r 
ock Htta bli at.t lJcgränsa deras rörelsefrihet, synes Yara J'örJ :s 
åsikt i denn~ fråga. 
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Flottan och solidaritctspolitiken. H . Genberg. Vår flo tia 1930, mars 
s. 37. Fiironlar, uneler törutsiHtning av visst stöd friin N. F., 

e11 cmhiggning iill övervägande maritimt fö rsvar. 

Stat.i_onPr, Yan, tidngsdepåer. 

Säker Jörvaring :n lJrisanta S]ll'iingämrwn. Commander Alfr. H. Mi
lPs, U. S. N:ny, Proc .. lkr. 19:29, s. 1027-30. FörfattarPn, vil
l,rn tjänstgjort såsom iDspektör för mindepån i Yorldown, Vir· 
g ini a. påpeJ,ar, att explosionen av irotyl i marina amm unitions· 
depå!; (Lake• Demnark, New J er.sey, juli 1926) framtvingat 
skydelsåtgärder för aH fö rhindra liknande katasiro·fer i fram
tidPD. Edarenhetsrön 8ng. sprängämnesförråds lämpliga av· 
slåml fdn behyggda orter och allmänna vägar anföras. Dess
utom lämnas en kortfattad bPskrivning av dr nya ammuni
i.ionsförråcl, som numera äro under uHörancle. Artikeln, som 
ii r illust rerad, är Lisvärd. 

storleken och läget av de olika enheterna viLl vissa nya större de
påer fö r brisanta sprängämnen. l'ommanLler G. L. Schnyler, U. 
S. Kavy. Proc., jan. 19i10, s. 31-32. Till följd av katastrofen 
vid elen marina ammun i lionsdepån ·vid Lake Denmark juli 192fl 
hava förklttrade fö rrå d Hir stö rre upplag av trotyl anlagts vid 
ammunitionsdepån vid Hawthorne, mindepån vid l:orldown od1 
ammunitionsdepån på ön Oahu Hawaii för en kostnad av flera 
mill. doll. mecl ändami\1 att erhi\lla permanenta och fullt säkra 
fredsförr<ltl för stora mängeler a'v brisanta sprängämnen. För
rådsc•nheterna bestå av betoneracle >> ig-loos, , vilka ligga i grup
per om 7 stycken, en centralt och dr övriga i hörnan av en 
sexhörning med den Cl'ntrala såsom medelpunkt. Författaren 
beskriver byggnadssättet. och anger avståndet mellan cle olika 
enheterna vid olika storlek av förevarande sprängämnen. 

(Forts.) 
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Litteratur. 

Likheter och Olikheter mPll an sjii
krigot på innanhaven och på oct>ane rna 
av amiral H. von KrusenstiPrna. Ma
rinlitteratudöreningens förlag, 124 sill. 

Förf. lämnar i det första kapit ld av denna ny ligen utko rnn :, 
bok en korfattad översikt av sjökriget i dess egenskap av polit isk!. 
maktmede l, reder u t hPgreppen begränsade och obegränsade krig-, 
land-, sjö- och luftkrig 'samt .klarläggpr slutligen sjökrigets ih'
tvingelsemetodPr. H är t>ftf'r beröres marinpolitiken i a llmänhet och 
påpekas, att ocpanmakternas intressPn koncentrerats kring Stil la 
Havet oclt förbindelsevägen elit genom Medelhavet, varigenom Oster
&jöom rådct g lidi t ur dessa maktc•rs aktuPlla intressesfär. Här till 
konuncr att \Va;;hington- och Londonkonferenserna måste anses me.!
föra ebb på utombaltiska sjöstridskraftt'r vid lwnflikter, som berör>t 
Östersjön. 

I det andra kapitlet behandlas sjökrigets operativa probl e tn . 
Här framlägges undPr avsnittet »S jöstrategiens grund lagar>> elen tc•
sen, att ehur u ubåten och f lygplan en rent vapentekniskt sett mö tiH 
av motmeclcl, de dock ur operativ synpunkt skapat pn ny st rategist 
lag. Denna betecknas: >> respekten för fiendens kust» och elen gör 
sig i högre g rad gä llande i innanhavskriget än i oceankrigPt. Spörs
målet om herraväldet till sjöss behandlar förf. på ett översiktl igt 
oc h dock u ttöm~~,ande sätt och f ramh åller efter en granskning a\· 
olika födattarPs teorier att man inför historiens vittllesbörd måst<" 
f råga sig >> om det kan anses vara bPrättigat att låta kampen om 
herraväldet till sjöss fortfarande intaga Jen dominerande plats, 
som man uneler de senaste clecenni Prna hån många håll velat i ör· 
behålla densamma>>. Blicken bör numNa riktas på dc i andra pla· 
net stti llda botvingelsemctodernas ti llämpande. Här ställer föd. 
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handL'lsförstö ringPn och de sjö- oclt lu ftlcdPs utförda kustlti.irjning
arna d. v. s. kampen om havPts fä rdvägar i förgrunden. 

H ä r d ter klassificeras sjökrigsopP ra Lionerna med dE' t stratPgi
ska huvudsyftet till grund för deras huvudinclelnin.'; i rP<oa sjökrigs
eperation er och kombinPrade si':daoa d~ir uttryekd >> kombineraue" 
avser sjökrigsoperationer utförda samt idigt i betvingelsesyfte och 
såsom operationer mot de fientliga stridskrafterna. Efter gruppc
ringen av sjökrigets operationer följ e r en uppläggning av do ope
ra1 i va mö j l ighetcrna på innehavPn oclt oceanerna. Sjökrigsskådo
platsens öve rvakande antagn i innanhaven en karaktär av precision 
och målm edvetenhet, som icke har samma förutsättningar att kom
ma tilL stånd på oceanerna, minkriget ökar kraftigt sjökrigföringens 
intens itet särskilt i innanhaven och kusthärjningarna kunna där 
givas en utsträckning av förut .oanad räckvidd. Förf. understryker 
särskilt de moderna kusthärjningarnas Iara och ställer invasionsfö
retagen sjöled Ps - särskilt i innanhaven - i bakgrunden. Förf. 
anser att i framtida krig kampen om herraväldet till sjöss, liksom 
i världskrige t, kommer att erhålla formen av ett nötningskrig, sär
skil t framträdande i innanhaven. 

Det s ista kapitlet ägnar förf. åt on granskning av de vid in
nanhav boHigna sjömakternas, särskilt Sverige, försvarsproblem. I 
militärpoli t iskt hänseende måste innehavpn betecknas såsom ge
tingbon, i vilka ingen utomstående utan nödtvång sticker in sin 
hand. Detta beaktas särskilt när föd. jämför Sveriges tidigare och 
nuvarande försva rsproblem och konstaterar, att i vår försvarsorga
ni sation rollen av första försvarslinje övPrtagits av sjöstridskrafter
n a. Vid behandlingen av vårt nuvarande läges faror och möjlig
heterna för deras avvärjande utesluter förf. faran för större inva
sioner sjöledes och lägger tyngdpunkten på handelskriget och kust
härjningarna sjö- och luftledes. DPn försämring av SverigPS luft
strategiska läge, som alla i vårt land tyckas vara eniga om att vilja 
förhindr a och som hittills antagits kunna från rysk sida åstadkom
mas endast genom en framskjutning av landsticlskraftor, kan onl. 
förf. mening nwd långt mindre uppoffringar och tidsutd räkt förverk
ligas genom en rysk offensiv till sjöss. Sveriges medlemskap i N a
tionernas förbund anses y tterligare minska riske rna för invasion 
sjöledes, men detta medlemskap torde icke komma att medföra ett; 
ingripande för skydel av sjöhande ln, mot kusthärjningar e ller mot 
mindre strandhugg. Då hjälpen mot ett invasionsföretag över havet, 
framh åller föd., aldrig är med f ull säkerhet påräknelig och dess
utom - om den kommer till stånd - kan dröja tills överskepp
ning r edan verkstiillts, är det a v vikt, a t t våra sjöstridskrafter ä ro 
så starka, att de kunna avskräcka från företagets utförande. 
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Det föreliggande arbetf't fyller på ett mycket förtjänstf ullt 
sätt en förefintlig lucka i det sjöstrategiska studiematerialet i eld 
att här de för innanhaven säregna strategiska betingelserna kl ar
läggas och särskilt Sveriges försva rsprobl em behandlas ur sjöstrategi,k 
synpunkt. Av tidigare föd. har i bokform veterligen enelast Ki rC'It
hoif sysslat med östersjöproblem ur sjöstrategisk ~ynpunkt. och ll<·l 
på ett ganska ofullsändigt sätt. Framställningen i det Jöreliggancle 
verket är koncentrerad och klar, fri från tyngande, rent teoretiska 
spekulationer. Blott så mycket är medtaget av iidigare läror, a tt 
man får en lämplig bakgrunu, mot vilken Jörf :s synpunkter på dr' 

viktigare spörsmålen kan ses och bedömas. Förf :s utläggnin g a v 
sjökrigets problem, henaväldet till sjöss, operationernas gruppering 
m. m. samt av den nybenämncla strategiska grundlagens betydclsL' 
läser man med stort intresse. Om den nya lagen skall kallas >>respe k
ten för fiendens kust» eller något annat är en smakfråga. Bcnhm
ningen stryker under att porten för den underlägsnes sjöstridsL:r ai
ter numera står öppen - och detta är ju kärnpunkten - men den 
kan i visst avseende vara missvisande enär ubåtar och minor väl 
främst sättas i funktion närmare fienden och utan respekt för h a n-; 
kuster. I sakfrågan spelar dock benämngen ingen roll. 

Den som i dessa tider, då försvarsf r ågan åter är brännande ocl1 
meningarna brytas om det moderna krigets inflytande på ska}madr·n 
av vårt försvar, vill skaffa sig en objektiv uppfattning om vårt 
försvarsproblem, bör studera denna framställning av cle för vå rt 
land så ytterst viktiga sjöstrategiska spörsmålen. 

H. S. 




