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Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs
. historia 1930. 

(Forts. från h. 1, sid. 34.) 

III. Londonkonferensens resul tat. 

Konferen sen s r esulta t f r amgå av ett studium av traktatens 
officiella text i svensk översältning, som bifogas. (Bil. l). Be
träffande bes tämmelsernas innebörd och konsekvenser h än
visas till en av mi g lämnad sammanfaltande framställning i 
tidskriflen Vår Flo ttas majhäfte 1930. 

l 

Här må traktatens resultat och innebörd ytterligare en
dast belysas genom återgivande av nedanstående tre tabeller: 

l. To nnagesummor och relationstal dr 1914-. 

J-'artyg";!Gg 
l 

·l~ngland 11<iirenta l 
i::ltatemrt Japan [Frankrike l Jtrtl ien 

Singskepp och pan-l l ,9R9 .00<) l ();19 ,000 l tW1,000 l 78:).000 l .+28,000 
Rark1·y~:-;are 100 -17 :11 H9 22 

Önig:1 kry>,arc 
l 

iiOG .OOO 

l 
79.000 l RO .OOO l 5:1,000 l :n.ooo 

100 l (j l (i ](j 7 

. Jagare 
l 

l (i/.000 

l 
52.000 l 21.000 l ilii.OOO l 25 ,000 

100 :)l ] :l 21 l ii 

U-båtar 
l 

Jl.OOO l lJ.OOO l il.UO~ l :nooo l G,OOO 
1000 :n RO 12 -

Snnnna örlo!!,Alotta. 
l 

:2.70:l.O()() 11 OtlJ . o~g l 717,000 l 900,000 l 495 ,000 
19 LJ 100 27 :l.+ l R 

Snmma liamlelöflotta :21.000.000*' i) ,~OO.OOO 1.700.000 2.300.000 1,100.000 l ]91-f JOO :2(i R Jl 8 

*) 13ruttorC'gistcrton. 

Tidskrift i Sjöväsendet. G 

Traktatbe
bestämmel

se rna. 
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2. Tonnagesummor och relationstal h östen 1929. 

:Fartygs;:l::tg 
l 

Englanrl l l!' ii ren ta l 
staterna Japan l T<'ra11krikc l Italien 

Slagskepp och slag-l 597 ,000 l 586,000 l i307,000 l 19R.OOO l H5,000 
krys.mre 100 100 !) J ;1:1 l-1-

Hrtngltrfmtyg 
l 

lli3,000 l 
100, 

10'3.000 l 
m 

RR,OOO l ;n.ooo l 5,000 
7k 2D -b 

Kry:;,;;ue l 
'35-!,000 

l 22-~ ,000 l 22-J.,OOO l 10-!.000 l 122,000 
100 llH t-Hl 29 H-b 

Jltgarc 
l 

218,000 
l 

282,000 l l -1-7 ,0~0 l 128,000 l 112,000 
77 100 :)2 .J. f) -10 

U-b<ttar 
l 

ö6.000 
l 

JO..J.,OOO l 81.0~~ l 93.000 l ..J.O ,OOO 
tii3 100 89 ;)8 

Summlt örlogsflottrt 1,348,000 
l 

1,249,000 8±7,0001 556,000 364,000 
1929 100 93 G3 41 27 

Summa handelsflotta 23, 116,000*)114,500,000 4,200,00013,400,000 3,soo,ooo 
1929 100 63 16 15 14 

3. Tonnagesummor och relationstal enligt Lonclontml,·lnten. 

Fartygss lag 
l 

E ngland 
l 

Förentrt 

l 
Jitpan 

f:ltatcnm 

s lagfartyg 
l 

430,000 
l 

456,000 
l 

273,000 
9-! 100 GO 

Hangarfartyg 
l 

135,000 
l 

135,000 
l 

81,000 
JOO 100 GO 

Kryssare, 20 cm. 146,800 
l 

180,000 
l 

108,400 
( 15 ( 192.200 143,500 100,450 

Sununa kryssara 339,000 
l 

323,500 
l 

208,850 
100 95 GL 

Jagare 
l 

150,000 
l 

150,000 
l 

105,500 
100 100 70 

U-båtar 
l 

53.000 
l 

53,000 
l 

53,000 
100 100 100 

Summa örlogsflotta l 1,107,000 
l 

l ) 117 ,500 
l 

721 ,350 
99 100 64 

*) Bruttoregistcrton. 

l 
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Det mest påfallande i dessa tabell er är den engelska flot

tans till ha kagimg i styrka, absolut, men ännu m er relati:Jt till 

övriga sjömakter. Vad della betyd er för Sverige, som vant sig 

att, n äst cfler sitt eget försvar , räkna Englands flotta som sit t 
säkraste skyd d, torde ick e här behöva framhåll as . 

Visserligen är det sa nnt a L t Englands flottreducering obe
tingat gålt i rationaliseringens tecken. Det är seku nda ton

nage, som utmöns trats . Men det va r just det tonnaget, som 

vi kunde hoppas skulle insällas i Östersjön. T'<u återstår en

dast prima tonnage, och mycket knapphändigt i för hållande 

till Engl ands behov. l\lan får va ra beredd p:'t att det icke 
kommer att riskeras i brådrask et. 

Man kan icke heller undgå att reflektera över vad ned
gången i Englands sjöm akt ovillkorligen m åste belyda för im

periets sa mm anhMJn ing och därmed också för Europas v~irlds

ställning. E nglands bländande sjömakt har varit det m åhända 

verksammaste föreningsbandet inom det brittiska världsväldet. 

När det nu knakar i detta väldes fogar - och df't kan ju 

exemplificeras genom a lt vid den pågående impcriekonferen 

sen en av dorninions motionerat om. a tt dominions rätt att ut
träda ur imperiet skall u ttryckligen fastslås! - då verkar det 

på den utomst~tende iakttagaren som om det skulle finnas ett 

bestämt samband mellan dessa spli ttringssymp tom och den 

engelska sjömaktens h ä r demonstrerade försvagning. 

Traktalens ratifikation är nu fullbordad vad dc tre hu

vudmaktcrna beträffar. Den försigg ick icke utan svårigheter. 

Länge a nsågs ovissl om Förentu Staternas senat sku lle 
godtaga traktaten. Oms ider fick dock Hoover elen i h~mn . 
Ratifikationen föregicks som hekant av ett av världspressen 

mycket uppmärksamm at försök från senatens sida att a v pre 

sidenten f ramtvinga framläggandel av vissa förtroliga hand

lingar , som berörde trakta tens fö rhistoria. Presidenten vägra

de, men alt man var misstänksam på senathåll framg~tr av den 
reservation , som senaten bilade sitt rat ifikationsbeslut, och vi [ .. 

ken reserva tion bland annat löd: ,, Beslutes vidare, att senalen 

Traktatens 
ratifikation. 
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ratificerar t raktaten med det u ttryckliga förbehållet a tt det 

ej finns någr a hemliga noter , dokument, brev eller överens

kommelser , som på något sätt, direkt eller indirek t, nwdifiera, 

ändra, tillägga eller taga if r ån n ågot av dc bcstämmPlser, 

överenskommelser eller förklaringar, som ingå i sagda t raktat. » 

Vad som ligger bakom denna märkliga reservation har icke 

kommit till offentligheten. 

Bland de reservationsförslag, som avslogos, må nämnas 

ett, som uttalade sig för att h avens frihet borde i krigstid ga

ranteras neutrala stater. 

Betecknande för stämningen gent emot trak taten inom 

Japans marina kretsar är att den japanska delegaten och sjö

ministern, amiral Takarabe, begärde sin regerings tillstånd 

att få lämna London före traktatens undertecknande. Anled

ningen ans~tgs vara att han icke ville sätta sitt namn under 

ett dokument, som ogillades av den japanska marinen. Fram

ställningen avslogs och amiralen beordrades underteckna. 

Efter återkomslen till Japan begick amiralen Kusakari, 

en av de japanska experterna i London, harakiri. På samma 

sätt ullryckte också en framskjuten medlem av generalstaben 

sina patriotiska bekymmer över det träffade beslutet. 

Efter hetsiga strider ratificerades omsider traktaten , dock 

först efter det amiral Takarabc begärt och erhållit entledigan

de från sjömin isterpostcn . 

I England slutligen genomtrumfades traktaten av arheta

rcregering·cn ulan allt för s tora svårigheter, dock mot en av

sevärd opposition i parlamentets båda hus. 

Den '27 okt. deponerades ratifikationshandlingarna i Fo 

rcign Office i London , och därmed trädde traktaten i kraf1 

för dc tre huvudmakternas vidkommande. 

Fmnkrike och Italien hava ännu icke kunnat besluta sig 

för all ratificera trakta len, trots det mycket blygsamma rum, 

som dc båda staterna i densamm.a inlaga. 

IY. Londonkonfftrensens efte,rhistoria. 

. D~ fr:msk~ I sil t avslutningstal vid Londonkonferensen uttalade l\ l•' 

1tahenska fur- d l · k f 11 d 1 . d j·· d I d 
handlingama. Donald att c alms "a o zens e egera. e amna e "on 0 11 
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, endast för att fortsä tta underhandlingar, som kom ma att 

krönas m ed framgång ». Sam ma förhoppningsf ulla tema va

rierades ehur u i något försi ktigare vändningar av den fr anska 

och den italienska huvu cldelegaten. 

H ittills uppnått resultat av dessa fortsatta förhandlingar 

hava icke motiverat denna optimism. 

Italien angav tonen vid de kommande överläggningarna. 

Konferensens avslutande celebrerades med en u ttrycksfull rust 

ningsgest : På en och samma dag sjösattes i olika italienska 

hamnar 4 nya kryssare och l ubåt; samma dag sträcktes kö

len t ill en 45,000 tons h jälpkryssare, byggd med statssub

vention. 

Slag i slag härmed kom offen tliggörandet av italienska 

statsm akternas b eslutade nybyggnadsprogram för det budget

år , som i år börjar. Det innefattade: l stor k r yssare, 2 mind 

re kryssare, 4 jagare och 22 ubåtar. 

Kom så Nationernas Förhunds 59. rådsmöte i maj må

nad, där Briand och Graneli hade tillfälle att fortsätta diskus

sionen under engelskt medlarskap. Något resultat uppnåddes 

icke. Stämningen irriterades allt mer genom Mussolinis 

brandtal. 

I juni föreslog den i talienska utrikesministern sin franska 

kollega en gemensam flottbyggnadspaus ti ll årets sl ut , i för

hoppn ing att t ill dess en överenskommelse skulle k unna upp

nås. I juli godkände Frankrike detta förslag. - Den nya , 

hotande kapprustningen, med dess allvarliga konsekvenser 

även för Londonkonventionens besländ (via art. 21) var upp 

skjuten på e tt halvår. 

Förhandlingarna hava sedan dess fortsatt, p~t sistone un

der medlareskap av Förenta staternas huvuddelegat i förbe

redande nedruslningskommissionen , Gibson. Inga ansträng

ningar hava spar ats för att bringa frågan ur världen till ned

rustningskommissionens november-sammanträde. Förgäves ! 

Rommissionen får sammanträda under dc ogynnsamma auspi 

cier , som omöjligheten alt lösa denna fråga onekligen erbjuda. 

De ömsc-;idiga ståndpunkter, som hittills visat sig oföre

enliga, kunna i kor th et beskrivas sålunda: 



Förlmndsför
samlingens 
ll. möte. 
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Fronkrike erbjuder Italien paritet ifråga om n ybyggnads · 
program under perioden 1 ~J31--i~6. Frankrikes nuvarande ab 
solu ta övervikt skulle sålunda bestå, den r elativa skulle 

minskas . 
Itulien vidhåller sin fordran på pari tet i fråga om flott 

styrka. På väg mot detta mål fö rklarar sig dock Italien till 
f redsställt om till 193() F rankrikes nuvarande överlägsenhet 
i lätta fartygsklasser minskats till c :a 150,000 ton. - Detta 
franska övertag skulle dock , åtmins tone delvis, kompenseras 
a v större modernitet på den italienska sidan. 

Från franskt håll har det ansetts att u tgången av de 
t ysk a valen skärpt italienarnas omedgörilghet. 

Vid förhundsförsamlingens 11. ordinarie möte i Geneve 
i september månad behandlades några frågor , som i här ifrå
gavm·andc san'lmanhang äro förtjänta av beaktande. 

Sedan 192~) års möte vilade ett förslag till förbundsakten s 
anpassning efter Kellogpakten. Frågan har under förliden 
vinter behandlats av ett 11-mannautskott, m ed p rofessor Dn
den som m edlem. Denne har inom utskottet varnat för att in- · 
föra Kellogpaktens allmänna krigsförbud i förbundsakten p:t 
ett sådant sätt, att tillgripandel av sanktioner bleve obliga 

torisk t i alla krigsfall. 
E n annan fråga, som var uppe inför förbundsförsamling 

en, var den, som rörde finansiell hjälp åt angripen eller m ed 
krig h ota d stat. Även h är innebar det framställda förs laget 
en utökning av sanktionsplikten. Detta gav den engelske ut · 
rikesministern Henderson a nledning att i et t mycket uppmärk 
sammat anförande uttala, alt brittiska regeringen icke Yore 
villig att ikläda sig ytterligare förpliktelser , avseende att ska
pa ök ade säkerhetsgarantier, annat än på ett villkor, att en 
allmän och effektiv nedrustningsöverenskommelse dessförin

nan blivit träffacl. 
Under intrycket av Hendersons tal godkände församlingen 

konventionen om finansiell hjälp (vilken omedelbart under
tecknades av bl. a. Sverige, först sedan den försetts m ed det 
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betydelsefulla tillägget, att densamma icke skall träda i kraft 
förr än en allmän nedrustningsöverenskommelse kommit till 

stånd. 
Frågan om Kellogpaktens inarbetande i förbunds3kten 

ansågs icke mogen för avgörande, utan uppsköts till näsht års 
möte m ed förbu ndsförsamlingen. 

Frågan om tidpunkten för den allmänna nedrustn ings
konferensens sammank allande debatterades även. Här bröto 
sig meningarna rörande lämpligheten av att, som från tyskt 
håll föreslagits, förelägga r ådet att sammankalla konferensen 
till år 1931. Församlingens beslut blev att t. v. inskränka 
sig till att uttala ett önskemål att konferensen sammankallas 
snarast möjligt. 

Ungefär samtidigt med denna årsberättelses avslutande Förberedande 

har Förber edande nedrustningskommissionen samlats i Ge- nedrust~i~gs-
. . kommlssw-

neve t1ll att fortsätta sitt sedan våren 1929 ajournerade 6. nens möte 

möte. Kommissionens uppgift är ju att förbereda sammankal- nov. 1930. 

landet av den allmänna nedrustningskonferensen och att så-
lunda bl. a. uppgöra förslag till en nedrustningskonvention. 
- Att döma efter det, som hittills förefall it på nedrustnings -
fronten , blir den uppgiften icke lätt. 

Om m an kan säga att hittillsvarande marina nedrust
ningskonferenser präglats av en enhetlig och för samtliga mak
ter gem ensam tendens, så är det denna: att lämna kryphål 
öppna i de officiella kuoisil'fromas mur. Och när hålen upp
täckts och igenpluggats av motparten h ar man tröstat sig med 
att luft- och landrustningarnas områden återstått, för att där 
söka taga skadan igen. 

Men ju närmare man kommer den punkt, där alla dessa 
h ål skola stängas - den stora världsavrustningskonferensen 
- dess svår are blir det att komma till överenskommelse stor
makterna emellan. -- Varför det är tur för nedrustningskom
missionen att r ådsförsamlingen icke dekreterade att konferen
sen skulle sammankallas 1931, utan inskränkte sig till att sä
ga >> snarast möjligh! 
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En sak är emellertid viss , nämligen att Tyskland i fort 

sättningen icke kommer att intaga samma passiva ståndpunkt 

till nedrustningsverket, som hitintills. 

Det tyska valresultatet talade om att en n y vind blåst 

upp . Den har redan givit utslag i den betydelsefulla resolu

t ion, som tyska riksdagens utrikesutskott (följande general 

von Seeckts linje) en av de sista dagarna i oktober fattade. 

Den lyder: »Utskottet har på grundval av utrikesministernus 

rapport om avrustningens nuvarande läge med störs ta besvi

kelse tagit kännedom om denna fråga. Utskottet m åste kon

statera, att bemödandena om en allmän avrustning hittills 

icke lett till något praktiskt r esultat. Tyskland står nu inför 

det faktum, att till sista punkten genomfört förpliktelsen a t t 

fullständigt avrusta, under det att elen genom fördrag oss till

försäkrade motprestationen icke uppfyllts. Utskottet anser , 

att detta förhållande strider mot likaberättigandets princip , att 

det utgör ett allvarligt hot mot Tysklands trygghet och där

med för hela världsfreden och att det är fullständigt ohållbart. · 

Utrikesutskottet väntar , att riksregeringen m ed alla till förfo

gande stående medel verkar för en snabb ändring av den far 

liga situationen , m ed största eftertryck fordrar avrustning . i 

andra sta ter och skaffar klarhet om huruvida makterna äro 

beredda att uppfylla dessa fordringar». 

Från nationalisternas håll har också hotande uttalats, att 

om ej segermakterna infria sitt h ögtidliga åtagande om ned

rustning, känner sig ej h eller Tyskland bundet av sitt åta

gande att förbliva nedrustat. F å se om detta vittblickande al 

ternativ - som med nuvarande m aldkombinationer i E uropa 

ej längre ter sig så fantastiskt - kan sätta fart på nedrus t

ningsverket ! 
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B i l. 1. 

Londontrakta ten. 

I str ävan att före bygga do genom kapprustningarna uppkont

mande faror na och reduce r a de med lmppr ustnin garna förbundna u t

giftern a samt 
likaledes i str ävan att fortsätta det genom flottkonferensen i 

Washington påbörj ade verket och unelerlätta det progressiva realise

raneJet av r ustningarnas allmän na begränsande och reducer an de hava 

Ameri kas Förenta Statcrs P resident, F r ansk:a R epublikens P re

sident, R . Maj :t K onungen av Storbritannien, Irland och Britt iska 

Dominions bor tom haven, Kejsare av Indien, H. Maj :t Konungen av 

Italien och H . Ma j: t K ejsaren av Japan 
öve renskommit att avsluta en traktat för begränsande och r e

ducerande av flottr ustningarna och hava i enlighot där med utnämnt 

som sina fullmäktige: - - - - - - - - - - -

vilka, ette r :fö reteende av sina full makter , befunna i r iktig och 

vederbörlig fo rm, hava överenskommit som följer : 

A V D E L N I N G l. 

ARTIKEL 1. 

Dc höga fö rdr agslutande parterna över enskomma att ickC' be- E r sättnings

gagna sig av si n rätt att under åren 1931- 1936 stapell~i.gga det er-
1~'f~:r~~t~~~r. 

sättningstonnage för slagfartyg, som fasts t ällts i Kap. II., avel. 3 i 

Traktaten för begränsan de av flottr ustningarna, undertecknad av 

dem i ·washington den 6 .februari 1922 och i den nu fö religgande 

traktaten betecknad som \Vashingtont raktaten.*) 

Denna bestämmelse har ingen inverkan på tillämpningen av 

den klausul, röran de ersättning för genom olyckshändelse förlo r ade 

eller fö rstörda fartyg, som finnes uppt agen i K ap. II. , Avel. 3, Sckt. I , 

paragraf (c) nämnda t r aktat. 

. *) Washingtontr aktaten s text å t erfinnes b l. a. i "Brassey's Naval a nd Shipp-
lng Annual", å1· 19"23. 
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Frankrike och Itali<•n må emell ertid bygga det Nsättnings
tonnage, so m de voro bcriittigaclc sta1w llägga unel er 1927 och Hl2!J 
l'nligt hcstämmPlserna i niintncla trald.at. 

AHTJKEL 2. 

Utrangerin g 1. l<'örcnta Staterna, F örenade Konungariket Sto ra Bri.tannicn 
av slagfartyg. och Nona Irland sa mt J apan skola, så som det fön·skrives i denna 

Artikel, utrangera Jöljande slagJartyg: 
Förenta Statl'rna: »Flori <l::t >> , >> Utah >>, >> ArkansaS >> ell er >> 'vVyo

min g>> . 
Förenade Konungariket : >> Ben ho1n, >> Iron Duke>>, >>::\[a rl borough >>, 

>> Empcror of Inclia >> , >> Tiger >> . 
J apan: ,;Hi yei>>. 

(a) :Med iakttagande av bestämmelserna i nästföljande monwnt 
(h) skola oyan nämnda fartyg, såvida dc icke omändras fö r at t lJtesln
tande användas som mål i enli ghet med Kap. II., Anl. 2, parngraJ 
li (c) i Washingtontr aktatcn, nedskrotas på följande sätt: 

Ett av cl e slagskepp SO Jrl skola nedskrotas av För!'nta staterna 
och ivå av de slagskepp, som skola nedskrotas av F örenade Konunga
riket, skola i enligh et med Kap. II., Avel. 2, paragraf III (b) i 
1\Tashingtontraktaten göras obrukbar a till krigstjänst inom tolv må
n ader f rån föreliggande t raktats ikraftträdande. Dessa fa r tyg &kola 
i enli ghet med paragra r II (a) ell er (b) i nämnda AveL 2 vara slut
giltigt n edskrotade inom tj ug ul yra m ånader fr ån det traktaten trätt 
i kraft. Retr>iUa ncle eld andra av dc slagsk epp, som skola nedskro
tas av Förenta Staterna och det tredje och fjärde av de slagskepp, 
som skola nPdskrotas av Förenade Konungariket, skola ovann;lmnda 
perioder va ra aderton rcspcldi.1·e trettio månader f rån det fö religgan
dc t raktat trätt i kratt. 

(b) Av dc :fartyg, som en ligt denna Artikel skola utrange ras, 
må Jöljande fartyg bibeh å ll as för övningsänclamål: 

av Hörenta Stater na : >>A rkansas>> eller >> Wyoming >>, 
av FörenadH Konu 11garikct: >>Iron Dukcl», 
av J apan : >> liiyei >> . 

Dessa fartyg skola fö rsättas i clct skick, som föresk rives i Sckt. 
Y i Bil. II till Avel. II i den före liggand e traktaten. Arbct<•t med 
fartygens för3;ittan do i det fö reskrivna skicket skall beträffande F ö
renta Statcrna och Förenade K on ungariket påbörjas inom tolv må
nader och beträHandc Japan inom aderton månader från det före-
li g·ga nde traktat trätt i kraft; arbetet skall vara avslutat sex måna
der efter u t gången av ovannämnda perioder. 

De av ifrågavarande :fartyg, som. icke bibehållas för övnings-
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ändam ål, skola Yarn gjorda ob rukhara t ill krigstjänst inom acl"rton 
månader och skol a ,·ara s lutgilti gt nedskrotade inom t rettio m:lna
dcr fr :'\n det förPliggandf' tr aktat t rätt i kraft. 

2. MPcl unelantag för den utrangering a,· slagskcppstonnagc. 
som kan komma att nödvändiggöras av Fra11krikcs och Italiens 
byggande av ersättningston11agc fö ru tsatt i Art. 1 av Wrcliggand<· 
traktat, må alla existerande s lag[artyg, omnämnda 1 Kap. If, Avel. 
3, Sckt. TI i \Vashington.traktatc n oclt vilka enli gt ovan ~iro be
stämda att utr angeras, bibehå ll as uneler elen tid som den föreliggan
de traktaten är i kraft. 

3. Rättf'n t ill ersiittni ngsbyggancle tir ick<' förverkad Yi<l för
sening av strqw lläggn in g av n .sfit.tni ngstonnage och må cl r• g:amh 
fartygen bibf' hå llas, tills dc äro ersatta, iiYen om clc äro hestiimda 
att n edsk rotas enlig t Kap. II., A1·cl. 3, Sekt. II 1 \Vashingtontraktatcn. 

AllTIKEL 3. 

l . I vacl bct räfJar tilläm pning av Washingtontraktaten ersät
t es elen clPfinition på hangad'art,vg, som lämnats i Kap. U. , Avel. !l 
i nämnci a traldat, med föl jande definition: 

Med uttryc ket bangadar tyg Jö rstås, obProendc av dPss depla
cement, va rj e överYattcnskri gsfad.yg, so m är speciell t och utf'~lutan
de avsett att transpor tera fl:vgpian och så konstruer a t. att fl.1·gplan 
kunna starta :från samt landa på detsamma. 

2. Anordnanclct av en landnings- eller startplattfo rm eller 
-däck på ett slags kPPP, kryssare ell er jagare medför icke, förutsatt 
att frtrt..rget ifr iiga icke ä r avsett ell er utrustat uteslutande till han
garf'art.vg, att. Ptt så uhustat Ja rt.,,·g hän föras till kategorien ltaD gar
fartyg. 

3. Slaglartyg som exi ster a r elen 1:sla April 1930, Jll l l icke i:ör
ses med landuings-platt.ro rm ell er -cläck. 

Al'tTlKEL 4. 

:l. II angarfartyg a Y 10,000 t ons (10,160 metriska ton) ellCl: 
mindre stand ardcleplaccmen t och bcst~·cka clc uwcl kanoner över 6,1 
tums (135 mm.) kaliber, m å icke förviirvas pller h,,·ggas av <'liPr för 
någon av dc höga fördragsslulanclc parterna. 

Definition p it 
hangarfartyg. 

Hangarfartyg 
om högst 10,000 
ton bestyckade 

2. Från det att Jöreligganclc traktat trätt i kraft fö r samt- med grövre ar-

liga el c höga :fördragsslutand e parterna må intet hangarfartyg av tille:~.äk. 15'5 

10,000 tons (10,160 metriska ton) eller mindre st anclardclcplacemenl 
och bestyckat m ed kanone t: öve r 6,l tums (15ö mm.) k aliber , byggas 
inom någon av dc höga fö rdra gsslutande parternas jurisdiktion. 



Han~ar far
tygens be
styckning. 

Bcräh:ning RV 

deplacement. 

U-båtars de
placement och 

bestyckning. 
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ARTIKEL 5. 

N å got hangarfartyg m å icke pl aner as eller konstruer as a t t föra 

starl\ arc bestyckning än som :för detsamma medgives, allt efter om

ständigheterna genom Artikel IX elle r Artik0l X i Washington

traktaten eller genom Artike l 4 i föreliggande traktat. 

Overallt i nämnda Artiklar IX och X i \Vashingtontraktaten, 

dä r kalibern 6 tum (152 mm.) 11ämnes, skall detta utbytas mot ka
libern 6,1. tum (155 mm.). 

A V D E L N I N G II. 

ARTIKEL 6. 

1. Reglerna för bestämmande av stanclarddeplaccment, givna i 

Kap. II., Avd. 4 i Washingtontraktatcn, skola tillämpas på de höga 

fördragsslutande parternas samtliga övervattcnskrigsiartyg. 

2. En undervattensbåts standarddeplacement är deplacementet 

av fartyget i övervattensläge, Jullt rustat (cxclusive vatten i farty

gets icke vattentilta rum), fullt bemannat, maskinutrustat och rustat 

för expedition, däri inbegripet all bestyckning och ammunition, ut

rustning, Jörråd, pr ovi an t för besättningen, diverse förnödenheter 

och tillbehör av varje slag, som äro avsedela att medföras uneler 

krig, men utan brännolja, smö1·jolja, fä rskvatten eller ballastvatten 
av något slag ombord. 

8. Deplacementet av var je f lottan s stridsfartyg skall beräknas 

då fa r tyget befinne r sig i normalt rustat skick. :Med ordet »ton >> , 

förutom i utt rycket »met r isk ion>>, sk.all förstås ton av 2,240 }Jounds 
(1,016 kg.). 

ARTIKEL 7. 

1. Ingen un rlervattcnsbåt med stanclanldeplaccmrnt uvcL· 2,000 

tons (2,032 metriska ton) elle r med kanoner av över 3,1 tums (130 

mm.) kaliber får förvärvas eller konstrueras av eller för någon av 

de höga fördragsslutande makte rna. 

2. Var och en av dc höga Jörclragsslutande parterna må emel

lertid behålla, bygga eller förvärva maximum tre undervattensbåtar 

med ett stanclarddC'placcmcnt icke överstig ande 2,800 tons (2,845 met

riska ton); dessa undervattensbåtar må föra kanoner, icke grövre än 

6,1 tums (155 mm.) kaliber. I nom detta antal må Frankrike behålla 

en en het, redan sjösatt, :w 2,880 tons (2.926 metriska ton) med ka
noner av 8 tums (203 mm .) kaliber. 
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3. De höga fö rdragsslutande parterna må behålla dc undervat

tensbåtar med ett standarddepl acemen t icke överstigande 2,001) tons 

(2,032 metr iska ton) och bestyckade med kanoner av över 5,1 tums 

(130 mm.) ka liber, som dP innehade den 1:sta April 1930. 

4. F rån det föreliggaDCle traktat trätt i kraft fö r samtli;;a dc 

höga fördragsslutande parterna, skola inga undervattensbåtar av öve~· 

2,000 tons (2,1)3?. metriska ton) standarddeplacement eller med 11ågon 

kanon av över 5,1 tums (130 mm.) kaliber konstrueras inorn någon 

av dc höga :fördragsslutande parternas jurisdiktion, med unelantag 

för vad som h l i v it föreskrivet i denna Artikels parag raf 2. 

Al=t'flKEL 8. 

F öljande fartyg äro unclan1agna från r est riktioner, såvida de 

icke genom några speciell a ÖVC' rcnskommelser äro underkasta do be

gränsningsbcstämme l ser: 

a. övervattensstridsfartyg av 600 tons (610 metriska ton) stan

darddcpl accnwn t och därunder; 

b. övcrvat.tcnsstrids[art~·g av över 600 tons (G10 metriska ton) 

men icke överstigande 2,000 tons (:2,032 metriska ton) standardclepla· 

cement, iöru tsa tt dc icke hava någon a Y följande egensko per: 

1. bestyckade med kanon av över 6,1 tums (155 mrn.) kaliber~ 

2. bestyckade med flera än fyra kanoner av över 3 tums (76 

mm.) kaliber; 

3. äro aYseclcla för <'ller utrustade för utskjutande av torpeder; 

4. äro Jwnstruerade för en högre :fart iin tjugo lmor. 

c. övervattensörlogsfartyg, icke speciellt byggda som stridsfar

tyg och vilka atwändas i flottans tjiinst eller som transportfartyg, 

förutsatt att dc icke haYa någon av följande C'gcnskapc r : 

j, bestycknek med en kanon :w över 6,1 tums (135 mm.) kDliber. 

2. bes!~·ckadP med fit'ra iin Jyra kanon('r a\' över 3 tums (7G 

mm.) kaliber; 
3. äro :wscclda eller u!ruslacle :[ör utskjutande av torpcdm·; 

4. äro koustru cradP för en högre fart iin tjugu knop; 

5. äro sky,lclade av pansarplåt; 
6. äro aysedda eller utrustade för Lillanclc av minor; 

7. äro utrustade Jör att medgiva flygplans landning å fartyget; 

8. äro försedda med flera ~in c'n i centrumlinjen uppställd 

startapparat Jör flygplan; eller också två, en på var sida; 

D. samt. om de iiro förseelda med någon anordning för startande 

av flygplan , iiro avsedda eller utrustade Jör att till sjöss bringn. till 

användning fler än tre fl:-·gplan. 

Undantagsfar
t.yg. 



-84-

AHTIKEL 9. 

Tillämpning Bestämmolsrna med avseende på Prsättningsbyggandc, upptag-
av bestämmel-
serna om er- na i Bil. l. till denna Avd. II, äro ti llämpliga på örlogsfartyg;, icke 
sättn~~~~~~ygg- ÖvPrstigandP 10,000 tons (j0,160 metriska ton) stanclarclcleplaccmwnt 

mecl unelantag för hangadartyg ; 'vVashingtont.raktatcm. 

N otilicer ing 
om nybygg

nader. 

AllTII\EL j O. 

Inom en månad eitPr dagen :(ö r stapelläggningen rcspt:ktive 
färdigställandet av varje örlogsfartyg - förutom slagfartyg, han
garbrtyg och Eartyg, unelantagn a från restriktioner enligt ArtikeL 
8 - stapellagt eller färdigställt av el ler för n ågon av dc höga för
Liragsslutande parterna dter clet fördiggamle traktat trätt i kl·a:Ct, 
skola dc höga fördr agsslutande parterna lämna var och en av ck 
andra höga fördragsslutande parterna nedan speci ficerade upplys 
ningar: 

a. Datum för sträckande av kölen med följande detaljer: 
Jartygets klass; 
stan el ar d de p i a c cm en t et i ton och metriska ton; 
huvuclclim ensioner, nämligen: längd i va ttenli njPn, största brerl•l 

vid eller under vattenlinjen; 
medeldjupgående vid standar ddeplacemcnt; 
kalibern på den grövsta kanonen. 
b. Datum för fä r digstilllandet jämte fö r utnämn da detaljer, hän · 

lärande sig till fartyget vid sistnämnda datum. 
De upplysn ingar, som skola lämnas :[ör slagskepp och h angar 

fartyg, ;iro fastställda genom \Vashingtontraktaten . 

AHTIKEL 11. 

Tillämpning Med Jörbehäll för bestämmelserna i Artikel 2 i f öreliggande 
a8~1~~st~:~f_1- traktat skola reglerna för utrangering, angivna i Bil. II, till denna 

mngering. Avel. II, tillämpas på alla örlogsiartyg, som skola utrangeras enligt 
denna traktat samt på i Artikel 3 de.f'inierade »hangarfartyg,>. 

ARTIKEL 12. 

Vissa sl'ecial- L Med förbehäll för varje tilläggsövcrenskon"lmelse mellan d<J 
fart.y g fr~ a från l .. f"" .l l t l .] l " f" f .1. begritnsning. 10ga orc ragss u anc e parterna, som can mo c 1 10ra .. artygs Iston HL 

i Bil. III. till denna Avel. II, må däri upptagna speciella fartyg bi
bohållas och skall deras tonnage icke inräknas i det begränsnings
bestämmelserna unelerkastade tonnaget. 

2. Varje annat fartyg, konstruerat, ombyggt eller förv;lrvat 
att tjtina cle änclamål, för vill.;a dPssa speciella fartyg bibehållits, skall 
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inr id-::nas i tonnaget för vederbörlig klass av stridsfa r tyg, till vilken 
fartygets egenskaper bänföra detsamma, såvida icke i:artygets karak
t är befr iar dPtsamma Jrån begränsningsbestämmPlserDa en ligt Ar
tikel 8. 

3. J apan må omellPrticl ersätta m i n utläggarna >> A so» och >>To
kiwa >> med två nya minutläggare före den 31 decemuer 1836. Vart 
och ett av de nya fart~'gCDS st.andarclcleplacement ·får icke överstiga 
5,000 tr>ns (:3,080 metriska ton); deras fart får icke överskrida tjugo 
knop och deras övriga egenskajler skola överensstumma nwcl bestäm
melserna i Artikel 8. paragraf (:)) . Dc nya fartygen skolrt betraktas 
som spec iaUartyg och deras tonnage skall icke inräknas i. tonnaget 
fö r någon stridsfartygskategori. »Aso >> och >> Tokiwa >> sko La vi el fär
digställandet av ersättnings-tartygen utrangeras i enlighd rned den
na Avel. II:s Bil. II, ScH. I eller II. 

4. »Asama», »Yakumo », »lzumm>, »lwate» och >>1\:asuga» skob 
ut r angeras i Pnlighet med denna Avd. H:s Bil. II, SPkt. l eller IL 
när de tre Jörsta fartygen av »Kuma »-klasscn hava ersatts med nya 
fartyg. Dessa tre fa r tyg av >>Kuma>>-klassen skola försättas i det 
skick, som föreskrives i denna Avd. II: s Bil. II, Seld. V, uneler para
grafen (b) 2 och skola användas som övningsfartyg; deras tonnage 
skall därefter icke innefattas i det tonnage, som är töremål för bc·
gr>insning. 

ARTIKEL 13. 

Befintliga fartyg av varierande ty}l, vilka före den 1:a .\pril 
1930 hava använts som stationära övnings- eller kasernfal tyg eller 
holkar må bibehållas i för sjögående tjänst icke bruk bart skick. 

Bilaga 1. 

Uegler för ersättningsbyggaude. 

Sckt. I. .Med undantag för dc i Sckt. III i denna Ililaga och 
Avd. III i förel iggande traktat upptagna fall fiir ett fartyg icke PL"· 
sättas innan dc't blivit »Över årigt». Ett fartyg skall anses som »Över
årigt», när följande antal år hava förf Lutit efter datum för dess fär
digstäLl ande: 

a. För övervattensfartyg överstigande 3,000 tons (3,048 met
risk a ton) men icke överstigan de 10,000 tons (10,160 metriska ton) 
stanclarddcplaccmcn t: 

(1) d;irest clet är stapelsatt fö re den 1.:a Januari 1920: 16 å r ; 
(2) därest clct är stapelsatt efter den 31:a December 1919: '20 åt·; 

Kasernfartyg, 
holkar etc. 

Fartygs äl
dersgräns. 

Ersättnings
byggande. 
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b. För öve r vattensfartyg icke överstigande 3,000 tons (3,048 
metri ska ton) s tandarddeplacen1ent : 

(1) där est det är stapel satt före den 1 :a Januari 1921: 12 år; 
(:Z) därest det är stapelsatt efter den 31: a Decembe r 1920: 16 år ; 
c. För en under vattensbåt: 13 å r. 
Brsättningsfartygens kölar få icke sträckas tidigare än 1 re år 

Jöre det år, under vilket det fartyg, som skall ersättas, blir över
å rigt; beträffande orsättande av övervattensfartyg, icke överstigande 
3,000 tons (3,0,18 metriska ton) standarddeplacement, reduceras ovan
llämnda tid till två år. 

l'tätten till ersättning förloras icke genom uppskjutande av 
stapelläggning Jör ersiittnin gstonnage. 

Sekt. n. -- Mod de undantag, som betingas av annorstädes i 
denna traktat givna bC'stämmelser , skall det eller de fartyg, vars bi
behållande skulle förorsaka överskridandet av det i ifr ågavarande 
kategori t i.llåtna maximumtonnaget, vid färdigställande eller för
l-ärvande av ersättningstonnage utran geras i enlighet med Bil. n 
till rlenna Avd. II. 

Sekt. Hl. - I h ä ndelse att ett f artyg förloras eller förstöres 
genom olyckshinclelso m å detsamma omedelbart ersättas. 

J3 i l a g a IL 

Regler för utrangering av fad.yg. 

Fartygs u t- Enligt den föreliggande traktaten sk all utrangering av öriogs-
rangcring (1·eg- :f a rty o· ~ko 11 å följ aDCle sätt: l er för d e sar- • o '· 
m ering m. m.). 1. genom Jörst.öring (siinkning eller upphuggning); 

2. genom om ändring av Jartyg0t till holk ; 
3. grnom omändring av Iartrget till uteslutande mål.Cartyg; 
4. genom bibehållande av Iartygot för uteslutande experimont

uppgitter; 
5. genom bibehållande av :fartyget för uteslutande övningsän-

dam åL 
Varje krigsJartyg, som skall utrangeras, med undantag av slag

:l'artyg, må enligt den höga fördragsslutande partens val antingen 
förstöras eller omändras till holk. 

Fartyg, utom slagfartyg, Yiika hava bibehållits som målfartyg, 
Jör experiment- eller övningsändamål, skola till sist förstöras ollor 
omändras till holkar. 
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Sekt. I. - Fart~-g·, som skola fö rstöras. 

a. Ett fartyg, som skall förstö r as till följd av dess ersättande 
med annat fartyg, måste försättas ur stridbart skick inom sex må
nader fr ån dagen fö r dess efterfölj a res färdigställande eller elen 
först a av de-ss efte rfö ljaros färdigställande, för elen händelse det 
rör si g om fler än en. Om emellertid fä r digställandet a" det 
nya fartyget ell er do nya fartygen sku ll e försenas, skall arbete t 
med de gamla fa r tygens försättande ur s tridbart skick icke desto 
mindre vara avslut at inom fyra och ett halvt år från dagen för 
kölstr äckn ingen av dt-t nya fartyget eller det första av de nya far
tygen; sku lle e mellertid det nya fartyget eller n ågot av de nya far
tygen vara ott övervattensfartyg icke överstigande 3,000 tons (3,0'!8 
metri sk a ton) s tan darddep l acemen t, reduceras denn a tidsperiod till 
tre .och ett halvt år. 

b. Ett .fartyg, som skall förstöras. skall anses försatt ur strid
bart skick, n är nedan angivna delar bor ttagits och iland[örts eller 
()ckså f örstört;; ombord å fartyge t: 

(1) all a kanoner och vä8entliga delar på kanoner, eldlednings
märsar och vridbara delar på samtliga torn , öppna och slutna ; 

(2) allt hydrauli skt eller elektr iskt maskineri för tornens ma· 
növrer ing; 

(3) alla oldledningsinstrument och avstå ndsmät are; 
(4) all ammunition, sp rängämnen, minor och minräls; 
(5) all a torpeder, to rpedstridskoner, t orpedtuber och t ubkransar; 
(6) all a installationer för t rådlös telegrafi ; 
(7) a lJ t hu vucl mask i neri för propellrarna eller alternativt det 

bepansr ade st ridstorne t och hela sidobepansl'ingon; 
(8) alla f lyg maskinskr anar, hissbommar, hissar och startappara

t er. All a landnings- eller startplattformer och -däc\: eller alt~rna
tivt allt huvudmaskineri fö r propel lr a rna; 

(9) beträffande undervat tensbåta r dessutom alla huvudackumu
latorba tt0rior, luftkom press i on san läggning och p u m par för J, al l ast
tankar. 

c. :Förstöringen skall vara s lutligt vrrkställd på n ågot av föl
jande sält inom to lv månader fr~lll elen dag llå a rbetena med Jarty
gets försättande ur s tridbart skiek skol a va ra fullbo rdade: 

(1) sådan sänkning av fartyget att det icke kan bärgas; 
(2) upphuggning av fartyget; det ta ska ll all t id omfatta förstö

randat 0ller il andtaga ndet av allt maskineri, ångpannor och b:> 
Panstin g sa m t d;lcks-, sido- orh bottrnplåtar. 

T idskrift i Sjöviisen det. 7 
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Sekt. Il. - Fartyg, som skola omändras till holkar. 

Ett fartyg , som skall utrangeras genom omändring _till holk, 
skall anses slutligt utrangerat, när villkoren, upptagna l Sokt. 1 
paragraf (b) hava uppfyllts med undantag av underparagrarerna (6), 

(7) och (8) och när följande bar verkställts: . 
(1) förstörande, utan möjlighet till reparation, av , samthg~ 

propelleraxlar, buntlager, turhinvfixlar eller. propellf'rma~tnner ocn 
de viktigaste maskinf'rnas turbiner eller cyhnclrar ; 

(2) borttagande av propellerstöden (propeller brackets) ; 

(3) borttagande och förstö rande av alla flygplanshissar samt 
borttagande av alla flygplankranar, hissbommar och startapp :uater. 

Fartyget måste försättas i. ovannämnda skick inom .. samma tids-

f.astst ·a·llt.s i Seld. I för ett :fartygs forsattande ur 
bcgränsni n g, sant 
stridhart skick 

Sekt. III. - Fartyg, som skola omändras till målfa.rtyg. 

a. Ett fartyg, som skall utrangeras genom omäm:rin~. till u~e 
slutande målfartyg skall anses som obrukbart till kngstJanst,. nar 
nedan angivna delar hava borttagits och ilandförts eller gJorts 

obrukbara ombord: 

(1) alla kanoner; 
(2) alla eldledningsmärsar oeh eldledningsinstrument samt elekt-

riska ledningar för huvudartilleriets ledande; 
(3) allt maskineri för manövrering av kanonlavetter och torn : 

(4) all am.munition, sprängämnen, minor, torpeder och torped-

tuber; 
(5) alla installationer för flygning och tillbehör därtill. 

Fartycret måste försättas i ovannämnda skick inom. samma tids
begränsnln~ som fastställts i Sekt. I för ett fartygs försättande ur 

stridbart skick. 
b. Utöver dc rfittigheter , som var och en av de höga fördrags-

l t 
ncle parter na redan äger enligt vVashingtontra ktaten, 1Jemyn· 

s u a · · ]' t 
J
. h e 1 av de höo·a fördragsslutande parterna att samung · 

c 1gas var o c -r "' ~ 

bibehålla såsom uteslutande målfartyg: 
(l) högst tre fartyg (kryssare eller jagare); av dessa t~· e fartyg 

får emellertid endast ett överstiga 3,000 tons (3,0,18 mctnska ton) 

standarddeplacement; 
(2) en undervattensbåt. 
e. Vid bibehållande av ett fartyg som målfartyg förbimler si !; 
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vederbörande höga förclragsslutandr j)art att icke ånyo försätta det 
stridbart s kick. 

Sekt. IV. - .Fartyg bibehållna för experimentändamåL 

a. Ml·d ett J"artyg, som utrangrn1s grnom omändrin g till ute
slutande cx1wrimcntändamål, skall födaras i enlighet med bcEtäm
rnelserna i denna Bilagas Srkt. III. (a). 

b. Utan intrång på de allmänna reglrrna och förutsatt att 
vederbörligt meddelandE' däront Eimnat till de övriga av de höga 
fördragsslutande parterna må skä lig avvikelsr från cle i denna Bi
lagas Sekt. III (a) upptagna bestämmeJser tillåtas som tilHällig åt
gärd, i elen må 11 det kan vara nödvfindigt :för ett speciellt experi
ment. 

Det åligger var och f'n av dc höga fördragsslutande parterna, 
som begagnar sig av denna Lesti:immelse, att lämna fullständiga 
meddelanden rörande all a sådana avvikelser och uppgift å elen tid, 
för vilken dc anses behövliga. 

c. Var och en av de höga fördragsslutande parterna äger rätt 
att för uteslutande experimentändamil l samtidigt bibehålla: 

(1) högst två fartyg (kryssare eller jagare); av dessa två Jartyg 
får emellertid enelast ett överstiga 3,000 tons (3,048 metriska ton) 
standarddeplacement ; · 

(2) en undervattensbåt. 

el. För enade Konungariket äger rätt att bibehålla i deras nu
varande skick monitoren >> Roberts>>, vars huvudbestyckning med till
börande manöveranordningar nedskrotats, samt hangarfartyget >>Ark 
Royah, så länge cle äro behövliga för experim entändamåL Bibe
hållanclet av dessa två :fartyg har intet inflytande på hibehållanclet 
av fartyg, tillåtna enligt ovannämnda (c). 

c. V id bi be hållandet a v ett fartyg för experimentbruk :för bin . 
der sig vederbörande höga fördragsslutande part att icke åter för
sätta det i stridhart skick. 

8ekt. V. - Fartyg bibehållna för övningsändamåL 

a. Utövrr de höga fördre1gsslutande parterna euligt vVashino·. 
tontraJdaten redan tillkommande rättigheter må var och en av el·' 
h~ga fördragsslutande parterna till uteslutande övningsbruk bibc: 
halla föl jande fartyg: 

F ö r c n t a S t a t r r n a: l s lagfartyg (>> Arkansas>> eller ,\Vyo
Ining>>); 
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F r a n k r i k c: 2 övervattensfartyg, var av ett må överstiga 3,000 
tons (3,048 metr iska ton) standarddcplacement; 

F ö r p, n a d e K o n u n g a r i k e t: 1 slagfartyg (>>Iron Duke>>); 
I t a l i c n : 2- övervattensfartyg, varav ett må överstiga 3,000 

tons (3,048 metriska ton) standarddeplacement; 
J a p a n: 1 slagfartyg (>>Hiye i>>), 3 k ryssare (>>Kuma>>-klassen). 
b. Med fartyg bibehållna för övningsändamål enligt bestämmel

serna i paragraf (a) skola inom sex månader från deras fastställda 
utrangeringstid förfaras på nedan angivna sätt: 

1. Slagfartyg. 

Följande åtgärder skola vidtagas: 
(1) borttagande av huvudbestyckningen, rörliga delar av alla 

torn, öppna och slutna, maskineriet för tornens manövrering; dock 
må tr·~ torn med dess bestyckning bibehållas på varje fartyg; 

(2) borttagande av all ammunition och sprängämnen förutom 
den kvantitet, som är erforderlig som målskjutningsammunition för 
de ombord kvarvarande kanonerna; 

(3) borttagande av stridstornet och sidopansaret mells.n det för
ligaste och det aktersta tornet; 

(4) bortt agande eller förstörande av alla torpedtuber; 
(5) borttagande eller förstörande ombord av dc ångpannor, som 

överstiga det antal, som är erforderligt för en maximifart av aderton 
knop. 

2. Andra övervattensfartyg bibehållna av :Frankrike, Italien 
o<·h Japan. 

Följande åtgärder skola vidtagas: 
(1) borttngande av halva antalet kanoner, dock må fyra kano

ner av huvudkalibern bibehållas på varje fartyg; 
(2) borttagande av samtliga to rpedtuber; 
(3) borttagande av alla installationer för flygning och tillbe

hör därtill; 
(4) borttagande av halva antalet ångpannor. 
c. Dc höga fördragslutande parterna förbinda sig att icke an

Yända dc fartyg, som bibehållits i enlighet med bestämmelserna i 
denna Sekt., till något scm helst stridsbruk 
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B i l a g a III. 

S PE C I A L F A RTY G. 

Förenta Staterna. 

Na m n F:utygs t yp l Deplacement 
'l' on 

Aroostock l\Iinutläggare 4,950 
Oglala llfi n u U äggare 4,950 
Baltimore :Minutläggare 4,413 
San Francisco :Mi n utläggare 4,083 
Cheycnne l\Ionitor 2,800 
Helena Kanonhitt 1,392 
Isabel Jakt 938 
Niagara Jakt 2,600 
Bridgeport J agartender 11,750 
Do b bin J agartender 12,450 
l\'Iclvi Ile J agartenrlcr 7. 150 
Whitney J ftgarten<ler 12,450 
Holland Unel ervattens IJå ttendcr 11 ,570 
Henderson Transp01-tfartyg 

X a m n 

Castor 
Pollux 
Commandan t -'reste 
Aisnc 
l\Iam e 
A nere 
Scarpe 
Suippe 
Dnukerque 
Laffaux 
Bapaume 
~an c y 

Frankrike. 

Fartygstyp 

}\[in utläggare 
J\I in u tltiggare 
Hangarfartyg 
Depeschfartyg 

10,000 

91,496 

l 
Deplacement l 

'ron 

3,150 
2,461 

JO.OOO 
600 
600 
604 
604 
604 
644 
644 
644 
644 

Specialfar_tyg, 
som må b l be

hällas. 
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x a m n 
l 

Fartyg, typ l Depl >tcement 
Ton 

Calais Depeschfartyg 644 

Lassign y « 644 

Les E pa.rges « 644 

Hemiremont « 644 

'l'ahnrc « 644 

T on l < 644 

Epinal « 64~ 

LieYin < 644 

(- ) l\Tätutläggarc 2,293 

l 
28,644-

Det Brittiska statsförbundet. 

Na m n 
l 
Deplacement 

Fartygstyp 'l'on 

Adventnre 
(Föremtde Konnng:1rikct) 

J\'Iinnthiggare l 6,740 

Alb:1tross Hangarfartyg 5,000 
(Australien) 

Erebus 1Ionitor 7,200 
(Förenade Konung':11'iket) 

Terror l\Ionitor 7,200 
(Förenade Konnngarikct) 

lVIarshal Son l t J\Ionitor G,400 
(Fören:1de Konnngariket) 

CliYe AYiso 2,021 
(Illllien) 

l\1edway U nder mttenstlep<1Jartyg 15,000 
(Förenarle Konungariket) 49,561 

Kam n 

Miraglia 
Fait di Bruno 
JV[onte Grappa 
Jlfontello 
l\'fonte Ccngio 
:;\fontc }ioyegno 
Campania 

Namn 

As o 
Tokiwa 
As am a 
Yaknmo 
Iznmo 
Iwate 
Kasuga 
Yodo 
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Italien. 

Far tygstyp 

1-:f angarfartyg 
J\fonitor 
lVfonitor 
Nfonito r 
f. d. Jlfonitor 
f. d. Monitor 
~his o 

Japan. 

F:11'tygstyp 

l\'Ii nutHlggare 
l\H n n tläggme 
Atd rc kryssare 

Kanonbåt 

l 
Deplacement 

Ton 

4,880 
2,800 

605 
605 
500 
500 

2,070 

11.960 

l 
Deplacement 

'l' on 

7,180 
9,240 
9,240 
9p10 
9,180 
9,180 
7,080 
1,320 

61 ,430 

AVDEJ~N ING III. 

Amerikas Förenta Statcrs President, H . Maj :t Konungen av 
S torbritanniPn, Irland och Brittiska Dominions bort om haven, Kejsa
re av Indien och H. Maj:t Kej sa ren av J apan hava sinsemellan träf
fat i denna Avd. III upptagna övcreskommelser. 

ARTIKEL 14. 

Förenta Staterna, det Brittiska statsförbundet och Japan ti llhö- Fartyg, som 

r ande stridsfa rtyg, undantagandes slagfartyg, hangarfartyg och så- ~~~~~e~~1!~
'Clana fartyg, som undantagas :J'rån restri k tioner enligt Artikel 8, i avel. m. 
:skola under den föreliggande traktaten s giltighetstid begränsas :i en -
l ighet med i denna Avd. III faststä ll da grunder och bcträiJ'ando spe-
dalfartyg i enlighet med i Artikel 12 angivna bestän1mclscr. 
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ARTIKEL 1.5. 
Definition pä För det ändamål som avses i denna Avd. III skall definitionen. 

nluys sare'' och o 
·•jagare·'. pa kryssare- och jagarc-kategorierna vara följande: 

K r y s s a r e. 

Overvattenskrigsfartyg, med undantag av slagfartyg och han
garfartyg, med ett standarddeplacement överstigande 1.,850 tons (1.,881} 
metriska ton) eller bestyckade med kanoner av grövre kaliber än 5,1 
tums (1.30 mm.). 

Kryssarekategorien delas i tvenne under kategorier, nämligen : 
a. kryssare förande en kanon över 6,1. tums (1.55 mm.) kaliber. 
b. kryssare förande en kanon icke överstigande 6,1. tums (1.53. 

mm.) kaliber. 

J a g a r e. 

Overvattenskrigsfartyg med ett standarddeplacement icke över
stigande 1.,850 tons (1.,880 metriska ton) och icke bestyckade med ka
noner av grövre kaliber än 5,1. tums (130 mm.). 

ARTIKEL 1.6. 
Rustnin_gsb~- 1.. Det samman lagda tonnaget i kryssare-, j agar e- och under-
gränsnmg 1 . bå l . . .11 . J få fräga om krys- vattens t wtegoncrna, Vl 'et w (C r överskridas den 31 decembCI' 

sare, jagareoch 1936 ang·ive' i nedanstående tabell· u-båtar. ' ::> • 

Förenta Det Britti~ka 
Fartygskl::c,;ser staterna Statsför- Japan 

bnn<let 

l 
Kryssare: 

a. med kanoner av över 6,1 tums 
(155 mm.) kaliber ··············· J SO,OlJO ton 146,800 ton 108,400 ton 

(182,880 (149,149 (110,134 
metriska ton) metriska ton) metriska ton) 

b. med kanoner ay högst 6,1 tums 
(155 mm .) kaliber ············ ··· 143,500 ton l 92,200 ton 100,450 ton 

(145,796 (195,275 (102,057 
met riska ton) metriska ton) metriska ton) 

Jagare ·······- ··· ········ ············· 150,000 ton 150,000 ton l l 05,500 ton 
(152,400 (152,400 (107,188 

metriska ton) metriska ton)!mctriska ton) 

Undervattensbåtar .................. 52,700 ton l52,700 ton 52,700 ton 

l 
(53,543 (53,543 (53,543 l 

metriska ton) metriska ton) metriska ton) 

-95-

2. Fartyg, som överskrida totaltonnaget av någon kategori en
ligt i ovanstående tabell angivna siffror, skola succrssitv 11trangeras: 
till den 31 december 1.936. 

3. Maximiantalet av kryssare i underkategori a skall var:1 
som följer: för Förenta Staterna, aderton; för det Bri Ltiska Statdör
bundet, femton; för Japan, tolv. 

4. [ jagarkategorien få icke mer än sexton procent av det till
låt na totaltonnaget utnyttjas till fartyg över 1,500 tons (1,524 met
riska ton) standarddeplacement. Jagare, färdigbyggcia eller uncle:· 
byggnad den 1:sta April 1930, överstigande nämnda procenttal, må 
bibehållas, men inga andra jagare överstigande 1,500 tons (1,52-ot met
risk a ton, standa rddeplacement få byggas eller förv~irvas förrjn en 
reduktion till ovann[imnda sexton procent har ernåtts. 

3. Icke mer än tjugofem procent av det tillåtna totaltomtagut 
i k ryssarekategorien må utrustas med landningsplatilorm eller däck 
för flygplan. 

6. Det är överenskommet, att de i paragraf 2 och 3 i Artikel 
7 åsyftade undervattensbåtarna skola inräknas i dc höga fördrags
slutande parternas totala tonnaget för undervattensbåtar. 

7. Tonnaget av ett fartyg, bibehållet enligt Artikel 1.:3 eller 
som utrangeras i enlighet med Bil. Il till Avd. U i fö religgande 
t raktat, skall. icke inräknas i det tonnage, som är föremå l för be
gränsning. 

A HTllCEL 11. 

Mellan kryssare av underkategori b och jagare är ou överflytt
ning medgiven , dock icke överstigande tio procent av det ti.Håtna 
totaltonnaget i den ],ategori eller unclerkategori, till v ilken över
fl yttningen skall göras. 

AllTIKEL 18. 

Överflyttning 
av ton11ar,e 

mellan krys
sare- och j a
garekategori-. 

e rna. 

Förenta Staterna räkna med att år 1.033 hava Iät digställt fem- Särskilda be-
stämmel ser för ton kryssare av underkategori a med ett sammanlagt. tonnage om Pörenta Sta-

150,000 tons (152,400 metriska ton). För var och en av de trr; ater- t~~~~~Y~1i:t 
st ående kryssarna av underkategori a, vi lka Förenta Staterna iir br-
rätt igat att bygga, mä Förenta Staterna, cHirest dc så önska, ers,itta 
1.5,166 tons (15,409 metriska ton) med kryssare av unelerkategori IJ. 
I händelse Förenta Staterna skulle bygga en eller fle ra av dessa tro 
återstående kryssare av unelerkategori a, skall den sextonde enl1ctcn 
icke stapelläggas före 1933 och icke färdigställas före 1936; den 
sjuttonde skall icke stapelläggas före 1.034 och icke färd igställas före 
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1937: ckn ac\(•t·tondc skall icke stapelLiggas !öre 1935 och icke Jät·dig
ställas före 1938. 

ARTIKEL 19. 

Ersitttnings- Med dc undantag, som göras i Artikel 20, får det stapellagda 
byggnad. tonnaget av en kategori, underkastad begränsning enLigt Artikel 

Hi, icke överstiga den siJfra som erfordras för uppnående av för 
ifrågavarande kategori tillåtet maximitonnage, eller för ersättande 
av fartyg, som bliva överåriga före elen 31 december 1936. Icke 
förty må ersättningstonnage stapelläggas för kryssare och under
vattensbåtar, som bliva överåriga under 1937, 1938 och 1939 samt 
för jagare, som bliva överåriga uneler 1\l37 och 1938. 

Diverse be
-f:'tämmelser. 

Reservations
klausul. 

ARTIKEL 20. 

Oaktat crsiittningsreglerna upptagna i Dil. I till Avd. H: 
a. må >>Frobishen> och ,Effingham" (Förenade Konungariket) 

utrangeras under år 1936. FrånsPtt kryssarp under byggnad den 
1 :sta April 1930 får beträffande det Brittiska statsförbundet det to
ta l a ersättningstonnaget för kryssare, som färdigbygges till den 
31:sta December 1936, iokP överstiga 91,000 tons (92,456 metriska ton) . 

b. må Japan Prsätta >> Tama" genom nybyggnad, hillbordad 
under ål' 1936. 

c. må Japan, förutom till ersättande av jagare, som bliva 
''öve råriga" före don 31:sta december 1936, under vartdera av åren 
1935 och 1936 stape ll ägga högst 5,200 tons (5,283 metriska ton) till 
c"rsäi.tande av fartyg, som bliva "överåriga" undPr 1938 och Hl39. 

el. må J apan i förväg verkställa ersättningsbyggnad uneler fö
religgande traktats giltighetstid genom att stapollägga icke mer än 
1.9,200 tons (Hl,507 metriska ton) undervattensbåtstonnage, varav ej 
mer än 12,000 tons (12)92 metriska ton) få vara fullbordade elen :31 
december 1936. 

ARTIKEL 2l. 

Om uneler elen föreliggande traktatens giltig·hetstid någon av 
cle höga fö'rdragsslutande parterna ansPr, att dess krav på nationell 
säkerltet m P d a vsecndo på örlogsfartyg, unclPrkastado begränsning 
gonom Avd. III i föroligganclc- traktat, i materiellt avsoencle blivit 
berörda genom nybyggnad av någon annan makt, än dP, som h ava 
avslutat förclt·ag gPnorn Avel. III i föreliggande traktat, skall ifrå
gavarande höga fördragsslutande part unelerrätta de andra i Avd. 
lii omnämncia parterna rörande elen erforderliga ökningen i dess 
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eget tonnage inom on eller flera kategorier av ifrågavarande örlogs
Jartyg, med angivande i detalj av don avsedda ökningen och skälen 
därför; och sk: all parten ifråga vara berättigad att vidtaga cleuna 
ökning. Som följd härav skola övriga i Avel. III omnämnda parter 
var a berättigade till proportionsvis motsvarande ökning i don eller 
clP specificerade kategorierna; och sko la bemälda övriga partP-r pl 
diplomatis].;: väg omedelbart radgöra om den sålunda uppkomna si
tuationen. 

AVDELNING IV. 

ARTIKEL 22. 

Följande har antagits som faststä llda regler i don Internatio
nella Rätten: 

1. Undervattensbåtar måste i sitt uppträdande mot handelsfar
tyg föl ja samma inte rnationella lagbestämmelser, som gälla för över
va ttPnsfartyg. 

2. I synnerhet får ett örlogsfartyg (dPt må vara över - eller 
nnclervattunsfartyg) - såvida icke enständig vägran att stoppa ef
ter vederbörlig uppfordran eller ock aktivt motstånd mot v isitering 
JörPligger - icbe sänka ett handelsfartyg eller göra detsamma na
vigeringsodugligt utan att först hava törsatt IJassagerare, besättning 
och skeppspapper till säker plats. Härvid betraktas icke skeppsbåtar 
såsom säker plats, såvida icke passagorares och besättnings säkerhet 
vid rådande sjö- och väderleksförhållanden är tryggad genom när· 
het t ill .l and eller genom närvaro av annat fartyg, som är i stånd 
2.tt taga clPm ombord. 

De höga fördragsslutande parterna uppmana alla andra maktm· 
att giva sin anslutning till ovanståpndo bestämmelser. 

AVDELNING V. 

ARTIKEL 23. 

Föreliggande traktat skalL förbliva i kraft till don 31:sta de
cember 1936, med följande undantag: 

1. Avd. IV skall förbliva i. kraft utan tidsbPgränsning. 
2. Bestämmelserna i Artiklarna 3, 4 och 5 samt bestämmelserna 

i Artikel 11 och Bil. II till Avd. U i vad de beträffa hangarfartyg 
skola förbliva i kraft under samma tidsrymd som \Vashingtontrak
taten. 

L'båtars och 
andra ör logs
fartvgs upp-
trädande i 

handelskrig. 

Traktatens 
giltighetstid. 

Ny konferens. 
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Såvida de höga fö rdragsslutande parterna icke, i och för er
nående av en mera allmän överenskommelse om begränsning av :Clott 
rustningarna, i vilken de samtliga deltaga, annorlunda besluta, skola 
de sam las till konferens under år 1935 för att åstadkomma en ny 
traktat, avsedd att ersätta den nuvarande och att ytterligare be
fordra dess ändamål. Det är överen skommet att ingen av bestäm
melserna i förevarande traktat är att betrakta som på förhand bin
dande för någon av dc höga fö rdragsslutande parterna vid elen bli 
vande konferensen. 

ARTIKEL 24. 

Ratificel'ing. 1. Den föreliggande traktaten skall ratificeras av de höga fö r 
Tralit":~ens i- dragsslutande nartorna i enlighet med respektive parten'; konstitu-krafttradande. • 

tionolla bestämmelser och skola ratifikationerna deponeras i London 
snarast möjligt. Bestyrlda avskrifter av samtliga protokoll över 
rati:f ik ationernas deponerande skola överlämnas t ill samtliga höga 
fördragss lutande parters regeringar. 

2. Så snart som Förenta Staternas, H. Maj :t Konungens av 
Storbritannien, Irland o·ch Brittiska Dominions bortom haven, K ej
sare av Indien, med avseende på varje stat, tillhörande det Brittiska 
statsförbundet, som uppräknats i inledningen till fö r eliggande trak
tat, H. Maj :t K ejsaren av J apan ratifikationer hava deponerats, 
skall traktaten träda i kraft för nämnda höga fördragsslutande par
ters vidkommande. 

3. Samrna dag traktaten t räde r i kraft enligt Jöregåcncln pa 
ragraf skola Avd. I , II, IV och V i föreliggande traktat träda i 
kraft jämväl för Fransk.a Republiken och Konungariket Italien, om 
cleras ratifikationer deponerats nämnda dag; i annat fall skola dessa 
Avel. beträffande var och en av dessa makter t räda i kraft vid clcpo
neranclct av vederbörandes r atifikation. 

4. H.ättighetPt' och fö rpliktelse r, hä rflytande t rån A YCl. III i elen 
för eliggande traktaten, begränsas till de i denna Artikels paragraf 
2 nämnda höga fördragsslutande parter. De l1öga fördragss lutande 
parterna träffa överenskommelse beträffande elen datum fr. o. n1. 
vilken och uneler vilka villkor de förpliktelser, som i denna Artikels 
paragraf 2 angivna höga fördragsslutande parter åtagit si g jämlik t 
sagda avdelning III, skola vara bindande för dem i förhållande tiJ l 
Frankrike och Itali en; el ylik överenskommelse skall på samma gång 
fastställa Frankrikes och Italiens motsvarande förpliktelser i för
hållande till övriga höga fördragsslutande parter. 
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ARTIKEL 25. 

Efter deponerandet av samtliga höga fördragsslutande parters övriga makter 
ratifikationer kommer H. Maj :ts regering i Förenade Konungariket i;t~i~d~~ tili 
Storbritannien och Norra Irland att meddela samtliga makter, vilka Avd. IV. 
icke äro undertecknare av föreliggande traktat, bestämmelserna i 
dess Avd. l V, med anmodan till dem att uttryckligen och utan tid~
begränsning ansluta sig till dessa bestämrf!elser. 

Såclan anslutning skall ske genom en förklaring, ställd t ill IL 
:NI aj :ts regering i Förenade Konungariket Storbritaunien och .Norra 
Irland. 

Al\TIKEL 26. 

Föreliggande traktat, av vilken de franska och engelska i.extcr- Traktatens de
n a båda äro autentiska, skall förbliva deponerad i H. Maj :ts r ege- ponermg m. m. 

rin gs i Förenade Konungariket Storbritannien och Norra [rland 
-arkiv. Vederbörligen bestyrkta avskrifter därav skola överlämnas 
till samtliga de höga för dragsslutande parternas r egeringar. 

I kraft varav ovannämnda befullmäktigade ombud hava under
tecknat. föreliggande traktat och försett elensamma med sina sigill. 

Givet i London elen tjugoandra April nittonhundratrettio. 
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skeppshygienen i forna tider. 

Under fornlidens kuslfart i öppna båtar spelade hygieniska 
försummelser knappast någon större roll. När emellertid un 
der 1400-talet portugiserna utsträckte sina färder till Indien 
och spanjorerna sedermera till Amerika trädde hygieniska 
missförhållanden i dagen på ett för oss snart sagt otroligt sätt. 

Sjöresorna under dessa tider voro också efter våra för
hållanden synnerligen långvariga. 1761 avseglade en dansk 
vid namn Niebuhr från Köpenhamn och kunde först efter 4 
månader runda Skagcn, Bartolomeo Diaz använde 16 månader 
för färden från Portugal till Goda Hoppsudden och åter. 
Skeppen voro små och hade förhållandevis mycket stora be
sättningar. Är 1805 beslämdes för dc engelska utvandrar
skeppen ett minimum av 5 ton per capita, och givetvis var det 
icke särskilt rymligt på dessa skepp. När man då hör att 
Vasco da Gamas skepp had e 2,4 ton per capita, Magellhaens 
cirka 2 ton, spanska armadan ävenledes 2 ton och engelsmän
nen vid denna tid från l till 2,2 ton ~ir det ju klart att redan 
trångboddheten i och för sig innebar hygieniska vådor. 
Skcppcn voro vidare så lågt byggda, att man ej kunde gå rak 
~l de undre däcken. De läckte vanligen betydligt, heroende 
på skeppsmaskens härjningar, och först sedan man 17 58 hör
jat kopparförhyda skeppen minskades denna olägenhet. A 
dessa små fartyg måste nu medföras utredning och proviant 
för hela resan, enär komplettering av förråden sällan kunde 
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påräknas, och på grund härav voro skeppen så hårt lastade 
att sidaportarna å de undre däcken sällan kunde öppnas. Un
der amiral Ansuns bekanta lnyssning 17 41, vilken varade h 
år kunde sidaportarna icke öppnas en enda gång. Amiralen 
lät und er resan hugga upp 6 stycken lufthål i varje skepp, 
troligen det första aktiva försöket att bättra på den naturliga 
ventilationen Redan på 1600-talet hade· chefen och officerar
na egna hytter , i varje fall p~t de större skeppen, och hytterna 
lågo red an då akterut, men väggarna utgjordes vanligen en
dast av pressenningar. 

En engelsk läkare Smollet blev år 1741 >> pressad >> till 
tJänst i Västindien. Han har livfullt skildrat den fruktans
värda stanken å de undre däcken. Ännu längre ned i skeppen, 
där särskilt timmermännen hade sina kojplatser, var lnften 
direkt h~ilsovådlig . När år 1748 på dm korta fätden från Le 
Havre till Plymouth 4 timmermän under sömnen dogo av kväv
ning, syntes detta icke hava betraktats såsom något uppseen
deväck ande. Tio år tidigare måste på grund av stanken be
sättningarna debarkera å en hel eskader på redden vid Spit
head. Enligt samtida franska författare var tillståndet ändå 
värre i den franska flottan. Någon rengöring syntes aldrig 
förekomma, all orenlighet flöt ned i kölrummet, och efter 
drabbning samlades där icke endast blod utan även amputera 
de extremiteter och lik. 

Ventilationen. 

På denna tid ansågs den »salthaltiga sjöluften >> direkt 
skadlig . Mot denna åsikt uppträdde redan på 1700-talct Rein
hold Forsler fartygsläkare under Cooks bekanta världsomseg
ling. På hans förslag anordnade Cook luftning och rökning 
med kol och tjära i fartygets djupare delar, varest, så snart 
sjögången det tillät , fyrfat höllos ständigt brinnande för att 
öka luftväxlingen. Denna hygieniska förbättring slog dock ej 
igenom . När luftningen ej minskade skörbjuggen , vilken an
sågs bero på den skämda luften ombord, så - - -- slutade 
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man att lufta. Vad angår konstgjord ventilation i övrigt så 
var vindseglet känt sedan urminnes tider, men tyvärr fungera 
dessa ej alls, när de bäst behövas nämligen vid stiltje och kun
de ej heller användas vid hårt väder. Märkvärdigt nog an
vändes icke ventilatorer i förbindelse med däeksventiler , 'ilka 
ju dock i princip äro av samma konstruktion som vindseglen. 
Troligen fruktade m an , a t t genom dessa hål i däcket minska 
fartygets säkerhet, möjligen också att dessa ventilatorer skulle 
hindra manskapets rörlighet under drabbning. Detta senare 
spelade givetvis roll under äldre tider då inga kanonportar 
funnos utan kanonerna släpades upp på däck vid klart skep~ . 

(Kanonportar började användas först under Henrik VIII) . 
Bedan 1741 framlade engelsmannen Hales inför Royal Society 
förslag till konstgjord ventilation ombord, nämligen stora blås
bälgar, vanned den skämda luften skulle pumpas ut. Samme 
H ales torde hava prioritet på gasmasker. Han uppfann näm
ligen en s. k. respirator avsedd för dem som arbetade nere i 
kölrummet Han m eddelar emellertid, att manskapet hellre 
utsatte sig för kvävningsrisken än använde desamma. En an
nan föregångsman var Sutton, som i samband med eldshider
na anbr agte rör , vilka gingo ned till fartygens lägsta belägna 
rum, och varigenom luft därifrån utsögs. Fransmannen Des
gallier , som redan år 1723 ordnat ett ventilationssystem i Hon
se of Commons, konstruerade år 17 36 en ventilationsapparat 
för fartyg. Denna icke blott utsög den skämda luften utan 
pumpade även in frisk luft med en träpropeller (vilken kan 
anses såsom föregångare till våra fläktar). Uppfinningen 
vann ej minsta framgång utom i fråga om terminologien. Den 
karl som vevade apparaten kallades nämligen av Desgallier 
för ventilator och därav konuner det internationella ordet ven
tilation. Man kan förstå det bristande intresset, när ännu 30 
år senare en auktoritet förfäktade att all ventilation var ur 
hygienisk synpunkt onödig. Tvärtom skulle saltvattnets av
dunstning tiillsammans . med dc mänskliga utdunstningarna 
åstadkomma en särskilt sund och nyttig atmosfär. 
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Uppvärmningen. 

L jus och luft saknades således i skeppen, hur var det då 
m ed värmen. Den omsorgen överlämnades h elt och hållet 
åt n aturmakterna. Den ovannä mnde Cook med sina ugnar 
och fyrfat var dock även i detta hänseende en föregångsman. 
Annu i mitten av 1800-talet sökte polarfarare att värma sig 
111ed glödgade kanonkulor precis som Carl XII. 

Beklädnaden . 

Först på 1700-talet började de engelska sjöofficerarna 
bära uniform och först i början av 1800-talet manskapet. Re
dan på 1700-talet bar emellertid manskapet den internationella 
s jömanskragen, dock ej såsom uniformsplagg utan för att ej 
m ed det rikligt oljade h året smörja ner kavajen , och sjömans
kragen saknade ännu de tre vita ränderna. Dessa infördes 
långt senare såsom minne av sjöslagen vid S :t Vincent, Abou
kir och T rafalgar. Kojer användes redan 1597 , men dessa lik
som all beklädnad skulle manskapet själv hålla sig med. Då 
vi veta, att en icke obetydlig del av besättningarna pressades 
d. v. s. med våld togos direkt från gatan, kunna vi ju ej vänta 
·oss, att dessa skulle vara ' ekiperade för långresa. Någon som 
helst tillsyn från befälets sida över att kojer och kläder böllos 
snygga utövades icke. Visserligen hade manskapet redan i 
gamla tider en veckodag till tvätt, men ingen såpa. När den 
·engelske stabsläkaren under kriget i Västindien 1780- 8;: lyc
kades utver ka att de sjuka fingo en veckoranson av s~tpa, an
för han detta såsom något alldeles nytt. Från läkarhåll kla
gades ständigt på att matroserna under dåligt väder ständigt 
,gingo genomblöta, och icke endast de själva. Vid klart skepp 
·skulle varje man bära upp sin koj på däck att användas som 
skydd, och så blevo även kojerna genomvåta. 

Trevnadsn ombord förhöjdes ej heller av det förhållandet, 
att efter någon tids förlopp skeppen läckte så svårt att under 
längre sjöresor pumparna ständigt m åste hållas i gång. Detta 
inträffade t. ex. för Vaseo da Gama redan strax efter det han 

T idskrift i Sjöväsendet. s 
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rundat Goda Hoppsudden. Tjänsten ombord under dessa ti 
der var ingalunda lockande, och rekryteringen blev därefter . 
Som straff gjordes ofta förbrytare till matroser, och vad sont 
ur hygienisk synpunkt var ännu värre, man skickade ombord 
alla konvalescenterna från sjukhusen. Man förstår att sjö 
mansyrket under dessa tider knappast räknades till de heder
liga yrkena. Dättrc förhållanden började inträda först un
der 1700-talets sista år. Pressningen blev genom ett parla 
mentsbeslut förbjuden och l 791 ordnades förplägnaden å dc 
engelska fartygen . 

F örpläynaden . 

Denna hade då på över hundra år ej undergått några för 
ändringar. Den beslod varje morgon av havresoppa och var 
je middag av ärtsoppa, varannan dag salt kött eller fläsk, och 
dessutom 1J2 kg. bröd dagligen. Vidare 1/z kg. ~irter 4 dagar 
i veckan och 1/ 2 kg . havremjöl 2 dagar i veckan. Slutligen 
60 gram smör och 120 gram ost tre gånger i veckan. Födans 
mängd var sålunda intet att klaga på, men all färsk proviant 
saknades och likaså utspisades inga kryddor ej ens socker. 
Det hände att h ela eskadrar balvårsvis voro uteslutande hän
visade till denna proviant och därtill kom att alla dessa pro
viantartiklar vanligen r edan vid ombordtagandel voro synner
ligen underhaltiga . Den förutnämnde engelske läkaren Smol
let skriver : »Vår proviant bestod av ruttet salt nötkött , och 
fläsket, som varken var fisk eller kött smakade av b åda. Brö
det var som ett urverk , emedan det gcnon1 myriader insekter, 
som det innehöll, rörde sig som genom en inre impuls. "imö 
ret smakade som. saltad tran. » 

Hur var det då med dricksvattnet. Ännu sämre. Vattnet 
togs ombord i tunnor, och efter någon tid ruttnade det. Man 
kan möjligen tänka sig dess tillstånd , när man hör, att p:\ en 
resa till Brasilien en författare först törstade, tills han ej ens 
kunde tala, och sedan måste hålla för näsan medan han dra•:k 
vattnet. Även Forster klagar på valtnet under den eljes hygie
niskt välskötta expeditionen med Cook. Han skriver att i d · 
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vanna Eindcrna vattnet redan efter n åg ra veckor började stinka 
fullständigt olidligt, och att det dessutom var uppfyllt av in
sekter. När dessa sedan dogo och ruttnade, blev lukten e j 
trevligare. N~i r emellertid si ulligen a Ila organiska ämnen i 
vallnet ruttnat ner , inträder en viss självreni11g i ' altnct, ~å 
att det åter blir bättre. Därtill kom ofta nog vattenbrist. En 
engelsk läkare skriver efter en segerrik drabbning i Västindien 
1741 , att segerns yppersta frukt var att de nu kunde få färsk -· 
vatten i rik lig mängd , efter a lt 5 veckor hava ställ på en 
dagsran~on av en liter , under det att solen stod lodrätt över 
huvudena, och han beräknar a tt över fyra liter skulle bellövas 
per man och dag för att täcka vattenförlusterna. Upptäckten 
att ha vsvatteu genom frysnin g blir sött gjordes redan 169 7, 
men ovann~inmdc James Cook var den förste , som praktiskt 
använde denna metod ombord. 

Redan 1588 försökte en engelsk sjöofficer sir Hichan.l 
Hawkins att des tillera vatten, men r esultatet måtte icke hava 
varit tillfredsställande. Det dröjde till mitten av 1700-talet 
innan destilleringen lyckades och praktiskt användes. Det 
var en engelsk marinläkare Lind, som uppfann metoden och 
påvisade, att en destillationsapparat ulan större svårighet kun
de ordnas i vilken kabyss som helst, och att eldfaran ej var 
större än vid vanlig kokning. Lind var också den förste, som 
påvisade, att m·an kunde bevara grönsaker ombord genom att 
salta dem. Linds apparat hade dock det felet, att vid sjögång 
skvalpade sjövattnet över och fördärvade destillatet. Samti
digt med Lind konstruerade f ransmannen Poissonier en appa
rat och avhjälpte l 764 delvis nyssnämnda fel. Hans apparat 
infördes i franska flottan . Grundad på denna framställde se · 
dermera engelsmannen Irving en apparat för vilken han erhöll 
en b elöning av parlamentet. En sådan apparat m edförde 
Cook på en av sina resor . Den gav liksom Linds apparat 150 
liter vatten per dygn. När så 1815 vattentankar av järn in 
förd es och 182C> en destillationsapparat av P eyrc och Rocher, 
vilken gav nära 3 liter per man och dag, ansågs vattenfdigan 
löst. Emellertid uppträdde i franska flottan m es t i tropikerna 
en egendomlig sjukdom som kallades colique n ervense ende-
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mique des pays chauds och ansågs av somliga bero på miasma

tisk infektion och av andra på stenkolet ombord (emedan 

sjukdomen mest förekom bland eldare och maskinister). slut

ligen år 1854 avslöjade Lcfcvre sjukdomen som blyförgiftning. 

I destillationsapparaterna funnos blyrör och dessutom inne

höll manskapets tennskålar 50 % bly. Då blyet borttogs ur 

destillationsapparater och matkärl , försvann också la coliquc 

nervense endemique des pays chauds. 
Den ständigt hotande eller förhandenvarande vattenbristen 

gjorde, att under 1600-talet stora mängder alkoholhaltiga 

drycker utspisades. Officiellt skulle varje man i engelska 

flottan dagligen erhålla 4,5 liter öl. Ölet höll sig emellertid 

ändå sämre än vattnet, och därför erhöll manskapet i stället 

14 liter brännvin eller rom. Hansonen utdelades varje morgon 

blandad med n ågot vatten ( för att göra vattne t drickbart). 

För att mildra verkningarna av dessa tämligen avsevärda al

koholmängder påbjöd år 1740 en tydligen nykterhetsivrande 

amiral vid namn Vernon, att rommen skulle blandas med 1-5 

gånger så mycket vatten. Denna blandning kallades av ma

troserna för grog. Först år 1825 minskades spritransonerna, 

och te och ehokolad utspisades i stället. Förändringen var 

välbehövlig. Aleobolism grasserade förut starkt bland engel

ska flottans folk. Ännu åren 1830-61 var morbiditeten i de

lirimn tremens 2,8 pro mille och vid den australiska stationen 

steg den 1860 till 18 pro mille. 

Sjukuården. 

Då sålunda knappast något intresse förefanns för att bi

beh:'\lla det tjänstedugliga manskapet vid hälsa, kan man ej 

förundra sig över att intet intresse alls ägnades dc sjuka. Död

ligheten var också synnerligen stor. Siffror salmas utom för 

en expedition till Västindien 1780--83. Den osedvanligt fram

synte stabsläkaren under denna expedition sir Gilbert Blane 

lät varje fartygsläkare en gång i månaden insända rapport 

över alla insjuknade och döda samt över till sjukhus i land 

avpolletterade. Och själv gick Blaue i land och efterhörde 
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de sistnämndes vidare öden. :\fen så var han också ett undan

tag. Första året förlorade elen engelska eskadern på 12,000 

man genom sjukdomar 12,5 .% (1,518), samtidigt var dödlig

heten bland trupperna i land 25 %. Sedan på Blancs ener

giska anmaningar koslen ombord förbättrats, gick följande 

år dödligheten ombord ner till mindre än hälvten nämlio-en t> 

till 5 %. Denna dödlighet m åste för dåtida förhållanden anses 

såsom utomordentligt låg . Från början av 1780 till mars 178:3 

förlorade den engelska flottan i Västindien dock 3,200 man ge

nom sjukdomar och enelast 1,148 i strid. Således proportionen 

c:a 3 :l. Som jämförelse kan nämnas att i det spansk-cubanska 

kriget 1897 var proportionen 60 : 1, i det franska fälttåget i 

Tonkin 1884 7 : 3 och i det fransk-tyska kriget 1870--71 ~~ : 7. 

Under 1700-talet låg sjukhylten på mellandäck längst för 

ut. Där fanns varken ljus eller luft. Mången gång dogo de 

sjuka av k viivning. När läkaren besökte dc sjuka, mås le han 

allt emellanåt gå upp på däck för att icke själv svimma. Ovan

nämnde Lincl begärde förgäves att s_jukkhyttcn skulle läggas 

uneler backen, lika förgäves begärde han att de tomma kojer

na i sjukhytten dagligen skulle vädras på däck och att säng

kläderna skulle by tas , när dc blivit illaluktande och stvva av 

svett etc. Sjukproviant saknades. Nvssnämnde Blm~e lade 

märke till alt den vanliga kosl en v::tr olämplig fiir tyfuskonva

lescenterna och han klagar över, att en mängd pat ienter 

dö i brist på lämplig kost seelan dc väl genomgått sjukdomen. 

Fransmännen ha d'~ däremot särskilda proviantfartyg, varifrån 

de sjuka förs ftgos med färskt bröd samt vin. 

Det var även klent beställt m ed medikamenten. Varje lä

kare erhöll en viss summa till medicin, och med denna måste 

han reda sil!, vart så fart"gct än aick 
"-1 J L h • 

Viktigare sjukdomar. 

Bilden ay skeppshygienen i forna tider skulle vara ofull 

ständig utan några ord om de vanligaste sjukdomarna. Alla 

andra vida övervägande var skör b juggcn. Den härjade {u· u l 

och år in ända till hörjan av 1800-talet. Hur s lor dödligheten 
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var i denna sjukdom försb1r man cEt en gammal engelsk sjö

officer i s lutet av 1500-talet anger, a tt han sett ungefär 10,000 

m a troser dö i denn a sjukdom. Som exempel kan vidare an

föra s amiral Ansons för utnämnda expedition till Sydam~rika s 

västkust 1740-·-41. Färden tog nio månader. Hans ena skepp 

förl orade i skörbjugg över hälv! cn, det andra m er i:in tre fjär 

dcdelar av besä ttningen . Och alla övriga voro sjuka, så att 

d å fartygen ankommo till Juan Fernandez ön b es tod varje 

vakt av 2 underofficerare och 6 m an. Och då h ade fartyget 

vid avfärden 450 man besättning. 

Dock var det r edan på 1500-talct bekant , att citronsaft 

var elt suveränt m edel mot skörbjugg, men märkvärdigt nog 

glömdes detta seelermera bort, och citronsaften kom ej i bruk 

igen förrän m ot mitten av 1700-talct. De engelska m a rinlä

karn a gjorde då upprepade framställningar om a l t detta m c

del borde konnna till allmän användning vid flottan, men dc

ras ansträngningar h ade inte den minsta effekt. Ovannämnde 

Lind anför emeller tid, att han under sin långa tjänstel id till 

sjöss icke sett en enda officer lidande av skörbjugg. Man had e 

således funnit sk ydelsmedlen och använde clen"l i praktiken. 

Men enlig t dc då tida teorierna var skörbjugg en fö rrut tnelse · 

~jukdom, och då sall hindrade förruttnelse, ansågs saltmat som 

det enda rikliga mot skörbjugg. Och dock funnos fall där 

molsatsen låg i öppen dag . Så t. ex. a vseglade 160 t fyra 

sk epp fr ån England till Ostindien uneler befäl av James Lan

caster . P å amiralsskeppet blev det ingen sl,örbjugg, ty Lan

cas ter hade m edfört citronsaft och utspisade 3 matskedar per 

man och dag. Å de tre andra fartygen däremot låg efter 4 

m~macler så golt som hela besättningarna sjuka i skörbjugg 

och vid ankomsten till Kap hade 105 man utgörande 25 % 
döH i denna sjukdom . :vran t yck er att detta exempel borde 

varit till fyllest. lVI cn n ej , teorierna och saltmaten gingo till s 

vidare segrande ur striden. Och dock rekommenderade då · 

tidens främste läkare citronsaften : Platcrus 1ö08, Senner t J 62 -l- . 

Sydenham 1G85 och Lister 1694. 

Den flera gånger omnämnde Lind gjorde 17 4 7 ett me to · 

d isld experiment med å tskilliga olika medel och fann att ci ·· 
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troner, pomeranser och apelsiner voro bäst. Lind framhöll 

att tre gallons (13 liter ) pomeranssaft till en kostnad av 20 

shillings kunde skyelda ett h elt fartyg frå n skörbjugg under en 

Tesa runt Cap Horn. · Han gjorde framställningen om medlets 

använda nde i flottan - - -·- intet resultat. Och 1780- 8a 

i Västindien anför stabsläkaren Blanc följande: )) Jag är fast 

övertygad om att enbart genom denna utdelning av frukt och 

vegetabilier fler matroser skulle sparas i sta tens tjänst än som 

med dubbelt så stora kos tnader och m ycket besvär senare kan 

anskaffas genom pressning. Sålunda talar både klokhet och . 

sparsamhet för mitt förslag. 50 apels iner eller citroner kan 

anses som en man mer i flottan . )) Om det nu var Blanes eko

nomiska uträkning som gjorde effekt, han fick sitt förslag 

igenom med utmärkt r esultat, m en snart nog återgick man till 

den vanliga slentrianen och skörbjuggen . 

Av de epidemiska sjukdomarna var tyfus elen m es t förö

dande. Därvid inbegripes fläcktyfus , och det torde varit den

na, som åstadkom de största härjningarna. Åtskilliga läkare 

framhöllo, a tt elen var värre än pest. Sättet att sända om

bord konvalescenter från sjukhusen gav givetvis sjukelomen 

spridning. Läkarna observerade detta och protesterade -

- - som vanligt utan effekt. Såsom exempel kan anföras 

en fransk flotta , som 1757 avgick till Nordam erika. Före av

gången sändes 400 tyfusfall i land . Många clogo uneler över

resan, 400 lämnades såsom hopplösa i Amerika, 1,000 sjuka 

togos m ed och clogo alla uneler h emfärden och slutligen kom 

eskadern h em till Brest med 4,000 tyfussjuka. 15 proviso

riska sjukhus inrättades och sjukvårdspersonal från h ela lan

d et sändes dit. A v dessa clogo 5 läkare, 150 fältskärer och 200 

sjuk vår dare. Epidemien spred sig i staden, vilken så gott 

som dog ut. Liknande erfarenheter hade holländarna. Ärli. 

gen sändes 2,000 soldater till Batavia, m en av dessa dogo van

ligen ~- i tyfus r edan under utresan. 

Ä ven m alarian krävde stora offer. Scclan chininct Hi40 

kommit i bruk blev det dock bättre. De upprepade g[mgcr 

nämn da läkarna Lind och Blane föreslago och använde t. o. m . 
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chininprofylax mot malaria. På fallande är att denna profylax: 
sedermera råkade i glömska under cirka 100 år. Förlusterna 
blevo också stora. Så t. ex. dogo åren 1824-29 i Sierra Leone 
i malaria icke mindre än 7 guvernörer. och det där förlagda 
regementet dog ut till sista man. 

Vi ha sålunda sett hur fruktansvärt sjukdomar härjade 
bland forna tiders sjöfolk, vi ha sett und~r vilka olidliga hy
gieniska förhållanden man levde ombord. 

Dock finnes ett enda men dess mera lysande exempel på 
att man redan i slutet av 1700-talet kunde hålla en hel far -· 
tygsbesättning i gott skick även bedömt efter våra förhållaJ;I 
den, och framförallt himmelsvitt skiljt från dåtida tillstånd. 

Exemplet är James Cook och hans läkare Forster under 
den berömda expeditionen 1772- 75, >> voyage to the south 
pole and round the world », under vilken titel Cook skildrat 
färden . 

I motsats till andra dåtida befälhavare rättade sig Cook 
efter läkarnas råd och tilläm.pade med outtröttlig energi de 
nyare hygieniska uppslagen. Han anskaffade rikligt med ve
getabilier, ersatte den lätt härsknande oljan med socker, an-· 
skaffade destillationsapparat. Han bekämpade fukten om
bord, ordnade ventilationen, skaffade folkel varma kläder och 
ordnade det så att manskapet kunde torka våta kläder. Varje 
vecka mönstrade han folket , varvid han kontrollerade den 
personliga renligheten och att ombyte av underkläder skett. 
Han gav manskapet färskvatten till tvätt och lät taga upp ko
jerna till vädring, så snart vädret var gott, och slutligen Hi t 
han besättningen gå vakt på tre kvarter i stället för som dit 
tills brukligt vakt om vakt. 

Resultatet av allt detta blev också att Cook under sin mer 
än tre år långa kryssning icke förlorade mer än en enda man 
genom sjukdom och den mannen avled i lungtuberkulm. 

Haredel Lyttkens. 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meddelade från :Marinstabens Utrikesavdelning. 

(Januari 1931.) 

England. 

Följande namn hava givits åt fartyg tillhörande 1930 år.3 pro
gram: kryssa re på 7,000 ton Neptune, Orion, Achille; flottiljledare 
Duncan ; .Jagare Defender, Daring, Diamond, Decoy, Dainty, Dolight . 
Duchess, Diana; nätläggare Guardian; undervattensbåtar Starfish, 
Seahorse, Porpoiso; >>sloops >> Falmouth, Milford, Dundeo, vV,~rton

Sul1Cr-Mare. 

Förberedelser hava gjorts för försäljning av jagama Tilbury, . 
Simoon, Tactician, Shark, Saumarez och Soawolf. Sedermera kom
ma jagarna Scabear, Teazor, Sparrowhawk och Splendid att slopas. 

Alla fartygen äro byggda under kriget och de doplacera om
kring 900 ton. 

Den nya unde,·vattensbåten Regent har utiört sina pro ·: och 
göres klar för avgång till :Medelhavet liksom Regnlus nv samma klass. 

Dessa äro de två första undervattensbåtarna tillhörande 1928 
års program.; de två återstående !'lover och Hainbow beräknas bliva 
färdiga under år 1931. 

U nderva ttcnsbåtarna Persens, Pandor a, Poseido n och Proteus 
lämnade Porlsmouth den 12 decomber för att i Kina-eskadern ersätta 
de undervattensbåtar av L-typ, som nyligen återkommit till England .. 

(Utdrag ur Lo Yacht, 27 decomber 1930.) 
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Slutproven med den nya undervattensbåten Partitian i Nord
sjön haYa visat sig lyckad e i va rje avseende. 

l'arthian stapelsattes :1 l' arYct i Chathant i juni 1929 o.::h en 
summa av 440,202 pund har anvisats Jö r dess byggande oc lt ut rust
ning. H ennes konstruktör var Sir W . .T. Berry, f. d. »Di t·ector of 
Naval Construction» oclt hon ltar ett dep lacement av 1,475-2,0'10 ton 
samt är bestyckad med en 10 cm. kanon. 

Den nya unde rvattensbåten tillhör 1927- 2S i't rs program. 
(Utdrag ur The Naval and .Mil. Record, 21 januari :193t.) 

:F. d. ty3ka slagkryssaren von der Tamt har upptagits vid Scapa 
Flow den 8 dec. Arbetet har tagit irke mindre än tre m ånader. 
:Fartyget låg sjunket på 25 m:s djup. 

Sammanlagda tonnagt>t Jör dc fartyg, som hitintills lJärgat~ . 

uppgår till 150,000 ton, innefattande 4 slagkryssarc, 1 slagskepp, :1 
hitt k ryssarP och 25 jagare. Arbete pi'tgår nu med upptagande av 
2i5,000 tons slagskeppet Prins-Jtpgcnt-Luitpolcl. 

(Utdrag nr Le Yacht, 24 januari 1931.) 

Frankrike. 

:För f ranska flottans räkning sjösattes under år 1930 icke mind· 
re än 17 fartyg nämligen: 10,000 tons kryssaren Dupleix, 6,600-ton2 
kaelettfartyget J0anne d'Arc, 2,480-tons :jagarna Vauban, Gerfaut och 
Albatros; 1,560-tons undervattensbåtarna Archimede, Aclril les, Ajax, 
Protee, Pogase, Ph6nix och Promet6e; G30-tons undervattensbåtarna 
]Jiane, Uecluse, Atlantc och Ampltitrite samt 780-tons minläggande 
unclcrv attens b å ten N autilus. 

(Utdrag nr The Naval and Mil. E ecorcl, 2l januari :1.931.) 

Holland . 

Politiska partier hava så oJ'ta inverkat pli holländska :lloLtan
gelägcnhetcr, att det var ovisst, huru det nya flottprogrammet sl;;:ulk 
mottagas, men clet har icke U]1pståtL någon svfnighct ai.t J'å de1 
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fö rs l a anslaget till elen nya stora kryssaren och till flottilj lcdareu 
beviijat, varför det synes som om holländska riksdagen klart inst>r 
hehuvet av dessa fartyg särski l t för Ost- och Yästindien. 

(Utdrag ur The Naval Ch roniclc, 2 januari 1931.) 

Italien. 

10,000 tons kryssaren Gorizia sjösattes den 28 december i Li1·orno. 
Det ny11 'fartyget har · byggts på italiensk rekordtid av n io månader 
fö r uppf)·llanclc av ett löfte, som av skeppsvarvet och arbetarna ga,·s 
åt Signor Mussolini , då han l!C'sökte varvet sistlidn e maj. 

(Utdrag ur The Naval Chronicle, 2 januari 1931.) 

Don nya undervattensbi'ttou l1 rgonauta sjösattes vid Jy[onfalconc
va rvet i T rieste elen 19 januari. Argonanta är elen första av t re un· 
·dervattensbåtar, som skola sjös;lttas vid nämnda varv und e r loppet 
llv detta år. 

(Utdrag ur The Naval and 11il. l~ecord, 21 januari 1931.) 

Ryssland . 

·vid ett möte med kotnmunisti.ska ungelomsförbunden · i Jliioskwa 
talade överbefälhavaren för de ryska sjöstridskrafterna, Muklewitsclt, 
om sovjetflottans uppgifter. Han Jramhöll, att Rysslanels sjöstrids·· 
krafter fö r att stä rka elen ryska k rigsmakten måste ytter ligare ut
byggas. Flottans tillstånd var för närvarande så gott, att elen nlket 
ögonblick som helst skulle kunna övertaga sk~·clclet av Sovjetunionen 
mot fientliga angrepp. M uklewitsch förklarade vidare, att bestyck
ningen på cle ry;;ka kryssarna uneler sista året förbätt rats om.kring-
10 %, samt talade för en militärisk uppiostran av elen ryska ung· 
domen. 

(Utdrag ur Kieler Neuesie Nachrichten, 22 januari 1931.) 

I ett tal uneler nionde kongrL'Ssen Jöt· kommunistiska ungcloms
f::ireningon i Moskwa, sade :Muklell'iisch, överbefälhavare för Sovjet-
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flottan, att röda flottan nu blivit förstärkt med en trofe från engel
ska flottan, en undervattensbåt (L 55), som sjönk vid Kronstadt i juni 
1919, upptogs 1928 och nu förde den röda flaggan . 

(Utdrag ur The Naval Chroniclc, 23 januari 1931.) 

Turkiet. 

Turkiska regeringen har för l1 alvannat år seelan i Italien b r . 
ställ t flera jagare. Av dessa äro nu två färdiga. De komma att få 
namnen Kots<Ohatepe och Adatepc. Dc äro utrustade med sex torped
t uber, fyra större kanoner, två kanoner av mindr e kaliber och en 
luftvärnskanon vardera. 

(Utdrag ur Kieler N ruesto N achrichten, 21 januari 1931.) 

Tys kland. 

Jagaren T 158, tillhörande 2:a jagarehalvflottiljen har i Wil
helmshafen avrustats och jagaren T 153 har åter rustats. Jagarc
stridskrafterna ä ro indelade på föl j ande sätt: Första j ag areflottiljen 
(Swinemi.indc): chefsfartyg T 196, 1:a halvflottiljen: T 190, T 185, 
G 7 och G H, 2:a halvflottiljen: T 131, T 153, T 156, T 157; Andra 
jagareflottiljen (Wilhelmshaien): chefsfartyg Seeacller, 3:c halvflot
t iljen: Tiger, Iltis, Luchs, Jaguar, I~eopard ; 4:c l1alvflottiljcn: :\iöwe. 
Alba tross, Grei.f och Falkc. 

Jagare tillclelade "Spärrkommandob (Kiel) äro T 155 och S 28. 
I reserv befinna sig \Volf och Kondor samt under ombyggnaLl, m,o
clernisering och förlängning jagarna G 8 och G 10 på örlogsvarvet 

Wilhebnshafcn. 
(Utdrag ur Kieler Ncueste Nachr.ichten, 21 januari 1931.) 

Flottans nya artilleriskoHartyg, som den 24 januari komme r 
att lä:·1ma slipen i Wilhelmsila fe n och som efter sitt färdigst<illanclc 
skall ersätta det gamla artillerisl;.olfartygct Drachc, kommer att vä
sentligt ;;,ki lja sig från sin föregångare. 

Den gamla, år 1908 byggda Drache är på 790 ton och gör 13 
knop ; det nya artilleriskolfartyget har ett deplacement av 1,42~1 to21 
och skall uppnå en fart av 27 knop. Det nya fartygets längd upp
går till 103,5 m., ungefär samma längd, som användes för om'.:rin g: 
sekelskiftet byggda kryssare, som ännu iör kort tid sedan voro i 
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-tjänst. Dredden uppgår till 9,5 m. Naturligtvis voro de små krys
sarna väsentligt bredare (de cleplacerade · ju också dubbelt så stort 
tontal). Det nya artilleriskolfartyget blir icke blott skeppsbyggnads
tekniskt fullt modernt, utan kommer även att för sitt speciella ärr
J amål att utrustas modernt. Närmare detaljer härom komrna a-tt 
offentliggöras först seelan fartyget blivit färdigt. 

(Utdrag ur Kieler Ncueste Nachrichten, 23 januari 1931.) 

l>Bremse>>, "Elbell och l>\Veser" äro namnen på de tre nyaste av 
flo ttans fartyg, som elen 24 januari döptes och sjösattes i Wilhclms
]1afen. Namnet "Bremse" har det nya artilleriskolfartyget "Ersah 
Drache" erhållit. "Elbe" och >>Weser" heta dc nya fiskeriskydds
krysarna. 

(Utdrag ur Kieler Neueste Nachrichten, 25 januari 1931.) 
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Litteratur. 

Admira l Baue1·: Dns U nterseeboot; seine 
Becle ut un g als Teil einer Flotte ; seine Ste 1-
lung im Völker recht ; seine Kriegsvenve u
clung; sc ine Zukunft. Verlag von K S. Mitt
ler und Solm, Berlin S. 'vV. GS (ll.t\1 6,50, 
in Ganz leincn HM S: - ). 

För ett par år seelan u i kom p å Mittler und Sohns förlag en 
bok. som inom den sjökrigsvetenskapliga litteraturen får ans0s hav:1. 
rangen av standardverk, nämligen Otto Groos' >> Seekriegslehren im 
J,ichte des \Veltkr ieges; ein Buch fi.ir den Seemann, Soldaten und 
Staatsmann>> . I dagarna har ett annat verk utsänts från samma 
förlag, >> Das Unterseeboot» av Amiral Bauer, som visserligen icke 
griper över sjökriget i dess helhet, utan begränsar sig till elen del 
därav, sum berör undervattensbåtvapnct, men som ur många syn
punkter kan sägas vara på sitt område en motsvarighot till Groos' 
verk, det vill säga berättigat ti ll en plats bland standardverken. 

För emåL för den krigsvetenskapl i ga unelersökning författar en 
tagit till sin uppgift är under vattensbåtvapnets anvfmclancl0 i sjö
kriget. Ur politisk, strategisk. taktisk, teknisk och folksrättslig 
synpunkt belyses ämnet i kapitlen: ubåten som beståndsdel av en 
:flotta, ubåtstyper och deras egenskaper , ubåten i striden mellan Hot· 
torna, ubåten i handelskriget, ubåten i blockaelen och utsikter för 
ubåtens framtid. Boken riktar sig sålunda icke blott till sjöoff iceren 
och mariningenjören utan även till den politiska och folksrättsliga 
f ackkunskapen. Men jag skul1c vilja tillägga, att det iiven är i 
högsta grad önskvärt, att elen blir läst av alla dem, som intressera 
sig för eller syssla med försvarsfrägor, ty boken avslöjar genom iör
fattareJlS grundlighet och sakkä11neclom praktiskt taget allt, som 
tillhör unclervattensbåtvapn et. Den, som vill utbygga en Jlotta be
stäendc av enbart ubåtar , torde vid läsningen emellertid bliva lika 
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desillusionera•.l som den, som tänker sig en flotta u tan ubåtar; meu 
är det Ycrkligc tl sannin gen man sökP r, torde den icke kunna åter
givas på ett mera övertygande sätt än vad Amir al Baue r gjort-. 

Att Amiral Bauer har al la förutsättningar för att på ett lyck
ligt sätt genomför a en sådan uppgift, so m den, han i denna bok ålagt 
sig, to rde icke kunna sättas i tvive lsmål enär han li.i.rer varit den 
försic tyske s jöofficer, som anmilldc s ig till tjänst i det nyhi ldacl<J 
ubåtsvapnet, tjänstgjorde tre år i Itcichsmarincamt under vo,1 Tir· 
pi tz, blev c hd för fö rsta ubåtsflottilj en 19j 3 och >> Fi.ihrcr der U n
tersceboote>> vid världskrigets utbrott l914, i vilken befattn ing han 
kvarstod till sommaren 1917. Aven utan kännedom om Amiral 
Ba ue rs föregåenden, förstår man c mell0.rticl vid lä sn ingen av L•oken. 
att Am i ral Bauer är en mall, som vci vad han tala r om. . 

I ett förord ägnas en hyll;1ing åt storamiralen von Tirpitz, vars 
kloka för utseende ,och brinnande energi åstadkom, att det tyska u· 

båtsvapn et n"clan från början inriktades på att utvecklas till et t sjö
vär digt vapen, varigenom det vid världskrigets utbrott hade dc nö
di ga :[örutsättnin garna att svälJa ut i elen grad som det gjordl•. 

I n ledningsvis definieras s jöh err aväldet och det inflytande p<'t 
detsamma, sum kan vålJas av ubåtsvapnet. Det är endast u b!\ten, 
som dyker under fienden, och f lygplanet eller lu:ftskeppet, som fly : 
ger över honom, som kan störa en sjömakt, som 'ir i besittning av 
herr aväldet över havet. Då ett nytt vapen framträder för fö rsta 
gången, och dess verksamhet drager fördel av överraskningen, synes 
det ofta wm om alla gamla regler och grundsatser i ett slag Rlmlle 
blivi t kullkastade. Men så smaningon·, förgår mots tandarem Över
raskning, vapnet stöter på motverkan, och under utvecklingens och 
tidens nivellerande inverkan inrangeras vapnet på elen plats j det 
övriga sammanhanget av strirlsmeclel, chir det egentligen r0dan :från 
börj an hörde hemma. Ubåtvapnet var nytt vid v'irldskrigets u t
brott, och hade under detta krig sitt stora tillf5 lle, vi lket icke äte r 
kommer, men politiska och fo lksrättsliga orsaker hindrade ·:qnwt 
att utnytt ja sin möjlighet att bliva utslagsgivande. 

Ubåtvapnet har sin givna och stora begränsning, men kommer 
å andra si dan att vara nödvänd igt för vissa uppgifters :Eyllande, 
varför det även i kommande krig kommer att vara av sto r betydelse. 

Ubåtvapnet kan icke ensamt tillkämpa sig ett herraväldo ti l l 
sjöss, dQt kan endast fiir en mol s!Hndare försvåra dess uppr ätthå l
land e. Ubåtvapnet kan icke heller ensamt upprätthålla ett för efint
ligt herravälde till sjöss. Men det Jinns en rad av uppgifter för 'ilka 
Ubåten ensam kan användas, andra uppgifter å1er för vilka ub åt<>n 
är användbar, och återigen andra fö r vilka ubåten icke all s Hi.mpar 
sig. 
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Vid tillkämpanclet av sjöherraväldet kan ubåten enelast an

vändas såsom hj älp medel till elen övriga flottan ; så är även förhål

-landet vid utövandet och upprätthållandet av sjöherravälclet. E n 

uppgift, som enelast kan lösas av ubåtar, är uppträdande i av den 

cive rlägsne fienden behärskade vatten, där ubåten jämväl kan föra 

handelskrig. Vad elen däremot icke kan är öppnandet och säker

stäliandet av vägar för den egna handeln. 

För truppskeppningar eller angrepp av betydenhet å elen fient

liga kusten, lämpa sig icke ubåtar. För företag över vidsträckta ha·; 

kunna ubåtar användas enelast om de givas en för detta ändamål 

lämplig konstruktion, enär de äro i hög grad beroende av tillgång 

till närbelägna baser. 
Beträffande ubåtsvapnets inverkan på ett lanels alliansd uglig

het framhålles, att enbart en flotta av ubåtar i dc fl esta fall icke 

mecl:för något värde i detta avseende. 
I avsnittet om ubåtstyper och deras egenskaper framhålles, att 

man numera klart kan särskil ja tvenne typer av ubåtar inom alla 

Jllariner. som hava sådana. Den ena typen har en storlek av omkring 

:2,000 to~ och därutöver samt hänföres till unclervattenskryssareklassen, 

uneler det att den andra typen har en storlek av endast upp till om

kring 800 ton. Dessa senare äro de egentl iga ubåtarna - icke dörre 

än att de äro tillräckligt lättm anövreracle för att utföra övermskan

dc torpeclangrepp, vilket är elen viktigaste uppgiften för ubåten och 

grundläggande för dess existensberättigande, samt minläggning i far

vatten, dit de egna övervattensstridskrafterna icke kunna komma. 

Huvudvikten skall alltså läggas på striden uneler vattnet. Det är 

lika illa att t v i n g a en ubåt till strid i marschläge som att skicka 

ut en snabbgående jagare, som. är byggd för ett anfall på natten 

med hög fart, att i stället anfalla på dagen med låg fart. I båda 

:fallen förhindras fartygen att utnyttja sin bästa egenskap, med 

hänsyn till vilken de äro konstruerade. 
Det framh ~tlles av vilken betydelse det är för ubåtsbesättning

m·nas prestationer och mo ral att veta, att de överordnade, som ut

giva orderna om ubåtarnas användande, äro fullt förtrogna med och 

hava förståelse för ubåtarnas säreg·na tjänst, samt att de handla 

därefter. 
Dc för ubåtens användning hinderliga motmedlen behandlas till 

s ina verkningar ingående var för sig. Det för ubåtarna farligaste 

motmedlet är enligt författarens åsikt sjunkbomben. 
OmsorgsCull krigsförberedelse är av stor betydelse för ubåtvap

nets effektivitet i krig. Undervattenskrigets tyngdpunkt .ligger i 

handelskriget. För detta fordras i Jörsta rummet ett stort antal u
båtar, sii stort, att sannolikt ingen makt har råd att hålla hela an-
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ta let fä rdigt redan i fred. Nybyggnad av ubåtar måste därför vara 

noga fö r bNcclcl så att elen omedelbart kan verka vid krigs u t brott. 

J-I;irtill bör även ckt icke minst viktiga: väl utrustade stödjepunkter 

fö r ubåtama fö rs<:clcla med dockor och verkstäder; säkr a, lätt till

_gängliga förtöjningsrlatser: materiel, ammunition och proviant samt 

Jör besättningarna sunda bostäder och vä lfärdsinrättni ngar för deras 
-vederkvick e lsC'. 

I kapitlet om ubåtarnas deltagande i kampen mellan flottorna 
diskuteras oli ka sätt att bringa ubåtarna till bästa taktiska sam

verkan med övriga övervattensstridskrafter. Det fastslås som ett re

sultat av erfarenheten, att ms.n icke bör använda ubåtar på så sätt 

att de utskickas ensamma för att på måfå söka fienden. Detta lö~ 
nar sig icke. Deras operationer skola stå i samband med den övriga 

flottans. Författaren har alltså här samma uppfattning som sin 

förre un derl ydande, Amiral Gayer, att ubåtarna måste betjäna sig 
av ett lockbete för att få fiendens flotta att löpa ut. 

På tal om elen taktiska samverkan med f lottan i sjöslaget fram
hålles, hurusom det icke enelast är ubåtens r ä t t i g h e t att få upp

t räda överraskande, eL v. s. i undervattensläge, utan att ubåten är 

t v u n g e n att så göra för att icke bliva satt ur spelet. Därför måste 

flottchefen sänd>t sina ubåtar i förväg, och redan under gången ut 

mot :operationsområdet placera dem så, att dc vid kontakt med 
fienden dirokt kunna dyka och anfalla. 

Intre:ssant är påpekandet i sambandmed ubåtarnas minfällnings
möjligheter, att minubåtarna i själva verket äro synnerligen läm-

p~de för minkriget, ja, t. o. m. mer än övervattensfartygen, vilka 
VIsse rli gen kunna higga stora minfält, men knappast kunna pårakna 

mer än ett ell er annat offer för dc många minorna enär ett område 

·cl är mi nskade inträffat, omedelbart rapporteras son~ far ligt, eller ge~ 
nom 111msvepning förses med minJria vägar. Det är också en ren 

tillfä lli ghet, om offret för minfältet blir ett slagskepp eller ett 

mer eller mindre värdelöst handelsfartyg. Minundervattensbåten har 
v.isser ligen ett mycket begränsat förråd av minor, men har å andra 

Sldan fördelen att kunna placera minan, så att dess verkan blir 

'ii_verr askancl e -- i enlighet med vapnets natlll:. Minubåten kan nöja 

Sig med att higga en eller två minor på varje ställe - t. ex. i en 

minsvept, och för t r afiken som ofarlig ansedel ränna - och därige

nom H större procon tu cH verkan. Såsom belägg :för denna åsikt 

anföres statistik, hämtad ur Amiral Gayers bok »Die cleutsclwn Un

t:rsceboote». Här ti ll kommer med hänsyn till handelskriget den 

Jo:·clelen, att de folkrättsliga bestämmelserna icke influeras av, att 

~Innan lagt s av en uncl l' rvattcnsbåt, ty egendomligt nog väcker detta 
lcke något upp.;(~enclc•, som t i 1\n ärmcl:sevis motsvarar elen avskv som 

" ' 
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blir t'll följll om ubåten i stället utför sänkning-Pn av C'tt handel s
f artyg med en tor ped . 

För kustförsvaret an sl's inga specir lla konstruktioner av under
vattensbåtar erford erli ga - hä rt .iJl kunna med fö reld avses äldn' 
ubåtar, som icke längrP l ämpa sig för tjänst i :första linjPJL 

J ·kapitl et. om ubåthande lskriget, som är hokens intressantaste. 
ledes på ett ],]art och otvety<ligt sätt i hrvi s llUru sj ör äti.<'n under 
värlclskriu·rt bl<'v drn sta rkares rätt, sålunda en ren JllakHråga. For
fattaren f r åga r huru man kunde :fordra, att dc tyska ubåtarna ~kull e 
i handelsk rige t yara skyldi ga att strängt i akttaga de fö r öve r vattens
kryssa re gällanek reglerna t'n ligt Lonelondeklarationen av 1\)0!) br
träf.fande unde rsökning, besättningens hringanclr i. s>iker hct m. m .. 
clå hanckl s l"ar tygen tillätos uppträda bPstyclcadt' silsom kTigsi'artyg, 
vilket stod i klar och otvet.yd:g strid Jlled Lon cloncleklarationeus be 
stämmelser . Gen t emot handelsui)åten >>DeutsclJianch, som icke had e 
bestyck nin g, utan utrustat3 s3som rent handelsiart~' g', och _blivit e r
kä nd såsom s'1cl ant av de amerikanska myndiglwt('rna, hade engels
männen -!'ör uYsiki. att, om Llc·n ]1åträHacles, utan förPgåcndP under
sökning 1n. m. sän ka clPn, allclelPs olwroendc' av Londondel.;:laratio
nens bestämmelser, enelast därför att el en va r unll ervattPnsbåt. 

Nästan samtidigt med sänkningen av , J..,usi.tania , , so m uppväck
te h>iftig indignation och blev den formella anledningen till Ame
rikas inträde i krige t på ententens sida, sänktes i "Marmarasj;in av 
en engelsk ubåt den turkiska passagerarångaren , stam bu h nwcl 700 
passagerare utan att detta v:icldc n ågot som helst uppseenek ute l 

värld en. 
Man kan ickt' skapa en intern a tion ell rättsordning, som pit-

lägger ubåten alla nackdelar, ty då sk ull e en ensidig J'olkrätt upv
komma som pndast sk ulle gy nna den starkares intressP n, och som 
skull<' beri)va elen svagares speciella vapen, ubå.t<'n, dess huvudskali
aaste verkan. Eftersom ubåtvapnet är c\Pt enda vapc11 - om man kan
~ke undantage r flygvapnet - · som kan ve rka mot dl't v iktigaste sjö · 
krigsobjektet, sjöhandeln, gentemot en havbehärskande lllotståndare, 
kommer detta vapen att i.krig användas und er alla omstänc1.igheter, 
all(lcles oberoende av om internationella regler hiirför finnas eller 
icke, ty kriget ii1· en maktstricl, där vid ti llräcklig påf~·pstning be
stän: meJser och överenskommelser få vi k a. för nöclvanclllshetcn . 

Den internationella rätten m åste söka finna nyll. fomwr, som 
i sig upptaga jämväl nhåthandelskri get.. Det var elen tyska riks.lecl
ningcns fel under kriget, att det av Tyskland förda h andelskngct 
med ubåtar kom att , spåra ur·, inte rnationellrättsligt sett. Hade 
man avhållit sig Jrån att. Jörklara plibörjandet av handelskrig m ed 
uhåtar såsom innebri run de en v e d c r g ä l l n i n g för ententens avsteg 
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j"rån den intt'l'n at.ione lla s jörättPn , och i stä lle t fotat hancklskrigei s 
rä t t s li ga sida p:'\. bf'stäm JJJPl sc•rna o1n b l o c k a el , skul le liig-ct varit 
cH annat. 

.U el a J råga n om ub[J t han ch-lsk rigd står och tallr' r ytterst 1~1ecl pri s
rätt<"ns bestå nd. Men dtl' rsom J:ö rstö rm1 clP av tien <kn s handf'l ~i r eld. 
viktigaste krigs målet till s jöss, sku ll <', om prisrät ten upp i1ii vd0s, sjökri
gets JJJ ål var a reducerat att ('nclast. avvisa rller 1nöjliggöra landsätt
ning av trupper. Ett sjöslag nwll an l"iL'mldlottorna skulle då bliva en 
rncr eller mindre ml'ningslös tonw'ring utan Pg<'ntlig mening. Knar· 
past tänkhart ä r det väl heller , att Pn krigförand<' part sku ll e kunna 
avhålla sig hån att med alla med(>l söka :förhindra en f icndrs os tö rda 
tillförsel av li vsnwd<• l och krigsJömöd rnlwtcr, om. rirncl<'ns stricl s
]G·aiter därigenom kunde besegra honom. Likaväl som att avska ·!'l'a 
prisr ätten kunde man avskaffa k riget. Ubåtvap net kommer •lärför 
att anviinclas i hancl<' lsk riget s:'\ längP prisrätten finne~ . 

I Loncloncl cklaratimwn a v 1930 bestämuws. att 11båt ä r skdcl ig 
3täll a s i g t ill efterrät t e l se a Il a 1 ör ö v<' 1·va ttcnsk ryssarr gäll and~ bo-
3tämJJwl se r röranclP uppbrin gni ng av hanclelsf'artyg, ävPJJ den, att 
besättningPn på det sfi.n Ida skeppet ska ll föras t i Il ,säker or b>. Dettn. 
innebär, att ubåten icke kan användas Jör handelskriget med JTiimlrr 
den åtföljes av ett hjälpfa rtyg, Pl'ter srnn skeppsbåtarna ickP anses 
som "säker ort, . I d t av fi enden sta rkt bevakat om råcle, är mNl 
föranclc av hj>ilptart.yg för rtiddning av besättningar omö.iligt.; möj
ligt iir det end as t uk på ocPanen. CbåthanclPl sk rig ä r därför omöj
liggjort utom på oceanerna. 

I världskriget kan man tydli gt urskil ja två slag av ub :'Hhan 
delskri g : clct ena ett utp räglat kryssarkr ig ute på dc stora vattnen , 
det andra Pn avspärrning av ett land Pller en kust Jrån a ll sjöt ra
fik. Det första är nbåthanclelsk rig, det andra däremot i nge nting annHt 
än b l o c k a el. Lonelond eklaration en näm1wr ingenting om bloci;e
randc "skPPP", utan om blockerande »Stridsmak b. Häri in bPg rip <'S 
alltså varje medel, som tilJhör det blockerande landets st rid.smakt. 
Eftersom ub åtPn uppfyller alla in tern ationrll rättsliga fordr ingar på 
ett örlogs ra r tyg, kan icke bol'trcsoneras, att u hå t en 1 illll ör l an det 
stridsmakt. I det blockadförklarade områclPt h ar ti<'n bloekcramk 
rätt. att m ed a l l a rn e d e l förhindra va rje trafik. U bått'n kan si'•· 
lunda här sänka u t a n v a r 11 i n g, och h a r a li ts å dc Pdorde rlig~ 
förutsättnin garna fö r· god verkan utan att brott mot internationella 
rättsregler uppkomma. ' 

. Frågeställ n ingen bör sålunda icke längre vara: u båtkrig enligt 
~nsreglemcntet eller oinskränkt ubåtkrig, utan: b l o c k a el " l J c 1· 
1 c k e b l o c k a d. 

Beträffande ubåtkrigets fö rmenta omänsldighct citerar föda t-
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taren "Winston Churchills >> The worlds crisis l916-18 >> däri denna 
jämför förhållandena till sjöss med förhållandena i landkrigct, d ä l ' 
ingen tvekar att beskjuta byar och städer alldeles oberoende av om 
nonkomoattantcr eller neutrala befinna sig där och falla offer för 
beskjutningen. Vad är skillnaden i omänsklighet mellan att ihj cl.J 
skjuta nonkombattanter och neutrala till lands med kanoner, Yilket 
är tillåtet eller att sänka dem i havet med en torped Lill sjöss, vilke t 
anses avsl~yvärt? Här brister logiken, varför det i kommande krig 
är sannolikt, att sänkning utan varning lwmmer att återupprepa~< . 

Frågar man nu någon makt om den kommer att använda sig a,
ubåthandelskrig i ett kommande krig, tager den med alla tecken till 
fasa avstånd från ett sådant förskräckligt förmodande. Men - frå 
gar författaren - för vilket ändamål bygger man då alla ubåtar -; 

Blockadens mål är att förstöra laster och skepp; intet intresse 
har elen blockerande av att förstöra nonkombattanter och neutrala, 
vilka i egenskap av livsmedelsförbrukare snarare tjäna blockaelen s 
intressen. I första hand kommer därför ubåtens anfall att riktas 
mot fraldfartyg_ Sänkande av passagerarångare m.ecl små laste l' 
har ringa betydelse för elen blockerande, men kan vålla tråkigheter 
med neutrala. • 

Författaren redogör härefter ingående för ubåtens upptriidandn 
i blockaeltjänsten och de olika slags hinder elen därvid har att över
vinna. Aven konvojsystemet framställes i intressant belysning. 

I kapitlet om ubåtens framtidsmöjligheter avhandlas bl. a. fr å 
gan huruvida övervattenstorpecUartyg helt eller delvis kunna er
s ättas av undervattensbåtar. På grund av svårigheterna att upp
bringa ubåtarnas marschlägesfart i erforderlig grad synes ett n e
kande svar ännu så länge vara motiverat; dock torde ett antal upp 
_gifter, som nu tillhöra övervattenstorpedfartygen, om ubåtarnas far t 
kan stegras, kunna övertagas av ubåtarna. 

Varje stat, som i ubåten icke i främsta rummet ser ett me del 
för hanclelsförstöring, bör söka höja ub å tarnas fart i marschläge f ö1· 
att öka möjligheterna till taktisk samverkan med egna skeppsflot
tan. Hög undervattensfart är visserligen önskvärd, men kan ma u 
icke öka båda samtidigt, bör man i valet mellan båda gå in för 
.ökning av mftrschlägesfarten. U ndervattenssignal- och lyssnarappa · 
rater anses hava stor betydelse för ubåtarnas taktiska uppträdande. 
Beträffande artilleribestyckningen framhålles betydelsen av att ha
va såväl för- som akteröver bärande kan.oner, luftvärn och ett lätt 
pansar. 

Undervattenskryssaren förutsättes bliva en ubåtstyp, som k all 
jämföras med övervattenskryssa ren snarare än med vanlig u h2.t, en]('· 
{]an dess möjligheter att manövrera för to rpedanfall i undervattens-
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läge skulle bli va alltför små på grund a v det nödvändiga stora ton
naget. Skulle man våga en anmärkning häremot skulle det vara . 
att ettersom torpedtuberna å ubåt numera kunna placeras rörliga 
liksom å jagare, innebär girförmågan icke längre någonting för 
torpeclsl.;:jutningsmöjligheten avgörande. 

Efter några reflektioner över undervattensslagskeppet och en 
blick p å de större sjömakternas ubåtsbestånd, slutar denna synnerli
gen värdefulla och intressanta bok med ett slutord, av Yilket man 
tydligt kan förstå, att Tyskland icke kommer att vila förrän det 
återfått sin rättighet att åter införliva undervattensbåtvapnet med 
sin flotta. 

Kriget kan icke avskaffas genom att fö rklaras i akt eller för
bjudas, utan genom att unelanrödja alla anledningar, som föa eller 
senare måste föra till krig. Som en sådan an ledning betraktar för
fattaren förbudet för Tyskland att innehava ubåtar. 

Erik Samuelson. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter. 

(Forts. från h. l , si,J. 70. ) 

Uh-olyckor och riiddningsmedel. 

]~:· c] clrlitw från ubåt n·enom övNföring till annan elyli k å konstant djup. 
"c:t . "';, .... o · _ ~ . n 4 F .. 1 

Tet~e nte Di Vasce ll o i\. lklloni. l{i v. Mar. dec./29, s. du · · or ' 
l ämnar först en r,odogörclse fö r en av honom tänkt .metod att 
rädda en ub åtsbesiittn ing ÖYer till en annan Hir änrl arn~kt n<'d 
sänd ubåt och för rcsultatc•t a,- vissa yerkstäl ld a försök. 

D ä refter Jiimnas uppgift å en a,· hon om k:onstrucrad an 
ord ning (>>Vasca Hcllon i») för utsl ussnin g ay personal från .en 
sjunken ubåt 8 8 mt :försla g till ano rdninga r å nya ·ubåta r 1 dyhkt 

syfte. 
Artikeln ii 1• utan h ·i,·cl ,aY Yisst intresse för de m som syssl a 

med hithöra1Hlp probleu1. 
U-Bootunfällc nnd Tidfccta uchcr. J(apitän z. S{'c a. D. Waltl~cr. M. ~· 

n :r 8 aug./30 s. 344. Kortare sammanf,attning av ohk~ man -
11crs u-båtso lycko r samt beskrivning över Neu feldt & l\.ulmk<·~ 
d j upcl.vkningsappand~ . . . . 

SikkPrhecl og Ga ranti. Kaptnjnlojtn. Ramlau-ITans<-'n . _D. 1 . . s. n ~· 
:LOJ aug./30 s. 442. Förf . ger först en j ämförelse mellan ~c 1 anw
rikan ska och dansl'a marinNn.a införda säke rhctsanordmngar och 
bärgningsredskap ,·irl e,· . inträffade u-båtsolyckor. Efter att .haY :I 
omn;imnt. att dl'n anw r ikfln ska u-båh'n ,s 22» enligt en a rtlke l i 

n alt imor;ti{ln ingen »S unch a,- den 12 jan. (1. å . försöksvis ut
rustat s med nH:ic av ~aYy Department godkänd säkerhetsan~nl 
ninn· och liimn at en kortfattad skildring av dessa, påpekar fo rf. 
att ~amtliga (lessa säkerhctsanorclningr, i artikeln ifråga beteck
nade som nya, sedm1 l ängre tid är o intörda i. den dansk~ flotta11 . 

Eftct· att såhm cla ha l)åvisat att det danska u-batsvapnd 
l)et r. siike rhctsnnordningar mate ridlt är vti l 11trust a t. painterM 
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förf. , a tt hur många s tikc rhctsa norclningar ,·id c' ·· u-båtso lyckor 
maD än uppfinner. lämna dc dock ingen garanti mot katastrof. 

Huvudsaken är att före bygga en u-båtsolycka. De t y i\di
gastc bli r s:lluncla att t ill se att l) u-båtarna är o i tekniskt gott 
st :lnd och 2) bcmanDadc med en a ns1·arskännande personal. som 
känne r sina L>äta r och vl'1. alt lwtlöma de situatiourr, so m kunn a 
uppstå. 

Att fo rd ringen n:r l rir uppfy lld sy nes förf. icke betvivla, 
men betr. n:r 2 utta las ,·issa farhågor för att framd eles på g rund 
av elen seelan några år minskade ö\·ningsticlen perso nalen icke 
skall bli Ya tillräckli gt kvalificerad. 

l<'örf. fäller som slutomdöme . att orsaken till att den da nska 
marinen i många år Ya ri t förskonad för u-båtsolyckot· får till
skri ,·as persona lo ns konstanta träning- året run t. Det Y o re där
för att h oppas, att clc senaste å r·cns inskränknin gar i u -bå tarnas 
o,·nin ga r mtdtc naa cH för.f: lut et stadium. 

Militii.ra flygtjiinsten : Flygplan. 

Naval Patt,ol and Bombing Fl ying Boats. Licutcnant J olm l<'. Gillon. 
Proc. n:r 8 aug./1930 s. 69li. Efter omnämnande av att Förenta 
statornas flotta i nom elen ni"il"lna stc ticlen kanunor att tillföras 
me r ii n 50 stora patrullfl ygbåta r. l ämnar förf. en heskrin1ing 
öv ~·r d<' olika type rna. 

Bl'itains Giant Fly ing Boa t. lkcl. X. M. R. sept. 24/30 n:r 39 s. 61:1. 
Ci.vild·rpartementet i Air Ministry ha r beställt de n största flyg
båt, som ntrgonsin planCI"nts i England. Den synes bliva enkel
däckad, 107 fot lång . 32 frot hög, 160 fot mellan vingspe t sa rna 
och försedd med 6 st. 900 hästk rafters Halls-Royce moto re r, pla
cerado uvanp:'t vingarna . . ~fax. -fart c:a 150 miles/tirn. , ek.onomi sk 
fart 130 milc s/t im. Vild med f ull l as t minst 34 ton. Flygbåt en 
avsrr 1-arnna rymma 40 pa ss<lge rarc och få sovplatser fö t' 20. Den 
sk all byggas v id Supermari n Av iation W orks Ltd., Southflmpton, 
och be räknas b li va klar om l 1/o a 2 år. 

Flyin g-Boat Dcw•lopmont. Red. N. :NJ. R sept./30 n:r 37 s. G77. Den 
störs tH f lygbåt, sorn byggts i England (ett ,-äl bestyckat bomb
plan) tlppg i ,·es 'ara nyli gP n fä rdi gstä lld M{'d full l ast väger 
den lO ton och uppn å r en fart ay 120 milcs/tim. Sovplatser fin
nas ombord :för fem mans brsättni ng. Artikeln innehå ll er diver se 
rcfkxi on<'r angi'tende den na :fl.vgbåts am·ändb::trhct. Den ä r hu
vudsakligen a1·secld för ku stpatrull ering oc h antaglige n fö r stor 
och fö t· lång,; arn för re n spm1 ing-svrrksamhct. Den a nsrs vttcrst 
anYiindb ar· mot ub .. s[irsk ilt om -fl e ra d,d . fb. tillika lll{'c] p.at rull
fartyg upphäda tillsammans. 



l 

Il 

-126-

Fighters. Lienterrant Commander Forrest Sherman U. S. Navy. Proc. 
sept./30 n:r 331 s. 831-33. Behandlar fördelar och nackdelar hos 
olika typer av stridsflygmaskiner, ensits-, tvåsits- och flersitsig a 
maskiner. 

Luftskepp och ba.llouger. 

Air Power. Airships. Major P. L. Holmes. The Navy sept./30 n:r 9 
sid. 272. Mod anledning av erfarenheterna från R. 100:s färd 
till Kanada anser artikelförfattaren det högst betydelsefullt, att 
flottmyndigheterna med noggrannhet följa luftskeppsbyggandets 
utveckling. 

Hangar och flygplanfa,rtyg. 

För flygplanJartyg. Capitano di Vascello B. Salza. Riv. Mar. sept./29 
s. 152. Förf. framhåller flygvapnets alltmera ökade betydelse 
för till sjöss opererande sjöstridskrafter och påvisar nödvändig
heten att hi:irvidlag kunna repliera på flygplanfartyg för att er
hålla en kontinuerlig samverkan. 

Militära flygtjänsten: Luftkrige·t i allmiinhe·t. 

Aircraft and the Naval Engagement. Lieutenant Logan C. Ramsey. 
Proc. n :r 8 aug./30 s. 679 . Förf. påvisar, huru nya stridsmedel 
icke förändra krigets regler utan end'ast dess utförande. Betr . 
flygvapnets inflytande på sjökriget framhåller förf., att en flott a 
icke kan intränga i en fientlig zon utan att hava överlägsen
heten i luften, icke blott med avseende på fiendens flygvapen 
tillhörande flottan utan jämväl mod avseende på fiendens före
nade kust- och flott-flygvapen. 

Artikeln skiLdrar flygvapnets inflytande på sjökrigets ut
förande under olika förhållanden samt samarbetet mollan f lott >t 
och flygvapen. 

Cooporation of Air Foroes in Coast Defence. Commander R. D. \Veyer 
bacher. Proc. n :r 8 aug./30· s. 692. Artikeln utgör ett bemötand<' 
ay Genoralmajor Patriclcs uttalande, om att de till kustförsvaret 
medverkande flygplanen skola underställas armeflygvapnet. Ar
tikelförf. framhåller . att i sj älva sakens natur ligger a t t kust
försvarsflygväsendet underställes marinen. 

Gaser och s'kyddsmedel. 

En ny andnings- och gasskyddsapparat. A. Belloni. Riv. :Mar. okt./20 
s. 63. Efter att hava granskat den engelska marinens tabeller 
(uppgjorda under ledning av prof. Haldane i Oxford) gällande 
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för dykare lämnar förf. en kortfattad redogörelse för Draegers: 
och Momse ns andningsapparater samt för en av honom själv ny
ligen konstruerad dylik, användbar även som skydd mot gas. 

Gasskydd ombord. Lieutenant Commander Robert B. Carney, U. S. 
N a vy. Proc. ap ril/30 s. 29'1-95. Artikeln framhåller behovet 
av olika slag av gasskydd för olika platser ombord å krigsfartyg · 
samt gasskyddstjänstens organisation ombord. 

.Fnundl'i v n ingsmedcl. 

Die Entwicklung des Schi f'rsantriehcs in ji.ingster Zeit und seine Eig
nung fi.ir verschicelene Schiffst.ypen. Ing. Marscbewski. M. R 
n:r 6 o. 5, :Maj, .Tuni/1930. I artikeln lämnas en god överblick 
av olika slag av fartygsmaskiner, deras för- .och nackdelar samt 
användbarhet fö r olika ändamål. Turbinmaskineriet - m ed 
mekanisk el. elektrisk överföring - är det maskineri som :f. n. 
nästan uteslutande användes å öv<orvattenskri gsfartyg. Förf. 
anser det cmellei·ticl ieke sannolikt att man i den för det unele r 
byggnad varande t yska pansarskeppet A aysedcla motorkon
struktionen har funnit elen iclealmotor, sam skall kunna ersätb 
turbinen. 

Förutom genom den redan allmänt införda typiseringen 
av maskincletaljr·r söker man numera i de flesta mariner även 
nedbringa byggnadskostnaderna genom standardisering av ma· 
skinanläggningarna. Sålunda använder man sig g;lrna 2.v en 
enhetlig panntyp för sam.tliga fartyg; av likartade hj~i.lp !na- · 

skiner m. m. Så långt sig lämpligen göra låter söker man även 
åstadkomma överensstämmelse i byggandet av huvudmaskineriet.. 
Dylika åtgärder äro naturligtvis ägnade att underlätta utbild
ningsarbetet och förminska olägenheterna av personalombyten. 

(Forts.! 
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Utdrag ur kungjorda patentansökningar 
meddelade genom Th. Wa11Tinslrys Patentbyrå, Stockltolm. 

Datum l Diarie-1 
num1ner Uppfinningens art 

6/ 11- 30 2450/29 Rörlig rost. VerPinigt<c> KesselwerkE' A. G., Diis-
selclod. 

4430j27 Eldstadsanläggning för kombinerad eldning me Ll 
lätt och svå rantändligt brätlSlP. K. Peter
sen , Köpenhamn. 

1831/27 Anor·clning vi cl självlossande i"artyg. L n. 

13/ 11 - 30 3915/28 

1215 ·29 

Sm ith Stu rgeon Bay, A. F. S. 
Rcglering~an ordning för .tryckluftbromsar. l 

Knorr-BrPmse A. G., Berlin-Lichtenberg. 
Flytanordn ing. H. O. H. Nygren, Stockhol nr. 
Allordning för Pldsläckning medelst skum . Pcr

ker A/G tlir Schaumliischverfahren, Herliu . 
27/11-30 73iJj25 

3465/29 

4/12-30 1807/29 

3277/28 

11 /12-30 3218/28 

18/12 - 30 4095/29 

E jc'ktor fö r Skumelcl släckningsapparatcr. A . 
Hansson, Göteborg. 

Apparat fö r rening av använd olja. \\T. U. 
Harris och R V. Aycock, Kansas. 

Ano rdning vid s idaventiler å fartyg. G. K 
Kleflund, Göteborg. 

litlösningsanordning för livbåtar. P. B. P ers
son , Brantevik 

Länsanordning tör båta r. J. C. Clason oc lt AB. 
l 

23/12-30 3071 /29 

Akt·os, Stocklrolm. 
:Mek anisk klämanorclning. 

te borg. 
E. E. von Tnll , GiJ -1 

T b. W awrinskys Patentbyrå 
Innehavare: H . ALBIHN 

16 Birger Jarlsgatan, Stockholm. 
Telegrafadress: WAW, Stockholm. 

Telefoner: Riks 74911, (Växel), 74912, Allm. ö. 2248, !ng. Albihn pri~at 74913. 

GRUNDAD 1891 . 

Ombesörjer uttagning av patent och r egistrering av varumärken 
mönster och modeller i Sverige och utlandet. 

Verkställer tekniska översättningar och utredningar rörande in
trång i patenträtt, patents rättsliga omfattning, giltighet m. m. 




