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Etymologiska strövtåg i den nautiska
ordboken.
Ur vicoamiral A. Wachtme'iste1·s efterlämnade papper.

(EHcrt ry ck för b j udcs.)

En särski ld anledning att forska efter våra nautiska benä.mmingars härkormrst Hgrg,er därrut;i, alt den ,gam'la s·cg·e kiggen
nu ä.r under avs:lnivnin.g, va.r för det kan v•a ra befogat att söka
rbiUva'l·rruta,ga den del av sjöana,nsspråke t, som sarmma.nhänge r
därm.ed, r:m e:dan s·prå]{let ännu lcv·er. En s·å dan under·sökning
hade ·egentligen 'bort uttf.ör,a·s rav en person mmd djupgående
·s pråkliga kunskaper, vilken ej finge vara främmande varken
för rsanslkrH, ra r.åbiska, rl atin dl·e.r is'l'ä ndska och som dessutom
känd e rde moderna språk.en. Sårdana språkmän rf innars nog,
men lintress-et hos dem f•ör just de naulis·k a bcgr·eppen ~mde
lidke var.a ·sloTt, gans,Jw nat:urrligt ,för resten, då de icl{le kunna
fönäntas hava någon djrUpare kännedollll om dessa brcgr.c pps
V·erk1lriga innebörd, ofta nog icke 'h eUcr om deras tillvaro.
Då Iförfallaren i de båda rS•enar•e av•seendcna kanske fyller
måttet .och då han d-ilettantmässi gt bedriv·it vissa sludi·er på
dym O'logi·ens yt.a har fö·r söket vågats under förhoppning att
-l<'unma å·stadkonuna n:ågo-t av intress e, ä ven •Orm detta försörk
e111das.t .får f·ormen av ett kå•s•e·r i med l1i•Let axplockning utan
'Cig•entli.gt sammanhang. God hjälp har härvid erhålJ.its av de
mån.gra dymolrogi-ska hjä,lpkäHo-r, som på olika språk stå hll
bmds, duun dessa av nyss antydda skäl i det förevaran de
Tidshift i Sjöväsendel .
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hänse·e ndet Jörete •b el"lagliga detf.e:ldcr.
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En vetenskapli g he-

handl~ng av frågan skuHe eme'llor•bid bliva m~ckd torr, var-

Jör c:fter>Strävats ett mera •s ummariskt tiillväga.gåcn de och at t
i .dctaJj enda>st behandla bc,g r·e pp ·a v stör.r ·c inlress·c.

Undersöker anan först dc ;r·.e nt nautis1ka ordens etym ologi,
skaU man finna, att dessa i stort •s clt ha'Via tvenne ·u rspru ngscentra. Det ·e na, soJn •m an 'skulle •l\!unna kalla det german ska,
torde hava sin medelpunk t i Nordsjön ·o ch vaTa omslu lel av
fö1lj.and e språk, nä:mli,gen angl,osachsi s1mn, de \fornnordisk a
språken med isländskan , lågtyskan och 1ho.Ilä.ndskan . Mycket
svårt är det ofta att avgöra, vHkdd cra av dess•a., som fö r de
oWka orden vari t urkällan; stammen k·a n nämligen i de flesta
faU hänföras till flera av dem. Man kan emellertid som regel
upp s lälla, att dc ord, som anv·ä ndas f.ö.r att återg;iva d e nrsprunghga .e nklaste redskapen :för färd ÖVN' v.a ttnct, såsom
båt med köl bord {)Ch toft,er, rå med rack 1 ) och segel med
' stag, skot, JWi~S och åra härs•tamma från de
f.ik2), äv;ensom
,flQrnnordis·k a s:prå,ken, äv,e.n om e n ,del av dem s·l"ulJl.e k u nna
häruföras ti.I.l en samgerman sk bas., :under det att de begr epp,
som m ·era sammanhän ga :~ned d•es·sa .r edskaps utveckling, såsmn märs, vant, gigtåg, skänk•li:ng 3 ), röst'), bogsprö.f, bom,
kl y vare, jagare lejdare , spz.its·a , na1ja, ·O. s. v. hava sin ro t
ut:i lå:gtysk:an eUer holländskan . Någ.r a undantag komma senare .att anf.ö ras, och nu påpekas endast, •a tt ·Ordet mast, efter
den indelning, som ovan gjo<rts., med skäl borde tf{i.rväntas
höm t>H1l den första gruppen. Så är dock ~cl<:e fö.r håUandet,
ty det fornnordisk a uttrycket Iför ma·st, nämligen sigl u lre,
har alldeles döH ut och ·ersatts m .ed det under hansaliden
importerad e lågtysl{ja or.c1et mast.
') Raclc är vanligen en läcdm·ldädd järnrin g, som fa sthåller mitton av en rå ell er ändan av en gaffel till maste n.
') Lik k:Jllas det tåg, vanned ett segel är kantat.
') Slriinkli ng är ett i ena änden fa stsatt tåg med ett block i den
fria änden.
') Röst är et t något akter om nr jo mast å örn c sidor a Y fnrl )'get horisontclt fustbultat träplan , vari und ervanten fäst ns.

!Den a ndra de nautis~m ordens va.g.ga to-rde kunna förläggas ti<ll Medelhavet s östra .häUt. Hä.r •ä r det huvudsaldi- gen
15'r dd:skan och ·l atinet, s·o m .fått .släppa till mat erial et. Styrman skosten och det rena sjö.m anskap et hade i des.sa trakte.r
konun:it t<iH utvecl<.Jlång J.ång t tidi.g.are •än Ii norden, en överläg·senhet , som k vars tod övo· •h ela medeltiden . Tacitus he!fättar, ,att på hans tid (!första århundrade t ef•t cr Kr,i sti födelse) germaner.n.a :icke hade .s•c.g cl på sin1a fa-r'ko·ster, under
det :att d et torde vara oomtvi,s tli,g•t att med S'Cgd, 1s•lwt och
.g i,gtårg ·fö,r s edlda farlyg före komma ~ Medelhav et fl era hundra,
Ja, ,fiJem tusen å r f6re Kristi .födcls·e. P å N1ilen lära seget använts Tedan 6,000 å r fö r e Kr•islii .födels·c.
Uneler sådana förhålland en ä·r det a nmärknings vär•l, a:tt
sås•olm vi senar e s·k ola se, de ·ord, som å t ergåva nämnda re.cl'skap ,j d essa trakter , haft så m~cke t mi·ndre livs- och ex.p:ansion skrruft än de, ·som producerats i Iförutnämnd a nordliga
c-entpum. Vi•s sedigen kan iol<ce d etLa s·ä:gas vara f·a llct m od
ett ·antal ·ord, ang1ivancle olika :f,a rtygsc.e r ter, .s åsmn fr ega tt,
korvett, bark, brigg, galär o. s. v., våUm ri nämnda avseende
väl ,]mnna t•ävla med och ävcen öv·erträffa de .gcrmnska fartyg ,
s•k epp, skuta, skona1·e, o. s. v., ll.nen i fråga om nä·sl:!an aLlt,
soon rör rigg, ävens.om de rena s jömansuttry cken, hava de av
germanerna produce rad e orden •i samma avs eende visat ·sig
m ycket ö veT lägsna.
Ovan omnämnda ursprungsc.en.t ra kunna giv·ehris anses
sam manfalla med utgångsomr ådena för sjöfarten uneler de
t ider, som a>l•s trat de uttryc1k , varom hä·r är 1f.råga·, O'C h huvudJ:!ilk tningen .f·ö r sjö-farten .under S•a mm:a tider kan å'ven ans·es
var a den Nnj e, som sj övägcn s·a mtm anbinder östra delen av
Medetl hav.et med de no.rdtiska farvattnen. Utefter denna .linje
hava under århundrade ns lopp rört sig 1farkoster i båda riktninganm, och de ssa hava under ·stin v•äig av•s att och h ämtat
icke enelast varor och svärel shugg utan också uttryck och
giosor, sammanhän gande med dc sjöfarandes yrke. Man kan
säga att utefter denna linje IJågått en s.t·ä ndig strid meHan de
r omans•ka och g.ennanska •s jömanstenn cr.na. En del av dessa
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h a'Via hallla-t sig vä:g. 1fT ån tirraJden ·för urrsp-runget ända till fi en dens Higer, andra hava måst s tanna halvvägs och åler an dr a
hava runde,r färden <endast Jy.cl<Jats '~inna lokala s egrar hä r
och v,a r.
För :aU nu lfö,r s.t sysse'lrs ätta oss ·m ·e.d de germ:anska sjömans·u·ttryc k, som :utgått på sy·dli.,g e rövr~ngslfärd , så finn a vi
bioand dem, vilka s.l:a.g it si.g, fram segnand·e hela v'ägcn, d els de
.gam·la urnoTdis,lw ·orden båt, k öl, bord rm ed styrbord och babord, <samt sko·t, s.tag oc'h .bo~in 5 ), dels :f,äil!j:U~ndc övriga, geranansk·a ord, nämligen hissa, h ala, redd, handspak_G), slup,
t. De båda <S-enare J1a: dock ej
bel'ing 7 ) , bom, mast och baUas<
•f~örr dessa o.rd ha •h elt ra ndra
som
,
011kat .fram tiU litahenskan
utt.ryc'k.
Ä·v.e n de germanska benä.mnLnlg arna på de fyra huvudh ava erövr·a t väl"lden, •eh 'UNl ut,i Italien ·o ch mln oTs·treckcn <
städes ännu användas .även andra :lllamn å w nda r.na.
Det !bö·r nämnas 1a bt i If råga om ardens erö.vri.ngstå g hä r
avs<es endast dessas ·starrn , ty .givdV!is rh ava des·anJJm a VJi,d omp1antering.c n Ii a ndr:a rs pråk :ti•ndcTrg ått förändringa r. Det är
·ej h<eHer alHiid faHet, <U'tt •o;rd, s.o m v.urmH inträde i ett sp r åk,
dänigenom helt utträ111gt •a ndr·a !m edtävlar e.
R edra n :här må e·r im:as ·o m att :flera tus·en Uilld•e r br onsMctern (·omkr•ing 1800- 500 år .fö.re Kristi rfödels.e) Ii våra b erg
inri•st a!de ·av.bildJTinga r av farrtyg v:iltna .orm aH skand inaverna
myc'ket otidigt, man kan trygrg t ,påstå rn11yck et .bidri.g are •än de
andra rg<ermra nska folken, rf örstodo att J"Öra sig på haven. Delta
stämm er även med 'Vad Tacitus förtäljer om svioner n a, i
de t J1an talar om deras :fl.ottm· och :beskr•iv•er deras båta·r , under det .att han vid redogö.I'elosen f ör .anchra german s·k a slammar :icke närmner n åg:ot om <a:lt dessa bcdr·evo sj.öJ~art. Man
'') Boli?l f'T äro tåg, som äro fastsatta. Yid stående like n Hl' ,·ar.ir'
stötT<' råscgd och fl \ Yilka det i Joyart tjänar a tt hålla ut segkl. så
ntt d d ta onlrlltligt kan p åi'·C rkas av Yinden.
") H andSJJGlo kalla s bäYst ängcr a\· trä, som bl. a . anl'änrl<rs fii r
a lt gå runt m ed <'tt sp0 l.
' ) IJrti nn kallas för ut i f8riygC't ova n cHick upp ståend e gr"\'J
halknr, a\·SC'{ lrla fö r fa ,st göring a\· anka rkä!tin g·c n.
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torde där.f.ör kunna a n•f aga, att U'rgamla germansk a sj ömann aord :ha.ft .s!in upprinnelse i dc skandinavi ska ländenm.
r et s.fyrbord
Så toTde ·ock v.a.r a iförhåUande l med syslwnpa<
s
r
och babord, som er'bjuid er åt,s kri•Hi.gt 1av ·i ntresse, åvä.l i: fråga
om ursprunget s•om bebräfl'anide iuträn:gand et Ii andra spr åk.
VåTa lför:fädeTS båtarvoro •s nipfor:made ·Och försedda med slyråna en e.r •r odm·, soa.n ·då m ·a n synes. !hava varit ihög·e rhänrt I"•e dan
på den t~d·e n, .alltid anbringade s på höger sida, härav styrbord .
Då ·e melilertid det oft.a st erfordrades , aH 3Jåda händerna behövde .anv•ända.s, kom rr yg,g en sMades ,a u vänd·a·s åt andra
sidan, h ärav bag bord. Vi ha\·a i Sverige numera t.ap1Jat g: et,
'i Danmark lti.n nes det kvaT. I En,g.l and <börj.a först •stötestena.r na . AH styrbord där bliivit starbard lföPundr.a r os·s väl e j
så rm yclkct, då engelsmänn en fonetiskt 1knappast 'kunna åstad:l{lamma vårt y, men ,a tt baboz,d hliV'it [a,r board ·sy;nes vara anmärkningsv ärt.
I s:i·n:a :~örsök arlt tfö.rrkla.ra detta hava oetymo,logerna ,fi,rat
g ier uti de .fan1nstis'k a ant·a.gand:enas väTld. En •säri,ktig·a or<
g.er att l·a r på anglosachs<isrka betyder ".unrderrätte ls.e". Rorgängaren stod om styr:bm·d, v:anför det är mycket lr·o lrig;t, att
den sortn sl<'nlle giva honorm undcr,rä:l.telse •Om. huru !han ·skurl.l.e
rs tyr.a, .stod rpå andna Slida n. Där.av .skull e »·l.arboarcl» ha uppl<'Orrnmi L En anna,n ·erinrar om alt <m an i Jnedel<cngcls1<Jan
1tunnå t o.rdct ren .g ång stava<t ",ladeboard " <OCh söker där·Cftcr
thjärl p 1uti jsländs,k an. Han finner att uli isländska n »'hlada
S·egh betyder »här.ga sege l», ·och då .r orgängaTen stod om styrbord, m ås le ju detta ske om lb aborcl, varför »hlada » och hahoPd ssidan skul·le sammanhän ga. Ännu en påpclmrr , att
»hiadas,l o> rplus några andra isländsrk a onl b etyder »sticra til1l
h<äst» , och då a lUid detta sk er p å ·hästcn·s vänstra s;i,~a, så
sikuHe Iärsningen ikunna rli gga 'h äri. När anan Yd, att »'b a:Jb ord »
'llti isl änds•l<an hett·e »bakb ordi» , ,ä,r·o dessa försök att i delta
språk f:ina .Järsningen till laT ul·i »•l arhoard » verldrigcn dråpliga.
De kunna ·endast tävla med :f örsöl.,et att iförklara »J.arh oa.1'd »
och »sta rb oard» med ·a lt det f.ö rra skulle k omma a vitalienska ns
»qu ena !hordo » och det senare av »questa borda» . EI'kännas
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måstic dock, :a tt nyare lf orska.r c nöj a ·sig med •a tt .förklar a
»la.r 'boards» etymologi dubiös. Emellert id sk:ul1le följand e liisning k unn1a tänkas. R :et ha1r sannolikt tillkommit genolll
!imf:lyt·a nde från »stmboard» od1 att b Ii bö.r jan av orclcl ut bytts mol:: l, får v·ä l förklaras därav, att ott k·onsonantbylc ~i r
ett ~ etymologiren :icke säUsynt fenomen, särskilt när d et ii r
fråga ·o:m ·att •san11m1a Jwnsonant !förekommer uppr•epad lllL' U
kor t mel.lta nruin. Att ordet porl" nu1mrcra 1a nvändcs för a ll L'r•s ätia .c] et ·m ed siarboard ,far.l,1gt Hkalj udande l·a rboard t orde
kunna förklaras därmed, att .styrbordssidan sedan urmi nnes
•bid·e.r v1arit den ihcdnadc ·s~dan, varför !fartygen i hamn alltid
lågo med ibaiJOr·dss·i dan .c:m·ot .]and, !hä:r.av »the port sride ».
De tf.ranska belbord ·och tribord .giva ioke .e tymolog ie n
nårgra bakymmer. CirconiHcXcet öv.er a, .som angti ve·r all en
b01kstav utdämnats, syfbar icl«e •p å cU hortf..a'liet g, som ma n
skuLle ·kunna tro, utan 'P å •ett utcJ.ä,mn•a t s, som på lfolkelymol·Oigisk väg tillkmnm~t. Att st yr- •ubbybts rrnot tri- h:ar sin .g ru n u
i •e n nödvändig ·anpassning ;förr den 1franska tungan.
De .gamla frra n sinännen ·OCh f. ö. äv.e n rs panior·eTn a ku nd e
icke :i bör j an •a v ett ·Ord utta'l a s, åtföl j t :a v .en \k onsonant, vartill VIi sen.ar·e .få an.ledning åtcl'<l«on1ma. Ti~l Halien synas orden änn:u ·e j hava kommit, ty där användas uttrycken »desl ra»
och »sinistra » (höger ·o ch vänster).
Bland för,LLt uppräiknadc .g.eiiD1tanSika ord, som s1rugit helt
1igenom, ik an det vra ra av lintr.esSie att 1fö:lj a ordet h andspak på
dess väg. I En,glm1d har det blivit lwnd:spike, i Frankrike
anspect, i Spanien och P·o rtu gal espeque och ubi Halien asjW·
:Månne ·ital ienarna ha reda på att deras »aspa » är samma ord
smn vå•rt »:handspak» ?
Ofta nog är det icke så lält att genomskåda ett ords nrspl'ung. Sås,orrn •ex.empe.l Inå ·tagta s ·Or·det »hängmatta», som
ju .för de ,flesta. tol'de ,l åta som .e tt gammalt hederligt svensid
ord. Det th ar emerllerbid hen1ortsräLt u bi det karaibi.ska s·prål«e:l. Det ·h ar under formen »hmnaoa» :iJnporber:ats av •srpaniorerna. Holländarna gjord·e rdCit tiU »1luun1g mak». Så små n i ngam ,gjO'rdc tyskarna det tt ~l.l »Hängerrnaltc » oc:h däriifrån ä r <let
1
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j u ej .lå ngt t iU »hängma tta ». E n ge,l s'kan och franskam hava
beh å·l·lri{ ordet m ·cra :uruder dess urspNlnglti,ga form (resp. »hamock» och »haanac »). Det karaihisika språket har fö•r sett oss
1
1111ed y ttei'ili g>arre ·ett ord nämligen »orkan » (jämför »'hu1·1'1i0ane », »•our:a.gta n » o. s. v.)
Det gcrmanS'ka skot ha•r i Frankrike, Spanien och Portug al~ bliv:i t rr··csp. ecou.tes och escotas.
Förut har på1Jekats,
allt man i forna tickr·s Frta rukrike :icl"c kunde uttala s i början
av ·ett .ord, o:m det rfö,l jdes av konsonant. Man tillade al·lt.id
.ett e :fr anlJJf·ö r s :re t för att få en säl<,rare utgångspunkt, innan
m an vag,aJde si1g rpå nyssnämnda •SVIå,rövcDlwml:iga korrnbination.
Sederll1l·era uteJämnades s :et oHa •o ch eTSattes då med
aocerut rpå e. Detta titllvä,g,a.gångss•äit användes, •såväl når lfra.n.skan ViJlii.gnade sig Iatins,]<;a smn germansim ord av if·r åga,v a~·and e •s.lag.
Exerrnpl•e n härå äro sna•rt sa,gt oä.ndli•ga (stag ef10.i, s plirisa - episser, skot - econte O. ·S·. v. ) .
Ital ienarna, som alls icke hade samma svåri 0crhct, hava
·för t . •ex. skot D1rdet scoUa, v:iH<.et tyder på att de icke ta1crit
d etta ord från d·ess anha·l t hos grannarna, utan dir ekt tli~l
ägna't s'ig dets•a'm'm 'a från nordborna.
I 1f:r åga om betingarna må ti förhi1gående nänu11as, att deUa
@d ~å eng·elska h eter the bits. Härmed sammanhänger det
~anhg:a uUrycket [i]w bitter end, v.iLket i·cke, •såsom mån:ga
i(lan stke tr·o, hetYid eT »tdet hillrra shtbel», :utan bÖQ' övc~·sättas
nu~ d »il öp~ liman ul».
När .ankaret 1fälldcs, fick kabeln löpa
lfm~t 1u t h'Ll •en "iss längd, men där var en bukt bgd kring
b etrn g~n, varigenom kabeln icke kunde löpa ut längre; ihärav
»rthe a:nttcr end ».
An:mär,k n:ingsvärt är, alt då sådana ord ,som skot och
stags) eröv:r.a t hela världen, så !har det minrst lika vikbg1a ord~t vanl" 8 ) !fått ·slattna hemma, aikaså bardtm 8 ). Dessa OTd,
~~ ~m<,ars ·elymoJ.ogi ä.r dunkel, ha •e j ens fåttt inkom:rna ut·i engelskan , ty där hekr vant shroud (:m ed samma .stam s·o m d et
' ) S tag kalla s dc i. i'i g som stötta
sa.mt bantun er akl0r öv cl'.
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.sv·e nsk:a o[·det »skrud ») •och bardun back•s tay. E g·endlomligt
.nog har dock annan ger'1111ansk •stann använts för att 1 f•rans kan
åter~iva begreppet vant. Här iheter det haubans, vi•lket är en
sammandra gning av det holländska hoofd-band eller kanske
snm·rare .det fornnordisl< la lw fud-b en dur, S)nf.ta.nde på v.antögal,
som Ji,ksDm ett band lägges r unt ~mastens hillvnd, d. v. ·s. lopp.
Det är med det rfransl{Ja sjöman·sspr åket som med så m ånga
aru:l,r•a, s•kr.apaT man på orden, :lmmmeT of1ta den g-erman ska
stamm.:en f:rmn. Smn andra ·ex•e:mp-e.l tk unrua nän1n.a•s racage,
:racl,, ralingue, TåLi>k, rabans, :råband, o . .s. v.
Av nordens benämning ar på lfarkos.ter har, Iförutom båt,
endast slup 'haft större .framgång 'i de r.omanska •SI)Wå>ken, visser-lig.en under något förändrad tfOI'lll ·som frnamgår av b enämningarna ch aloupe och sch ialoupe. Det germanska sch iff
har undcT if ör.söket att ,inbränga :i Franlu.ike endast 'lyck ats
avsäl1a det blygsamma esqui>f, joll, men ,har dock där använts tir]!} allt ,s:kapa ett par ·ard, som :ha s.i tt intr.csse därför,
att vi impor-terat dem för eget br'li'k. HäDmed ås~ftas ekipera
och ekipc~ge. Fransmänn en VliHe hava v·erllJ•e,t skiper för a tt
angiva »utrusta skepp med man och ,allt», men miås•t e för a tt
kunna ·u ttala ordet, på sätt if.ö,r ut nämnts, pLacera dt e fr amför s :el, då man fick »eskiper», viH{Jet .ofLer s :•ets ersättande
en accent odh k-,lj udcts ,fö-r franskning vid stavning•en slul•l igen
givit equipcr.
I detta sa'mllnanhw ng må erinras mn, .att det germ;ans·ka
sege[ Cj a1•clJ.er lyc.k atS k011111111a .längre Ii franska än att 3Y.Sälia
ett vcr•b , cingler, so1111 betyder segla. Det svenska nåt ä r ett
•Ord, vars clym1o'l ogi är mycket itltrcssant. Sta'l11'111en återfinnes i det lyska nähen, som även är ursprung lill vårt naja,
sy, och ordet belydcr söm. Men varför användes här ctl ord
med s·å dan be lydelse? Förklaringe n lirgger d~iri, a1tl ford om ,
innan naglar kunde åstadkomm• as, användes såsom bordhiggning hudar, vilka syddes ihop. Det cngeska ·o rdet skin, hordläggning, liksom seam, nål, komma härav, och torde det senar e
va.r a anledningen tiU ·det franska coutuus •s a•mt de spa nska
ooh portug•i·s.iska costuras, som j u samUiga ju hava belyd e[<;cn
söm. Här 'ha vi exempel på ett ord, som under .u tvandri ngen
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vrun:ni;t !b m·skap, sedan d et :biivit dirdd öv•e rsatt. Detsamm a
s~neos vm·a rfallct m ed ordet lwan, som ·k omm.er fr ån t.y skans
»Kranich », och som betyder »trana », givetvis på grun.cl av en
Vlis•s ,Jiikhel m1ed denna 1fågd. I FrankrH{Je 'l11o tsvaras detta
ord av grue och i ÖiV•r •i ga :ronM'n s~"a l änder av liknande orr d
mecL stam fr ån latin ets ord för trana, grus.
9
ä r delsarrnuna soil11 hol01~d e t dör Ii ultrycl{Jet hala dör ) 1
Motsatsen tiH lha1a dör,
~ändsil.,ans door = 'lysa<Jan·s durch.
d. v. s. överhala ·synes liksom över:h alning, i hemäPkd.s·e ÖV'ersyn, .J<lOilnma :f.rån del •eng.elska overhaul, under det aH öv·erha.Jni ng, i 'b etydelse kr,ä ngning, kommer från det tyska h ellen,
luta . Ytt erli gare några ord av intress e böra vidröras . Dodkoi[Jp , ett sl,ag•s blook utan s·l{Jiv.or, som användes tiH ,s.tagens
taJ.j er·ep, !kommer :t:rån hoHändska n e.liler .Jåg,tyskan. MotsiVanande ord i, dessa språ;k hda »Dood.sohoofd» ·o ch »Totenkopf »,
dödskane. Dc :g•enlJytl.i ga danSilmrna använda häriför ordet
»Do-kkehuv ed». OI,det sortlina säg·er i ,s,irg själv ·ej mycket.
Går m an ·något 1hllbaka ·i tiden het er oTdet sorklina, som just
ej säger mer. Bät1tre ledning• ger det ·l ågtyska ursprunget
sorgliene, d. v. S1. •en lina, som skall sör.j a för r·odrels ·sä!keThel,
oon detsamma fr:igöres rfl·ån :fartYigc:t ·eller båLen. I sam.m anhml'g J1ä11med J<:an va ra s.]{Jäl att n'ä mna dc ifrån ·r odret å .s tö.r .r c
far·ty.g u t.gående nottaljeskä,nh:.lingalr na 10 ) . Ordet är hämtat
frå n .Iågtys'kan ·ooh not är dehamma so.I:n det svenska »nöd ».
Ord et borde sålunda heta »nöd taljcskänkl ingarna ». Ordet
spygatt har varit omhänderta get av .folket)r.m.ol ogicn. Första
de.Jen i ordet har nämligen alJs, inl•e,t .a u göra med begreppet
s.py, uhan snarare är det här ,f råga om att >förh indra något
såda·nt, •enä:r upphovet är det hol·l ändska ordet »•Spi•e», smn
!betyder »pr•opp ». Spygatt skulle såled es egenl.ligen betyda
ett galt, som ·slänges med ·e n pr•o.pp.
'') Ha./a dör iir aU st-,na upp dt t.:'\g, Sll att df't genast börjar
Yerkfl . om m:tn halar mera .
10
Yifl rodret s
) Nottaljeskii?tl<lin,C,ar iiro kiittingar dlcr Ulg, fäsLHb
s lyrlc<l um
s
81Wiimla
att
för
rdingC'll
till
ll)lp
akt erkant och lc'<lda
ni np,C'n Sl1l'ingcr söml{'l' .
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V·i d mut:lyserarrdot •av 10rd•et beginerå 11 ) , mötes man i ett
nauli·sk:t v·erk .av dd nedslående på>s.tå·entdet, att aUa för söl<
att förklara •delta ord varit förgäves. Slår man emellertid
upp ordet »be:g•ine » i en h ·oUändsk ordbok finner man, att det
ibl. a. betyder »ko utan horn ». Vad fordras väl mer? I ett land
där nn:as:ter ·och i]wr S~)e].a huvudrollerna, g.ör väl en ;r å utan
segd .sa:mma dnlryck, som •en l]('o uban horn·. iDenna fö rldar:il11g är de'll' •bäsLa ·som :författar·en 'kunnat åsLad'k omma och
synes :m·cra ·a n,t;acg'b ar, än att ordet s:k uUe U1är.ledas från »b eguinerna», •e~1 ikvinnofö•r cn1ing i Neder'ländel'na, som bi.l dad es under 1200-talct, ·Ooh v·aTS .mccllcnu111ar vad"en vo1.,o nunnor eller
vä'l·lds.Jig:a .männoi•skor, varfö•r med o11dct »heguin» skulle avses
nlåg·ot •o1fuUständ:i1g t. T1i1llfrågade :h ollåndska sjöoffic·erme h a\'a
ej •k unnat lf,örklara ocrd et s ibebydel•se.
Uti ,or,cJ.cn rundlu~W 2 ), shdhult 13 ), krysshulf1 4 ), frihult 15 ),
m. fl. komaner hult <a v det tyska »Holtz» eHcr holländ sl;.q
»holt», :t rä. V•atd fri uti »frihult» beträJiar, härsta1111mar eld
f•rån rdet 1hoHänclska »w ri.f- », som bety.cl·er »ri<f-». Strängt La get
s•l<,uHe •s åkdes det svens•lm ordet 'hetta »ri'fhult» eHer »·skavträ».
Ett ·ord av De•n t holländsild .u rsprung äT y,å.rt »mam~ner.a l»,
sorrn n1otsva•r m· rdet htOHänds!ka »anuneDah>, en .s törre seg elelulkspyts; bokslaven m lframf.öi· har hos oss trolligen tillkommit genom inif lytande av mam.mering, ett numera utdött ord
rör ·en .grövTe .sCJg•eldukstnmwma.
Ordet fing erling 1G) 1förtjoänar någon uppmärksamhet, icke
ur dymol.o1g1isk 1sy:npunkt men :i :fråga om användningen. Det
") B cr;inc1'å lir den Jwclcrs ta rån pft aktcrst.a mAste n på rtt fu llriggat fartyg oeh för i allmänlw t intet se gel.
") Rundhult ], allAs dt fartyg s maste r, s!liJJ gc r. ri\r. m . m.
" ) Slutlwlt är en :·p rint, wm tjiinar till att k\·arh.ålla s,.,-,rn
~t< ngen på sin plats.
'') Krys.~hult är en s1Öl'I'C' kmtp för l){•liiggning a,- grövre· trossar.
"') F1· ihul! kallas egentligen km.·ta trän, som hänga s ulolllh ord.;
ned eft er farty gets sida för aH skydda donna mot skamfilnin g. ;\umer a göras frihu lt Yanligcn 3\' H\gyirkc el ler <ly l.
") Fing wrlin.r;ar J,·alJ.as numera dc hahu, Yarmcd rodret hä ng. t•
i clc till aldcrs1 ih·cn fäst ade ro-rlcrmaljon1a.

h,ar nämili.gen förr avselt roderm.a.ljOI'll'a men sedermera hos
o ss ö'\rer,g ålt t.iH ·r oderhakru·na . »Fintg•erling » betyde-r finger
på en ihandstk •e, en tt!lt•a, alltså nå,got, varuti någ•o•t annat tS•lmU
t r ädas; •r •eda:n delta lyder ju på, aU dess nuv:l'l.·ande användnling ihos os•s är lfdakti.g. Älcl•r ·e nautiiska •Ordböcker använda
ordet Iför \m aljorna; de rfrans·l<!a öv•eTsätla det tys.k a »Fingerlin g» ·och dess holländska molsvarighet »duimling » med »fenw ll e» (<h ona) 'lmdcr det roderhakarna !benämnas »måles»
(hanar). Om ka•sLnin:goen av he•g reppen synes hos oss hava -ägt
k •i :talding 1841 menades
r u:m på 1800-talet. I TroHes handbo<
m ed .fingerlingaTna, roderma·lj orna, under det att i 1842 års
så:gn:alibok för rflolt:an b egr.c .ppen voro omkastade.
Dyvika 17 ) :kommer från ,h o!lländsikan. »Dyv-» har smnmla sta1111 so1111 vå•rl »dohb», och •r esten oang.iv·er ·eH dinTiniliv<u m.
PerU 8 ) .Jwmmer av hor.länds·k a »paard », som betyder
»h äsl ». Även engelskan använder sig av •IJel eckningen »häst »
·.fö·r »p ert», niiJinlå•g en »hors'e» . Ri.dare 1 8 ) till per.tern.a heta
p å •en:ge1.ska »st.irrup» oeh på 1frm1ska »cbrien>, \båda med be-tydelsen shgibyge'l. Det .svenstka ordet ha.r intet med r •i dni·ng
att Sll<Jatra, det hetle .förr >>r~are·» ·Och kommer av hoUändska
»Iiij,gcr>>, 1s·o m ~ej har med häsbar att ,göra utan avs·er en s·l add
m ed en :kaus :i ändan. Egendomligt •n og anrvän.da danskaTna
uttrycket »hest» för ridare, v ilket blir v~il mycket »kaka på
J<.alw», då ju även »per.t» betyder »häst» i s'i·g själv.
Penterlina till a.nkarsun:nirug konuneT ·a v holländsli m
»poerhwJi.en», även »porteurJ,i en », vill('ct s·cnare ju angiver dess
användning.
Drejrep 19 ) ·lwmmer urspr,ungl•i:g en 1av det .for.nnordis:ka
»d rag'hr ep». Dreja•re 20 ) däremot har samma stam SO'lll det
t yska »drehcn » = v•ä nda, vrida.
1

") ])yvika rir en i.rliprop11. som institks i LlyYikshålct i botl('n å
en båt och scxlan. ntir bilten iir h h~a cl , ut1ag('S Jur att låta i båten
befint ligt Yattcn rinna ut.
") Pcrt kal las ett under on rå i bukt hän gand e tåg. som tjäwtr
till fot stöd och ihlancl hiir .och {liir uppblires a1· 1·iclare.
"') D1cjrep lir e-tt gröYrc fall för märsrårna.
") lhrjare iir en alnsHing hiistång, spcts·ig i bilcla iindnrna och
som mwiindcs Yid ålsk ilLiga !',iÖill<lllS<arlJeten.
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Pussennin.g ha<r ov.iss hä<rkomst. Såsom sådan har flll g:ivits det frans•k a »pn:\c•einl·e», som betyder »berghult», Y•ilke t
emellertid lf öre•1ialler osannolikt. Ordet, som tiil oss kom mi t
ÖIVleT HoN•a nd o·c h Ty·sJdand, h ette dä'r 1förr äv•en »pres•erv.i ng»,
vi.lket vore lätt att för.l<.}ara, :f•ö r så vitt icl<.!e denna ifoCJ:m , såsom anbgi<igt är, tiUkonnlllit <
p å folil<.:etymologisk vä:g.
Äntr:a kom11ner av franska »·entTer », SO'ln dock ej anviindes i samma bemärkelse. Uen sve n ska hädedningen an giYcr
•r örel•se ii vertil<.:a·l led, under det att »entTcr>> snanu··e anv ändes
i 1fråga om ho'l·,i·sontell ifö'l·iflyttning.
Köl'svin 21) har ob ekant hä'l·lw.m st. Ondet sannmanhän ger
doc•k Jned säl<.!e'l·het icke med begreppet »sv:in ». Möjligen ka n
»svin » här på något sält mots:vm·a vårt »sven » = f·öiljes.Joa gnre.
Det norska »kö lsv:Hl» giver anl<e dning a:nbaga rrnöjil<ighetc n av
att »svill» skuHe iletyda »sylh. Det engehka »ke·e lson » synes dock ,g•iva 1fördräde åt den fö.r st•a tydning•en.
De sjömän av ä·l dre skol:an, som ännu hava Q minne l pi'lkrängningarna på und er rårna, erinra sig säkerligen d e s. k.
märseskotkvartersb locken. Detta ord har vållat 1nyckel ~~r
bete. Kvarter tyder ju på •111ågon fyrdelning, men vilken ?
Ett st'Ll!dium a'V märse·skoten 'i ,a:J,la ,l ändeT ·och alla tider giyer
icke någon ledning. I en gammal b eskrivning benämnes em t>llertid undersegelsgigtågs blockel, d. v. s. det nyss näm nchs
granne på rån, »kvarl·ershlock». Nu blev det att <studera nndersegelsgigtåg,ens hi·sl<oria, och .clet b.lev mera givande. Det
lb~fanns , · att d essa gi,g lågsblock !fordomdags kaH a ts kval·lcrshlnck av den anlledning, •a t t 1de skuUe vara placerad•e på "/,
av rårnas län gd . Detta å terigen berodde på, att vid den L'i du1
underse.grJ.ens s tående li•k voro mycl"et ko·r t·a . Sedermera, niir
lbonelkrna avs,lwfl'ades, ,och seglen sMedes blevo djuparl',
måsle @igtåg sbiocken 1flyllas inlilil m as l en och kommo då intiU märs·esl"olblocken. När nu .a nledningen till benämningen
»'kvarkrs'bJ.ock » lborlfaUit oCih rål"at i ,glöm.ska, ·synes be.nämningen hava hoppat öv er till gmnnblocket. Förväxlingen har
") }{i)/scill är e n stoc k. som Ji ggl'r Jång"•kq1 ps on.1n p i't kö len.
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underlättruts av att 'hlocket 1e n tid, åtm'i nstone i England, v:ar
för märs·e sko,t .o ch ttmdersegels·g iglåg. E1fter skilst>
anäs·s•an, som torde :beTott på att ·skobet sedermera gjm·dos av
J<_ä:t tin@, lw:m uthycket kvarler att t.iiJ.lfa1lJa oriJdigt block.
,. 0111 .e ns,arrnt

Ett •a nnat nrd, som på sin tid oah swnnolikt även [ våra
d.a:g:a'l· gi v:i t d ·en sj öm a nskap studemnde ·l l ng d om·e n anl•edning
tiH en del tfunderingaT är lyckuaiJ"p 22 ). Någon härledning av
ordert haT förlf. ej kunnat ut'flinna. Det fö'l··e kommer e j i något
a n na<t ·språk uton1 dansk·an, qnen i England Jnotsvara·S det av
»,g:u es·swarp » (gis·sv,a'l·p), S·om säikenloig-en varit upphovet tH·l
\<årt ord. Det ans·å gs tr.oligen v.a:r.a lyckträiT, ·Om sladden biH
det uH.öDda varpet :r ädde om.bord. »Varp » •k ommer av hol1·ändsikans »werpen », ·k·a ·s.t a, smn vi ä ,le'l·flinna uti »Antwerpen»
och :J.m,nske uti del gotländ~ka hoiHspCil,et »varpa» .
Litet var <h av·a vi varit m ed mn att hönsa 2 ") fö-r ekvato•r n,
K:u]il•en 1m. m. Själv ha1r .f.ö•r~f1a.11tar-en l. o. 111. hönsat för »Länsrrnan» 1i KwrJ.skr·o na hmn:n, utan <a tt v·eta vad ·Or·dlet ~nnebar.
De t har lf:~örut 'hetat hänsa ,e fter ,tyS<kans »a1,a1en:s·eln », s.om betyd.er »upptagas i .fö·r bund », }änllf. »Hans a n », .fö·r bunld för
k öpmän.
Ett sjörmannauttryck, s•onn alld<el].es 's på•rat ut ooh som num era ikn.appa·st användes '0JJ1bor<d, .ä r gå över styr. D Cit komm er från holländskan eller låglyskans iiber Steuer geh en
•och :b etydde :fö·r.r ·r .ör·el!s·e på fa•11ly,g et ,j .r i·l dning Öv·er Sltyroet,
rodret, d . v. s. ·dejsning. En båt, uh vilken man strök m ed
ibåda sidornas åror sades gå iibe1r Steuer. No r·disk Familjeboks
IU:prp:g~ft, att ulbryokct s•l mNe :betyda IClets·a muna ·som gå över
stag i bell11ä'I,kels•en »fånga uggla », <ä r 1f<eLaktig. Numera för-e·l<.: OJmner ubhy.o ket .nästan ube.slutande i :land i bemärkd.s1en
»1gå på tolk », 1t. ·ex. o m en vagn väH.er eller dylikt.
" ) ] ,yckvarp utföres gPnonl att från Lu·ty gd ut s ända en b:H mC'd

ett flnka1 ·r . so m f[ilk s. \'HI'l'ftl'l' man. st ickfl nrl r ut frtm båte n, ror t illbaka till fartyget med fl mlra iinrk n ll\' \'fll'ptåg·d.
") 1-lii n sning ]milas <le <lo pcc r cmoni<• r. som ('nligt urgalllmn l sjii11lansscd 11Jlpfiiras Yicl pa ss0 r a ndct ay siirskilt llltirkvärrlig:• ,•.,.;i···o;l'llje.r, t. ex. ck \' J.torn.
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GalfadC'll 21 ) ä•r, mn man fråns·e r en m :än.gd rent m~I·ihil'a
ord, -ett bland vå11t sjöm.anss prå·k1s :få ft·.ån ,fnansk·a n Iförvän all e
ord . Det 1kommer av gaillarde.t , som ·p å något sätt sanunanhänger m 1ed hegr.eppet glad, ],ivli,g. Fransk hä•rkoms.t har äYcn
ordet muljör (av mouilleur ).
Ett ·annat !lån Ifrån frans lm·n 'ä r ruttrycket rendez-vous,
som vi.s.s·el"ligen tick e endas't hillhör sjömans!spr'åke t, då ej hlo.tt
Neptu111us .ulan även Mars ocih .AJmor anv•änt dets.a~n:m a, me n
so m d ook .ända •S•edan 1500-twl,e,t ifö1'ekoman.i:t .i sn art s•ag t alla
m ·a riner för a n givande av möbespl1ats i ihä ndds·e av ,siJ<.Jin,g•r ing.
T.i digare syn·es emeller tid uttryck et ioke Ii h emla ndet h aya
lhJarft den 't ydliga timpe•r ativiform, som det 1nu har, ty dd h et te
då även rende-vou s eller rendre-.vo us, vilket torde förkl ara bc t•oningen i :uttrulet. Biland .f.ransam låncord bör ·äv en upptaga s
»hrass», v:ai·u:m .Jnera tf•l"a'mde:l,es.
Fö:r ·mdet serve·g in ·eller sar.v egin 25 ) !har icke kunnat crhåll.as a nnan !härkoms t än sarvi•n g, som tföre:kom hos •OSS och
ri Holil,and ända 1f•r am på 1800-tal·et, och som var e n ruv k aLr1garn NHrv·eJ'1"ad rg rov pla-tting, 'h u'\nudsakl i.g en avs,edd för k lädsel vid v is sa tillfällen av ankartros sarna. Med våra tid ers
sarViegin 1nenas 'ermel:lertid ·en !för pås.l,a gning särskilt 'a"\1Sccld
Innan ordet »sar~tr•opp, tiiHverkad av en 'härva kalbeigra rn.
en dylik stropp
kallades
se,
.bemärkel
denna
i
vegin» användes
stropp »seldenna
r
e
ihet•
»l(la!bel:gar n ss:tropiP »· På ·engelska
ling
förv.l'ängn
VaJg.e·e» •o ch det år m .ö jli'g't ,a,Vt »IS'e.rvegin » är 'en
härav.
Oaktat den största delen av vårt sjömanss·p råk h itrrör fr·,å n andra språk, har det dock icke så få inhemska
hesrbåndsdela r. Biland dcss•a vi.H jag nämna topplänta (möj ligen en förvrängn ing av holländsk a och tyska Topp enan t,
som å sin •sida antages vara en sammand ragning av »T·opp cnwanlb>), lödd'l'a, »två b.lock», angöra, uppgå, tl öpande och slå'') Galjad0U är on mindre vi nd.flög.
') SaTvegin ä r on ring·i ormig stropp av sammanlag da garn ; 1"!1

l as ä Y en k a bclg,arnsstr opp.
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ende gods, se upp, r.appa ur, svälja, samsa, uppgå, sh:.aka (en
ta.Jj a), hugga ('en h ·a ke), smyga (en stropp), nacka (ett gan1) ,
orma (en ba rdun), sälta av, s lå på, sjöreda, sjömana, .o. s. v.
I tfJ·åga o:m »sjömana » ooh »sjömanin g 26 ) ,r åder tvel<Js·a mh et, huruvida de kunna a n ses vara rent inh ems·k a ord. I så
f,au'l ,s,]<JuJ,Je de hava til!ltkomaniit rp å samma sätt •Som orden
»lot.sm> och ».J,o.tsnin.g» biad·a ts av »I•ots » e l1Ier det f·r anska ordet
m atelotage av mate/at. V·a d ·som OliSaJ<.a,t denna tvekan är
ifårdwms t·en i d et gamla 'hoHändsk a sj.ömanss pråket av ordet
schiemann en, virl.l'-'e t betydde ll'·ep·a rocra takling oCJh .segel, och
som S·ä'kerllig.en gtivi't uppih ovet rtill det [ nom ha:nd-erlsfloUan
1fö1T a nvända uttryctl\!et skeppman a :m·ed •s amma he•tyderl se. I
ör·LO!gs:flrottan s t·erm:inologå. har ordet »lskeppma na >> ej kunnat
åt·ertfi,n nas ocih sjömana iha·r rför<f·at,taren påt•r .äfirat 1föT S•t i eU
Jrurngl. ibr·ev av år 1845. L1~kvis•s t torde· det vara säkert, att
vårt sjömansg arn härstamm ar frå n 'h olländska ns sch iemannsgarn. De t ,tT'CJ.liga ä·r, ra tt hos oss ordet »sj.öm·a na» rtillko:mrmH
Ii sam!banrcl med 1800-talet s mera oTdnade 1utbirlrdning oah därmed Slammanh ängande bdw'V ra·v •ett na mn .för Ö'Vnings·äam1et
fi frr åga, •S amt ra tt »skeppm.a na » rh ärvid ha-H ICtt.t vrisst rinfly•tand e.
Många o:rod haT den svenske örlog.srs jöanann en ri cke fått
frårn ren:ge!.skan. Någm finnas do0k, ·t . ·ex. fribord2 7 ) samt
tö•rrn, såväl i fråga om törn :med en sladd 2 8 ) som om t örn
t. ex. Vlid r.odreP 9 ). Vi1 dare q1a vi v'e rbet törna in 3 o), som har
sin säkra hä·rkomst från e ngdsiJ<can. Tvisrtri.g ar e 'blir det, när
vi k o m ;:n m tilrl uttrycken taga törn, törna em ot, en hård törn,
o. •s. v ., Ity i fruga om dem år de.t ej i råga om abt tournera
någon1ång, •snara·r e 't värt om. Utgående Ifrån a tt uttrycken
. "') Sjömaning kallas yrkesmässi ga sjömansarb eten såsom splitsn mg, bänslin g, klädning m. m.
" ) l'Tibo rd kallas fartygssiclan s h öjd övor vatte nlinjen å det ställe
..
dar de n är minst.
" ) Tä?'n om en poll are, <l. v. s. en sladd lagd ru nt clc nsamm.'l
"') T öni vid rodret kallas den tid, va nli gen om en a tv?1 t · nmar,
s·om rorgängare n s.tår till r ors.
30
gå till kojs.
) Tönw iu,
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ha<va .s~n rot i s jömanssrp;r åket, och att »tag :törn!» kunnat
vara ett i'm pemt·i v, som vid • tillQ~gn•ing avsåg, att den rlet
gällde skuHe Jned .bå:tsh>aJ(>e'l1 te·Her annorled!es g[va bMen <'n
gir, d. v. s. på ·cng,e lska en »;bur:n », ·så aU stöt undveks, h.1r
d et >kanske gått h ·ä r •som Ii 11nånga andra Ifall när man hanr!s1kats med .ord, vars innehötrd anan ej tföTStått. Begrepp en
hav•a fbliv:it bor;t!bilandade och. »törnen» har ib1ivit slö•ben i släl]d för giren.
Siituat>ioncn ineba.r, att •n ågot s1lmlle undvikas,
och .ct>et var stöten, som ·i nh·äfi.ade, ·m n m·an icke lyckaclc~
»taga törner1». En sådan ·lösnling syn·es i alla händelser 111<'ra
sarrn· o~ik», •ä n ·a trt »tö1rna ·e>llnot» stl{JUilile •p1å något sätt samm an hänga med g)å ngna tiders tourneri.ngar, •Som. äv·e n blivH fr amk·astat. nen :som. tö.r nar .e mot .g ör väl i .r-eg•el dett·a ofrivilli gl,
och :m inst av allt .g,ör han det ;i nå,15on ·s,l ags •k ämpat:Ueksslämning. En:ge1lsk härlwms•t har vi:da1,e ordet släcka ti th emärkelsen »:l'ö~·si•ktligt ftirm> eHe·r S·Oil11 sjömannen även säger, »uppgå». Det engdska slack med sa:mrrna: .hetyd•else är givetvis
U'l'Sip'l'Un•g·et oclh uti »s,laok away» ~.genkänna vi vårt »släckå-ve».
Att bära av och skära ut •ä ro även uttryck, hämtade fr å n
engelstk ·a n, där de ·n1o1tsv·a ras av »to hear off» och »to sheer
ofT». Bära hän koon:Iner sannolikt av »lo hear-a-hand·», :1 lt
raska på. Vå•rt »kvio k-å-ve » tortd e ,]{lunna härledas från de t
·e ngelska »qukk away!».
Att hyva någ,oruting utomlbords .eH,er att hyva lo.d komma
.från de ·engelska uttry:cken »hearve a'nyth>ing overh01ar.d » och
»iheaMe the l1ead» .
M.usa en hal::e 31 ) härleeler s•i.g fr'ån »n1!ouse ·a 11!ook», or h
ordet göling'l2 ), s01m i-cke är så <g·a mmaH i vårt sjÖimansspr åJ.:.
och S·O.m förr •ä ven h e tte görling, ]{lan mö.j ligen. komma av de l
eng·elska »·g irHine», anas tg·öling. Det •kan ·Ock ifrågasättas, alt
"') Musa cm h:1ke är att bimla ett garn om dess n ackc och p~·ni.
så nH den cj kan hlugga ur sig.
") Gäliug är en ända, som skär genom ett onkelt block och '111 "
d.i •
för nlt hissa upp ell('J' fira liC'd något.
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det ~<·an hä rl eda sig till tyskans »Jolltau » •eller »Jolle », som
äYen ibelyda göhng.
F endert kommer av engelskans »fender», Yilket i sin ordning \härstammar från det .fJ·anska »defcndre». Gen~nn infl ytande av »s tandert» har cH t bJi·vi·t liHagl. Ytterligare ett
]ån Ifrån engds l<an är flagga.
Skyl<ighi är ett rent engelskt ord. Delsamma kan nästan
säg,as ·0'111 gunrum, suntält, g·i gg"") oc'h penleri. Det förslnämnda lOTdel ibetyder ursprungligen ·e n lokal, som belJodeks
atV de yngre ofl'.icemrne, a•l der ut ö. ·undra ballerid å dl l'injes>kepp, och »pen teri » k01111mer av :> pantry », som i sin tur härled er S>ig från de1t gammalfranska »paneler,ie », brödbocl. Ett
·ord närmast tfrån eng<Clskan är orclel lanscha , som spelar en
viss roH innanför Yarvsrmuren i Kar,Js•krona; tviv·elaktigt torde
vara om del ,förekm11111er annorstädes i norden. Det kommer
av det eng•e lska »:launch », !benämningen 'På den största skcppsbtåJLn, 'ocih härrör från det spanska ordet ».l.anc:ha», som har
samma ·be tydelse och är ay malajiskt ursprung.
Ytterligare ett ·o rd må nämnas, S·Om numera knappt lordc
fö,r ·ekomma ulanl!'ö-r Karlsoluona, näm1igen skofta. Ordet kommer av hoJ:Iändskans »scihorft>>, ·som bl. a. betyder »arbete i
sträc.Ju. »S:kofla » anYändes ä Kal'lskrona i belydelscn »överarhe,te», olfla Ii S<Hlllmanhang rmed ulelän1nande av Jniddagsrasten. Giv·etvis är m·det lbesl·ä ktat med »uppstkotf». I detta
samm anhang bör nämnas ännu ell gammall karlskrona ord,
som ll'lJiluera är uldöll, nämli.gcn sköji. Äldre karlskronabor
erinra si•g säkerlig•en vaLtensköjtar.na, virl ka försåga staden
med vatt<cn :från Lyckeby, saml s·a ndsköjten »Hjähnaren>'.
».Sköjt» kommer av holländska »ochuil », y;i lkct åteni.gen är
vårt »St]~.ula », som sålunda gjor•t en ,lilen rundresa.
Det hör nämnas, att i den SYcnska handelsflottan nuHlel"a .finnas många glosor 1ued enge.Jskl ur sprrung, impo.r teradc arv dc många s venska sj ömä•n , som i senare tider tj än a l
å ·e ngds1ka fartyg. Röjlm·c av »royal », ÖYerbrannsegel, är clt

Tid sk1·ifl i Sjöväsenclet.
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·e xempel. Visserligen kan sägas alt »royal» lil"som för iiv'l'.igt även d e t förut nämnda »Ltun » och ordet »g·U1llant», CXl' lllpeJvis ·i »topgallant sails», äro romanska, men deras anY iln 1lning i engdska sjömansspråket beror icke av någon im por t
sjölecl~s från annat språk, ulan härrör från eld romanska inslaget i själva eng·elska språJkel e:f•ter den fransk-norman diska
invasionen. Nära ti··e fjärdede·lar a'V engelskan har nämi JgL' n
nnnanskt ursprung, även om anrvåndningen av denna dl'l av
språket icke står i samma proportion.
Innan yj Iämna de norra trakterna må tilläggas, atl det
ryska sjömansspråket, tac·k yare Peter den Stor·e s ålg ~ir,ll' r,
~ mycket hög grad är byggt på del ho>llänclska; det S•l dlj er ig
lmappasl mera från deHa än vad det svenska gör, såsom fr~nn
går av orden vanty, schkol, gals, lmlin, brasy, o. s. v. l"n·
dantag utgöra orden parus, s·eg•ell, ·oC\11 lodka, båt, vHka s~ n as
vara inhemska. Några spår från våra vikingars tåg i öslcniig
torde inom denna del av det språkliga området knaprpasl vara
påv.i sbara.
.
"
... ·
Vi övergå därefter till d!CL sydl11ga sprakcentDum och dallfrån utgående nautiska glosor. Såsom förut antytts, har det
egent·ligcn varit sådana ord, som a n givit olika fartygslypl' r,
soan ih::ufL förmåga att sl•å sig fram, ooh nu kommer att •i k mthet redogöras för några av dem . Fregatt kommer av det
italienska »fregata», som ans·es kunna hava ·sitt ursprung L·an
Jal:inets »fabrkata», hl>lv•erlmdng. Horvett kommer av ilaliegskans »OODbila», ur latinets »cor.b is », korg, vilket samlinanhänger med att det var en fi,åga om lastdragar·e. Brigg :~ r
sannolikt förkortning av l>br igantin», sjörövarfartyg, m en ;t r
det giv·e-lvis typen odh ej användningen, s·mn det här är frftsfl
om. Galär och galeas härslamma båda från ital,i·enskans »g~t1eaza». Hur uvida bark kommer av latin ets »barca» och diireft.er gåtl norelvart e.Jler av isländskans »harki» och seda n
gått syd vart, är ej lätt att av·göra, ehuru det förra dock syt~ ~s
sannoli.k ast. Ordet förekommer ej i anglosachsiskan, vad or
del islär,cls ka ordet torde vara ett tämligen sent h\n från latinet. I lJland får man en påmrinnelse om att vi j ämte mån ;;a
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,a ndra nationer t.i]il höra 'en stor gemensarrn språkstrum, den
indo e ur opdska. Kanske har s tart>cn skett tf rån båda h~t!len.
Bland benämningar på sjömannaredskap, som utgått från
ifrå>gavarande centrum, må till en början nämnas de båda
vi1ldiga orden ankare och kabel. Vad det förra beträffar, har
det uppg ivits att den .i Grekland levande skyten Anacharsis
sJwlle vara fader tiH del duhbdarmade ankar>Ct. Det synes
då •i cke otroligt, alt namnet givils eflcr honom. Hänned m:"t
nu vara hur som helst, ordet m1se·s komma av det grekis·k a
»ankyra », latiniserat till »anchora ». Kabel antages lwmma
av 'l atinets »cap,ulum », fångl.i na. Förtigas bör icke, vad som
härom säges i Rödings »\Vör>Ler'b uoh der MaTine», ett tyskt
ar bete från 1700-t:lilct. Författaren nämner först att m·dct
skulle komma ,från det hebr eiska »c hebl», tåg, men då, säger
han, gr·e,kerna obesh·,idligt Yoro b~itlre sjöfarare än judarna,
med vil:kas sjömansspråk vi ·icl"e hava något ge·mensamt, ~ir
d et väl troligal"'e att ordet kommer av del grd<.iska »kameJ.os»,
a nl"artåg, oclh hade det väl därför varit rimligare om i bi,belns
l ~knel se om nålsögat och kamelen ,i stället för si>stniLmnda ord
använt s ordet »ankartåg». Om verkligen det i urtexten använda ordet kan hetyda både kamel ·OC\h kabel, så är man sinn ad alt giva författaren Tätt. Ordet boj, •som bör medlagas
i denna gru})p, är ursprungl~g·en grekiskt och mycket gamrrna'lt. Flera hundra år före Kris-ti ,f,ö delse användes bojrep
tiH ankaret 1i M1eddhavet. Ordet anses komma närmast av
det 1la lins·ka »!boja», ett s.J.ags fängsel.
Beträffande r~iggen oclh dess t.i1lb ehör, finnas i de nordi ska språken icke många ord, som hava sitt ursprung från
Mecle•l ihavet.
Det är n11öj ligt, att flera finnas, .men författaren 1har ej
k unn a 'up.plåcka mera än tre, nä'l11ligen stropp, brass 34 ) och
mesan 35 ) . Dc lJ,å da förstnämnda, vi lka även de ursprungl.i g•cn
"') Brnss k~1llns dd från noc·kcn nv ett r~t gåc•ndc t{lg, ntrlll<'d
rån vridt'S i hori~onlaj 'ccl.
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grekiska, hav·a s~n 'h ärkomst 1fPån ·la tinets »hraahium », ann,
och »s troppus », åt:erEnnas i aiJa 1l•änders sjömansspri 'l'k mer
eller m•i udre JöPändracle . I ifråga om dem kan dock iokc med
säkerhel avgöras, om de .såsom sjömans·lcr mer hava nor dligt
eller syd'l<igl ursprung. Det s·enare är dock sannolikt, ot:h
fransunämn cn synas hava varit CLc lförsla, smn använt ordet
»!J ras » i nu ifrfi,ga·varan de iben1ärkclsc . Mesan tförekomntt' r
även .i aMa språk, men med elen sk~llnadcn, att ordcl ,jc1'"c önr
am Mergiver s·amma sak. I sFHva verket råeler ·o ckså i riggens historia en svår oreda beträ(Tande della begrepp, och som
en fö·ljd bära:v ii.ven ~n.om den nautiska vocahulairc n och l'lymologien. I Frankrike betyder sålunda »le mat de misa inc»
fookrnaskn , und·e r det alt i aHa andra ,]änder mesamn askn
är den aktersta. Saken blir icke bällrc av aU etymolog erna,
,
anse att det itaTi•ens·k a »Inczz·ana» ko:tn1ner av »n1~edian~n,
5 0111
me·Hcrst, 1förklara alt den mcU cr.sta maslen ursprunglig en )wnämndes så. Någon hekräflelse ihärå har ingenstädes kun nal
erhållas. Saken fö·r håller sig nog så, att när den urspr ungl•iefa enda mast·en skuUe få en hjä•l pmas{, placerades d enna i
l\tedclihavcl framför hmmdmasl en men i dc nordliga traJdenn
akler 0111 denna. Denna hjä·lpmast med sitt lilla råsegel kallades i l\1ed•Dlhavel på rg rckis1ka »arl-imcn», som kom att l·ctec.kna förscg·el, oclh på ilali·cnska något scnar·e »mezzana ,
som torde böra översättas 1ned »mcdelsLor» och ej m •cd »nH+
lersla ». När man .n u i Nordsjön s1kulle benämna sin akterut
placerade hjälpmast, valde man den av de båda 1 l\~edelha 1·e:l
för~kom.1nandc benämning arna på bjä,lpmUJsl, so·m 1c.kc sammanihängde med hegr•eppct »:f6r », aUtså »m esan ».
~är seelan maslernas anl::d ökades bill lre, och hjiil, 1masl crna sålunda JJ,J.evo två oc1h dessa skulle benämas, fii•·delacle fransmänn en de båda flirnl heHnlliga benämning arna
[ör hjälpmaste rna på dc två nu använda hjälpmastc rna, m en
rål,aclc därvid tilldela namnet »artimon » ål elen aklersla och
»lmi,sai•nC» åt den främsla. Norrut Jät ;man den akterst a
masl en ];ehålla sitl na'l11n och gav den nytillkomna främ sl.t
masten clt nylt. Holländarn a, smn vor.o dc .försla att infiir:t
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sne dsegel, satte ett dyli1ld på den aktra masten och kallade
detta efter 1denna mast för »mesan».
Med den önrlägscnh et, som holländarna under 1500- och
1600- ta,len hade över alla andra nationer 1i 1fråga om rigg och
skeppsbygg eri, Yar det j u icke underli·gl, att deras ·anordnin gar på dessa ·Områden av andra 1änclcr cfterapad·es , i detta
faJ l dock ej av fransmänne n, som bchöllo sina benämning ar.
Belysande för näll11ncla ö;1crlägsenhet är, att holländarna 1G50
hade lG,OOO fartyg, varav G,OOO ·occa.111farar•e. Alla andra länder tiHsamman s had e 4,000 farly,g, av Yiika England hade ungafär •en sj uncledeL
Ulöv·er nu nämnda ord med sydligt ursprung, vilka ska,ffa t sig en p la l s i alla länders maritima ordböcker, finnas ytterligare några, som böra nämnas, nämligen bonnett, haveri,
s~grwl och karantän.
Bonetten, som uneler århundrade n var
ett mindre segel, avsett alt .J,i{sas uneler dl större för aU i
vackert väder öka S•c·ge,larcan, 1fann1s äv.cn i vårt land. Troligt
är att i analogi härmed fallrepstrap pans tillökning nedål under nedre fallrepsplan e l även erhållit ben~imningen honnclt"").
I Frakr.i•kc betyder ordet numera »lcdseg·ch .
Haveri ·k ommer av 1medcLhdsla l·i·nels »avcria». En del
etym ologer anse att h i början av ordet Villkommit genom infl ytande från ordet »haY», vil'kcl dook torde vara tvivelaktigt ,
då h •äYen förekomme r i 1hoJ,länclskan , där elt sådant inflytande knappast kunnat göra sig gällande. Signal, hos oss
förut »scjn», yarav sejn1faH, ih är1eder 1sig från Jal·i ncts »sign alis ». 1\.aranlän hclyder period om 40 dagar, som utgjorde
den förr, ursprunglig en i Venedig, vanli,ga karanlänsli den.
Att tala om en karant iin ::tY 5 dagar iir således en s. k. katakr,cs, d. v. s. ett på grund av okunnigh·e t eller tanklöshet
l11 issbrukal ord . Såsom andra exempel härpå kunna anföras
semester, ·som betyder sex. 1månadcr, ooh kvarter, som hclyder
indelnin g i fyra delar, varför sådana ullryck som lre veckors
'') BoJIIieli k·11las jiimYii l dc \'{•rtikala soltiiit \'!ler
fast s~· ,; undl'l' J,. ]J~;riccnlaLt »ult~ilkns k<mt~·r.
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- oSJ semester ocJh vaktgöJ·ing på tre kvarter skulle innebär a en
ren orimlighcl, om icke ifrågavarande missbruk vunnit h urska]_) i srpråkd. Belänl"Hgare är det med ett sådant ultryek
som »'hissa ned flaggan», vilket ,[yvärr icke är 1så ovanli gt
och {öga hätlre är följande fras, som man ofta ser ,j tidningarna, 111ämligen »alla ,fartygen hade flaggspelen hissade ».
Under dc s·e nare åren har man på en del håll ibörjat an·vända ett uttryck, smn man möjligen S kuHe kunna tro hiirslmnmade från sjöma,nsspråkct, nämligen »belägg» i hemiirkelse »bevis», L. •ex. »all det förhålkr S'ig så, därpå har man
nu fått ytterligare .be,lägg ». Intet skäl synes tala för aU sji'lmanssprå'l"et simUe CI,känna faderskapet till delta uttryck,
som väl snarare, i synn erhet 'i språkmännens mun, ·få r tillskPivas det tyska »Beleg». Vi 1sjömän ha ~ en viss skyldighet
aLt värna om v[trt spTåk, så alt niix Yåra termer 1womenc·ra
i •l and, de icke komma i då,liga !händer och I11'issbrukas. T Il
en sådan ~erinran manas man av .följande klipp ur en nyli t,r·n
synlig nolis i ·en tidning ang:lende Englands nyas le slags,kepp:
»man förmodar att den bl~va.nde dookan i S'inga>
p ore även (rhåller di1111ensioncr, som möjliggöra att där kölhala far! . g
av denna lyp ». I detta sammanhang ,kan också niinma s uLlrycket uppankra, som tidningarna alltunera .hör ja ::nwända,
och som mås le hetraktas som ~en styggelse. Elt annat uitry ·k,
i sig själv :fullt sjömansmässigt, är för lösa boliner. Det lerde numera innebära en anstrykning av no nchalans i fråga om
någonting som går undan. Förhållandena omhonl rörde sig
förr mycl"et mera krin:g bolinerna ·~in i senare tider och des sa
ingingo, sLirsldll i Frankrike, olfta i den nautiska terminologien. Boulincr betydde sålunda »kryss•a» och courir la bollUne aysåg vad vi mena med »gatlopp». Vidare ha vi ludcboulincs, ett gemom århundraden använt uttryck, som fiir:smädligt betecknade dåliga sjömän, sf~dana som ej kunde användas till annat än att hala ut bolinerna eller dyllikt. Kan
möjligen ».hak-boulines» ha kgat l'ill 1grund för vårt »hallc
bolin>k »? stundom få vi uti franskan s~ka förklaringen till
1
u l tryck, vi,lkas innehörd nr svensk synpunkt är omöjE g l
1

för stå . T.ill ex·e mpe:l: »att •säLLa sig på sin kant», '\''ilket antages koa111m.a av: »se m cttre sur son quant a moi».
A prOipO's »k·ölhala», har detta ord ulövcr dess vanliga betydels'C :av »kuMvindning » även använts för att uttrycka det
straff, som i dc ga,mla kr-igslagarna, hos oss redan 1535, k -tllad c.s att »dragas wncler kölen». Förmodligen har ordet »kö l1Hda» i denna •bemärkelse tillkommit under inflytande a v det
engehka ordet »keC'lhall» ;för sm11111a sak. Detta har intet att
skafTa med veddig kölhalning, som betecknas med verbet
»carcen». I Nordisk Familjebok saknas ordet »kölhala» i
betydels en straff, men hes·l uivningcn på straffet återfinnes
unde r ·uttrycket »springa rå », såsom om dessa båda straff vore
lika. ~Delta är mi,sstag. »Springa rå» var ett lindrigare straff
iin att dagas under kölen. De·l,i kventen !hissades uneler storrånocken sittande på en spak och släpptes härifrån ned i vattn et. Detta uppreparles elt visst antal gånger, varefler han
halad os omhord. Han drogs sålunda vid delta sh·au icke unde r kölen.
Efter denna lilla avvikels~e söka vi oss åter tiN Medelh_avct. En redogörelse för sjömannaord, som ha<va sin uppr'Lnncl sc !härifrån, 'borde egcntl.igcn .för att vara komple tt, utfyJll as rned omnämnandet av en hel del benämningar på ~n
strumcnt och andra vetenskapliga ord~ men då dessa ur sjömannens ·synpunkt icke erbjuda större etymologiskt intresse
f.örlb igås de här. En kort undersökning beträffande vad det
blivit av de gamla latinska ·b enämningarna på mast, segel, rå
>Och ,b rassar, nämlig-en w·bor, vela, antcnna och opifcri funcs
(lhj älip tåg), torde emdlertid vam på sin plals. »Arbor», mast,
träd,' ålerfinJles uti italienskans »albero », som även betyder
~na st och Lräd, men för ÖYrigt har det överallt blivit utträngt
~ del germanska »mast» . V cia (.franska »voi le ») finnes kvar
Ii a1Ia romwns>ka språk, men antcnna, rå, endast ~ it•alicnskan,
i d e övriga har det ersatts med ord, som härslamma från latin ets »virga» , 1kv,i st. Opifcri funcs, brassarna, har försvunnit
utan alt efterlämna spår uti något språk.
De romanska språken sinsemellan er,bjuda stora olikheter
i sjömwnsultrycken, med 'llndantag dock ,för spanskan och
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porlug:isislmn, som i många' fall äro räl t lika. Brwns 1 'J e/
heter s~uluncla på fran ska »perroqu ets » (papegojor), ']ht ilalienska »:pa,p paf.ichi» (capuchongN·) sam t på spanska >c h
portugisiska »j uanet es» (el t smeknamn på Juan). Leds c!lc l
heter på franska »'bonctles», på ilaliensim »coltcllacci », på
spanska »alas» och på portugisiska »barrcdouras», således ;~Ils
icke någon likheL
Tm slut må lämnas en redogörelse för nå,gra benämnin;.iar
på vissa sjömilitära grader och ~befattningar.
Amiral härleder sig från det arabiska ordd »amir-albahr» (!furste Lill sjöss). Formen »admiral» i engelska', tyska
och danska språken sägs be:r o på inflytande från verbcl ,Hlmirari » (beundra). I viceamiral b elyder »vice» »ställ fön•l ritdare», vikarie. I konleramiral konnner prefixet »konter," ay
det franska ordet »con lre » i beinär](le]sen »vid sidan a\>>.
Slwutbynacht, såsom graden :förr hette hos oss och ännu h c ler
i Holland, bclyder egentligen »nallYakl» .
Kommendör och kommendörkaplen betyda båda »het \lha vare». Orden konuna av latinska »con » = ».Jned» och
»manclare» = »ge i uppdrag».
Vi ~komma härefter Nll en intressant grupp av fyra < rd,
som alla utgå från det latinska »cap ut» = »huvud» . Dc ··ro
chef, kapten, kadett och korporal. »Chef», som ju är de t
franska m·det »chef», har under århundraden Hingsamt vu it
fram ur »cap ut », under ~det atl de ö:v riga på ett tämligen sent
stadium blivit så alt säga inlyftade frå :latinet till fran sl-:an,
»capitaine» frän »capilaneus», »1-:adell» från dimunilivcl »capitetlus» och »caporal» frå'n »caput». Caporal har dock enom inflytande från ordet »cm,ps» vid överflyttning till en •'el
andra språk blivit förvrängt till »corporal».
Löjtnant l\Ommer ·av det franska »1ieutcnanl», som dir,•!d
iDelyder »en som :h åller en annans plats ». Alldeles samma l>L'tydelsc har vårt svenska »slåt'hMlare», 1S'll1 kommer fd1n
tyskans »sta Uh aller».
Jlalros kommer av tyska »Matrose », holHindska »Jll:ltroos». Vad delta senare heträfTar, anse en del etymologer ·1l t
1
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det är en on1bi,J dning av del franska »1B1atelot», som å sin
sida skuHe ~härstamma Ifrån del fornnordiska »mot unautr»
»matlagskamra l». Andra å ter anse, att »ma lros » Iwmn1cr
-av .d et forn·h oHändska »mattegenoel » (sådana som delade
säng) och a lt deila m·d ,giv.il det frans k a »malelol », via en
äldre form »matenot». För lekma nnen Yill del synas, som om
det fo:rnnordis:ka »m·otunaulr» slmJ.Ie 'kunna haYa givit b:''tde
»Jnattegenoel» och »Ina lenol », ~om denna f,orm verkligen funnits, vilket bhvil hestrill.
Gasl anses komma från lågiyskan eller holländskan, i
vi,Jika ~sp dk :or{le l dock har en •vids lräcklare helydelsc (en sälle
i allmänhet). Hos oss 11ar emellertid »gast» alltid varit et~
utt:ryck för en matros. Kan det finnas någon inhemsk stam
Under 'V ikingal,iden var »hasaclar», som egenl~ör ord2L?
Iigen !betyder de som silla Yid roclcHuckorna, uttrycket för
ske}J'p cns roddare, v.ilka iiven ·slwlle handhava seglet m. m .,
allts å j u st »gastar». Under någon lid användes h-runan Iför
att återgiva g'h, och detta skulle ju kunna bidraga till en
mi sstanke att »hasaetar» och »gast!ll'» äro hesläklade, men var
h ar ordel i så fall hållit hus excmpeh "is under 1500-talet?
Förifattaren ~har icke kunnat finna »gas t» före slutet av lGOOtal et, men »ge sel l» finner man någon gång i .samma betydelse.
Det är dock icke något ovanligl, att ett fornnordiskt ord
försvinner ur dollcrspråken, m~en dyker upp i ett annat elfter
aU ha passerat en förmedlande brygga. Såsom exempel från
detta ~ område må omnämnas det förut omlalade »horfudbendur», som givit det frfllnska »haubans» ~ävensom »hunn» (masttopp), som anses vara ur&prunget tiE »h une» (märs) i samma
s:p råk. I håda fallen har del säkerli,gen Yaril de normandiska
vHdngar,na, som förmedlat örvergången, och i båda rallen ha
on! en försvnnni L ur de skandinaviska srp råken. Holland he,SÖ'k tes !i liligt av vikingar; kan möjJ:igen foTaholländskan den
vägen hava häml:at slammen till det hoHänclska »gast»? I
så faH har detta ~ord gjort samma rundlur som det förut
nän'Lnda »s·köjl ».
Vanligt var ,j norden i forna tider, att delar av fartyget
uppkall alks efter namn å kroppsdelar, såsom h og, låring,
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skrov, köl (,llesläklat med hals) o. s. v. Så har även senare
Yarit .förhållandet ocJl ,k unna anföras som •ex•empel härå »kin<J _
hac,karna», »skägg» och uUryd(en »ligga på näsan », »ligga
på hälen» saml »ryggbruten». Om ·sålunda uttryck från sp•·akct i allmänhet blivit atwända i överförd bemärkelse uti sjiimansspråket, 'har motsalla förhållandet varit mycket lllL'ra
förekommande , i det all eufemistiskt användande av sjöm ans_
krmer är synnerligen vanligt. Exempel härå äro ultryckl'll
»bringa något i hamn», »lida skeppsbrott», ))minska segel»
o. s. v. I delta .sammanhang förtjänar m·det »f ullbo rda» dt
särskilt intresse.
När ett fartyg var rf·ä nhghyggt, d. v. s. då alla horelen Yoro
på'Ja,gda, sade våra förfäder, att del var »fullbordi». Är del
icke då sannolikt, atl man ·i detta ord kan söka härkom sten
till vårt »fulliborda»? Det har åtminstone ej ·l yokals ,författaren att <finna någon förklaring, SOill1 för·efa1ler mera san noJilk , men hurnv'ida .etymologerna äro av samma 'mening är L n
annan fr·åga.
TiU sist må erinras om namnet ·p å en 'b ok, utgiven av
en dansk prorfessor. Boken heter »Ordenes liv» . Jwst delta
namn säger så mycket. Orden ha v·erkligen liv. De föd as,
leva, för~indras och dö . För dem som känner något om de ras
liv, för dem blir språket också mera levande och rikare Ol il
!:ar genom denna .lilla redogörelse intresset för sjömanssp t,Lket kunnat ·Ökas och detsamma gjorts mera levande, så iir
ändamålet vunnet.
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Havens Frnhet
(Utg. The K:wy Leag•u,c.)

K'i.p ling ·h ar <e'n gång uttalat, alt få saker kunna vara så
fär g1ftande som onl. Och för Yarje människa, som dör av
ett vanligt gift, är del säkerligen tusentals, som taga s'kada
blott och barl genom att bliva fångna av en beslickancle fras.
»Frihet, Jämlikhet oc.h llroclcrskap», till exempel, var just
~e n dylik giflrblandning, som, mn 'icke Storbrittanien så enständigt vägrat all svälja den, sannolikt skulle ha lyckals komma
allt vad .frihet 'heter i Europa .alt ,försvinna. Väl omsatt i
pr aktiken visade den sig snart nog, som ·vi alla veta, bestå
u ti »Infanteri, KaYalleri, Arhlleri och l\Iilitiir Despotism »
ibegropp, som i var j c fall Jj ud a något a nnorluncla. Men så
länge frasen ifråga hade liY, var elen icke desto mindre av
·s tör.sia !betydelse. Tjugo år's krig i Europa kunna direkt skriva s på dess konto. Om man bloU helraktar den såsom en poHti sk fras, torde elen dock knappast ha Ya vari L mera farlig för
värl dsfreden iin dess motstycke i våra dagar, »Havens Fri·het».
Liksom den anda av ondska och blodtörst, som i själva
V·erket är ,i nneboende rj S•islnämnda ,fras, är den årsbarn med
det moderna Europa själv. Det återuppläckte s av Tyskland
under del s,enaste rkriget och annammades så av prcsicl·enien
W ilson i elen andra av hans beryktade fjorton punkter. Den
är Jwrt, ·skenbarligen förnuflig, påtagligen lättfattlig och så1
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lunch särdeles lämpad för propagandaän damål; som såtla n
gör frasen sina mpphovsmän a ll heder. Och om ej invån arna
i Sto rJJriltanicn och dess dominim1s snart nog verkligen f alla
vad begreppet »l-l avens Fri'hel» innerst :betyder och ays er, ka n
del !hända, att de sv~dja elen 1förrädiska frasen - med det l'l' sullal all redan den nuvarande gcneration·en kan komma r l t
hiUert få ångra det.
Satscn, att världshaven skola vara lika tfritt tillgäng liga
för alla nationers sjöfart ·under krig som dc äro det i fred s! d,
låter i förstone nog så bra, ej minst ,för alla handelsidk ar !le
och ,f redsälskande samhällen i del brittiska imper•i et och lll"d
h~insyn till alt den Ianserals •v id •en så utomordentlig t gynn sam Hdpunkt. Hela elen civiliserade världen är ju Öyerm åtl.tll
trött på l<rig. Regeringarna lela med ljus och lykta efter" ~' je
möjHghet att undvika krigiska förvecklingar i framtiden. 0ch
eflersom fred, lagbunden ordning och hlomstrande 'handel iu·o
det väsentliga för en sund imperialistisk politik, är det gi v( l,
all varje en.g clsman måste önska frmngång åt en tanke, S(• n
ulan att nationaläran trädes för när, avser att ·framdeles l ckia 1båcle land och 'hav >från k6gels elände och olydkor. Til l
denna hos alla folk förefintliga längtan efter fred är del j ust,
som föresprålun·na >för »Havens Frihet» Yäclja. Om Storhritt.lnien blott Yill, km det, säga dc , m 1 giva Värld3fredcns sak lll
goll handtag. Alla Yeia, att Slorbrillanien s ''erkliga och av;.,,_
randc styrka i elt krig lig.g er i dess sjömakt och av den
europcis•l<a kont>inenlcns nationer ses den styrkan med li ka
olrlida ögon och är l•ika fruktad i våra dagar som den a llli:l
ya r i L fr å n deras si·d a. Så ·l änge Storbriltanien alltså enYis s
all upprtitthålla denna sjömakt, måste alla dess höglidli :t
bedyranelen om hat till kriget av den övriga världen heLTakt'"'
såsom hyckleri. ör i k et hör därför inskränka sin sj öm n 1 t
därhän, alt den i krigslid bJ.olt förmår dl'eil divt bekämpa ol aga
sjöhandel, och Storhriltanien s och Imperiets allvarligt menade
h·o1h et ge1ntemol världsfreden skall triumferande !framstå i a ll
sin klarhet. Och vidare framhålles det, att -..-ad som än m:"t
hända de kämpande lantarmeerna, 1blir dook därmed all sj i-
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trafi·]( för alllid awfriad från varje störning under krig. Världen i allmänhet och 1fr ecl·cns sak i s~mncrhet sl<all då stå i den
allra största tac1k samhctsskuld till det bri lt'iska imperiets folk,
ja, man antyder dessutom, alt denna befTielse av J1aven från
J"rigsverk·sam'h et hör utgöra ett stor l steg ä ven mot krigets
föTvisande Ifrån land,b acken.
O lyckligt nog .för denna bevis•(örings apostlar är den emelfertid .grundfalsk fr ån början till slut. För det första skulle,
även om alla nationer avstodc från s•in a nuvarande rättigheter såsom krigförand e gentemot ·sjöhandeln, detta aldrig kunna U1jälpa till alt på något sält .förebygga eller ens alt fördröja
ett krigsul'brolt. Tvärtom skulle det blolt ha en helt molsall
verkan. Från det ögonblicket sku ll e alla möjli~heter alt ö·v cr
a1aV•en, •d. V. S. If rån alla världens ]<anter, förse si.g med behÖV'l iga ~k rigsförnöde nheter slå till disposil>i•o.n ulan någon ins·k rän'k ning för varje nation, som ämnar påhörja ett >krig Lill
lands. »Havens Fri·hct» heLycler alltså från denna synpunkt
helt enkelt frihet Iför varje krigoförande nat•ion alt sköla sina
~an·dop eralioner utan någon so'111 hälst inskränkande påvcrl<an
av sjömakten. Vad detta ä n innebär, icke .Jär det avskräcka
frå n krig, än 1111indre <förhindra elt dylikt. Del eggar i stället
därtill ·och utgör ett bestämt och frll'kt.ansvärt steg mot kriget.
Och om ·d et brittiska imperiets fo.Ik någonsin förmåddes alt
ver:kligen Laga detta fruklansvärda steg, 'skuHe de genom att
avslå 1från sitt ·eget ·k raHigasle medel lill krig·ets ,f öre.b yggand e förljäna allt det förakt oC'h dem förbannelse, som kommand e släkten säkert skulle skänka ·dem.
För del andra skulle d t framlida kPig, vars u UH'ott på
detta ,s ält direld uppmuntr ats av Storhrittani·en , med nodvändig'het inneb~ira betydligt mera förströelse och fasa samt räcka
avs evärt lä111gre än vad som eljest vore fallet. Atl under namnet »Have ns Frihet » 'l_)å {:örhand slälla dessa samma hav helt
och fulll i dc stridande armeernas ljiä nsl, är sannerligen varl\<en atl humanisera eller Jörkorla deras ·ö deläggande verksamhet. Del är tvärlom det bästa Länkbara siittct alt skärpa kriget till Janels och förlänga det. Dessutom berövas det hrit-
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tiska imperiet fnlllwn1ligt hela den makt, det nu äger alt hal!a
borta ,från havet de alltmer tilltagande fasor, som krigföringe n
till lands och i luften i så Pikt mått föra med sig.
Vad för övrigt det Brittiska impedet beträll'ar, tyck>s de
fredsälskande förespråkarna för »Havens Frihet» tot alt gl(imma, ,a tt detla deras krav innebär en motsägeLse, som Lir ! 'l~l 2
djupgående och av stor räckvidd. Dc 1framhålla, aU krigets
förebyggande och upprätthållandet av fred i framtide n är deras stora önskemål. Förmodligen hoppas de alltså, att om så
olyckligt vore att ett krig än en gång skulle visa sig 'a ra
oundvikligt, det åtminst01ne måtle bli 1så kortvarigt, så llegl"än sat och så humant som möjligt. Och eftersom d e utan
tvivel 1hysa motvilja mot sjökriget, borde de ur mänsklig synpunkt i än högre grad ogilla kriget till lands. Förstå dc då
icke, att de, i och med pläderandet för »Havens Frihet» såsom
lämplig grund för utövandet av brithsk r 'ikspolitik, i sjiilYa
verket föreslå en sådan förändring i denna politik, att alla
deras ·e gna S)lftemål måste s}älvfallet 'kr,ossas genom a tt rlen
thetyder en våldsam omkastning av hela sältet för engelskt
deltagande i ett framtida krig?
Så länge Storbrittanien är ett örike och en ohero cnde,
suverän ,stat, måste det givetvis för sin egen existens hava ti llgång på en ·sjön:wkt, som :k an, om bcihövligt med vap nens
h}älp, u ndanrödja alla hinder för dess sjöhandel och övriga
förlbinclclser över havet. Eljest rål'-ar det g·enast i fullst ä ndigt
'beroende av den nation, sam även under blott några få månader Jmn ,e f.fektivt avskära det från att använda de stora
rfärdvägarna till sjöss. I varje fall är det därför en nödv:indighet, att Storbrittanien äger en flotta och en stark sådan .
Och har riket en gång en dylik, bör det väl ändock få anv änd a
den- åtminstone för att helt enkelt försvara sig och sina <lo.minion.s mot angr,e·pp. FöljaktEgen torde .flottan, till och med
om begreppet »Havens Frihet» sitter i högsätet, böra få k omma till avändning vid försvaret av det brittiska imperiet mo t
fie ntlig invasion och för att skydda dess sjöhandel mot stiirningar och anfall. Men det är då väl aH märka, att i så fall
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varje offensi vt uppträdande av den engcls'k a flottan gentemot
en fiende är för alltid omöj liggjort. Ty offensiv sjökrigfäTing kan ,endast :förekomma i tvännc ski.l da former. Antingen leedes den ri ?Nelsons anda, varvid fiendens sjöstridskrafter urppsökas, var dc ·än befinna sig, oCJh förintas, eller ock
:antager sjökrigföringen den mindre glarusifulla men väsentligt
effektivare formen av ett med strängaste tillämpning av den
int ernahonella rättens lagar genomfört av'brytande av 'hela
den ström av sjöledes gående transporter av förnödenheter,
på viJikas lycJdiga framkomst till destinationsorten fiendens
'h ela 'k rigföring till sjöss, till lands och i luften dock slutligen
())eror. Och om ej den brittiska flottan äger rält och ihar rförm åg.a n att på sådant lagligt sätt avbryta :fiendens tillförsel
ö:ver havet, då kom;mer den så mycket mindre i t.alfälle att
kunna uppsöka och förinta hans sjöstridskraft.er. Ty om dogmen om »Havens Frihet» garanterar fienden en fugn och säk er åtkomst av dc .förnödenheter, han är i behov av, så l>ärer
:han ej vara dum nog att alls låta sina sjöstridskrafter lämna
h amn. Ligger en flotta,' särskilt om det är en svagare dylik,
:i 's in trygga hamn, så risl"erar den inte ,för ro skull en utbrytning, s,om blott kan ha en så gott ,som ·säker undergång till
p åfö,J jd.
Ehuru :i mperiet sålunda ii enlighet med receptet »Havens
Frihet» likväl skulle :för sin blotta existens behöva h ålla sig
m ed en avsevärd sjömakt, vore d,en sistnämda ri krig uteslutande ihänv~sad till rent de-fensiva operationer, vilket för övr,igt frasen s förespråkare öppet tillstå vara deras fulla avsikt.
Det skulle ej skada, om dessa herrar ville låta blicken ,skåda
öv,er en vidare horisont. De skulle då förstå, att imperiet,
m ed flottan fullständigt berövad varje möjlighet till offens·ivt
'Uppträdande, bleve tvunget att utesl.utande till lands gå anfallsvis till v,ä ,ga- om nu r·il"et kan komma att någonsin åter
fö r a ett offensi·v t krig överhuvudta.g et. Med andra ord skulle
d en brittiska flottan, tillmätt efter denna skala, alltid behöva
att från första stund i ett krig, där Storbrittanien v•ore inb landat, komplett-eras med en brittisk arme efter kontinentala
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ll1åll, sålunda liksom under världskrig ets senare år räkn ande
millioner man. Ur offensiv synpunkt skulle det brilhska im pePict vara blollat på sjömakt, och detla stora och väsentl igen
mariLimt bclonadc rike skulle, om det ej villre Q1ell avslå fr·m
v.ai·je slags offensivt u.p pträdande , sålunda tvingas all allt 1d
genomkäm pa kriget såsom en landmakt . Det är en lek llll'<l
ord att framställa ett dylikt iförändrat uppträdan de sås om \arandc till fronuna för ,freden, så•som ett framsteg eller sås, 111
en mera human i Lär krigföring .
Den nakna sanningen är, atl de moderna lolkarn c tv
denna mycket gamla Y i llfarelsc fulls tänd•igt missförsl å sj<ikrigcts natur. På grund härav och i sin iver att avskaffa sjiikri get genom atl »befria » I1aven från detsamma , råka de i
själva nrkeL samtidigt göi·a sitt 'bästa för ,ait avskaffa det ul ·n1
::dl jämförels e kra.ftigasl avskräcka nde medel mot kri,g et, d ' l
medel, ·SOm samtidigt äger förmågan framför alla andra ' ll
förkorta ett krig. Fel-eL ligger i a tt de tro, att e!Iekti v s i <ikrig-föring består i samma allljämt fortgåend e manspill an o• h
ödeläggels e, som karaktäri serar landkrige t. Sådant är enHll erlid sjökriget icke •Och kan meller aldrig 'Vara det. Till Ol'h
med ell sjöslag i större stil 'berör allenast helt ob etydl iga
personals tyr·h or av 'hÖg yrkesskicl dtighet. Det varar helt k ort,
kan ej snarl upprep as och m edför även i v~ärsta fall blott <'11
bråkdel av de förlusler i människo r oc<h matel'iel, som <förJ.eredelscrn a lill och genomför andet av ett enda mera betydande
fälttåg lill lands drager med sig. Är det å andra sidan kravet
på 'humanite t, som föresyäva r förespråk arna för »Haw· 1s
Frihcl» såsom det verkliga syHemåle t med deras akbion, "t
hordc sannerlige n landkrig et långL för-e sjökPiget bliva fii r ·mål för deras uppmär'k samhel. Men de verkligt avgörande
operati·on crna i ett sjökrig bestå varken i sjöslag eller någon
såsom
annan ~form av manspilla n och ödeläggcl<se ulan cl
avbryland
uti
tilll<änna
väl
mycket
er
Eu ropas landmakt
ånfr
man
som
samtidigt
av fiendens sjöhandel , varvid man,
händer honom cle förnödenh eter han söker sjöledes im p o•·Lc ra, konsekve nt därmed öl<ar .s ina egna ,förråd, allt i cnlig lt• t
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med d en internatio nella rättens bestämme lser. De bestå vidare uti att flottan så att •säga träder l<illba.k a för den fientliga
Jaa!ftut'V ccldingen till lands och sauntiåigt stäcker varje iförsök av fiend en att .upptroäda till sjö,ss. För alt n å dessa mål
med sjö'krigf.ö ringcn behöver man varken rä·k na med mans:p'i Uan ·eller ödeläggels e. Vad som 'till sjös·s krävs för sjökriget är blott en skicklig och smidig fördelning av lämpliga
sjösty rlwr, ~en :fråga, som man lugnt kan anförtro amiralit et ebs »' Var tStafl"» att ordna u:pp. Och i land, vad som där
•kPävs är lag, den lag om sjökriget, som vad angår varje tänkhart användan de av den 'brittis·k a .sjömakte n för övrigt redan
~ existerar och delta i en form, som gör att alla länders prisdom stolar ·i lika målt 1lmnna vädja till d~en och vilken, salntidigt som den medger utövandel av ett oblod igt m en dödand e tryc'k från sjön på fienden, skänker full rättvisa åt
varj e neutralt handelsfa rtyg, som ärligt iakttager den neutrali tet, det själv gör anspråk på.
Bestämm el,s·erna och 'grundsats erna i de •internatio nella
eller, såsom brittiska regelagar, som beröra s~jökrigct ringen i sin not Lill de neutrala makterna av den 7 juli 1916
•k aUade dem, »11he :historie and admitted rules of the Law of
Nations» - äro i den :form dc tillämpas vid alla ci'vilis'crad e
staters prisdoms tolar av allra ~största praktiska intresse; och
det !börjm' numera bli alltmera uppenbar t, att om den neutrala
sjöh andeln u nder världskrig et hade fått rättsligen behandlas
uteslutand e enligt ·dessa lagar och vid prisdomsb olarna i stälkt Iför av dittills obekanta och ~ all hast sammans atta kommitteer, skull e icke 'b lott kriget självt ha förkortats enormt
uta n man skulle även sä'k erligen ha kunnat fullkomli gt undViika ·en lång T•a d farliga dispyter :m ed neutrala regeringa r.
'Det ·ä r alltnog högeligen nödvändi gt att man lägger på
crninnet, a tt de ·ovannäm nda »historisk a och vedertagn a» lagbestämme lserna utgöra det allra frä1nsta medlet för såväl
'hum aJiisering som förkortnin g av kriget, :som människa n
Överhuvu dtaget känner till. Att utan vidare avskafl'a dem till
f örmån Iför .en .så falsk ·och lom fras, som elen man kallar
1'idskrift i Sjöviiscnde t.
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»Havens Fr ih et», sku lle helt ·en kelt betyda, att haven vore
full ständigt u ndand ragna från v:arje d irek t deltagande i ett
fram tida kl"ig oCJh de olika ländernas örlogs>flottm fing e sig
tilldelade den gagnlösa och föga ärofulla lotl en att biträda
vid dc i sannin g mördande ·operationer, som i alla tider varit
betecknande för de •stora krigen >till lands.

En jämförelse ur taktisk synpunkt mellan de
inom Östers jömarinerna senast konstruerade
eller projekterade jagartyperna.
Bland de olika fartygstyper, av vilka en modern flotta
är smnmansatt, är jagaren utan tvivel den, som har den mångs•idigaste användningen.
Flottans kärna, artillerifartygen, ibehöver för att rätt
kunna utnyttjas förses med rörliga armar, som kunna sträc1kas u t i >alla riktningar för att !känna si•g för - för att slå till
.eller :parera ett slag. Menjagarne läntpa •sig ej blott för samverkan med de starkare >fartygen utan även för självständiga
o:p enationer. Genom sin farböverlägs·cn'het i förhållande till
a n d ra stridsfartyg 'behöver jagaren sällan frukta att bE tvingad
tiU sh·id mot mycket överlägsna fiender. Dess farligaste mot•ståndare är ·fiendens egna j>agare. Äro de fientliga jagarna
avs evärt •s tarkare än de egna sjunka dc senares värde i mycket
1h ög ,grad. Endast om ett jagar.förbUJnd kan visa sig i sjön
utan att behöva riskera att råka i strid med fientliga jagaPe,
vilk a äro så överlägsna, att stridens utgång från >b ör j an är
given, endast under sådana ·omständigheter kan man till fullo
utnyttja jagarens mångsidighet. Att lägga ner stora lwstnad er på en jagarlyp, som, när den v·äl är färdig, visar sig för
svag att >fylla sina uppgifter, är föl'kastl>igt. Man må•ste därfö r vid bcdö>mancfet av en jagartyps användbarhet oc'h värde
göra klart för sig, vilka resurser ·SOin finnas Iws de jagar1
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typer, som kunna tänkas komma i strid med de egna. Fö r
Sveriges del torde det i första hand ·vara östersjömarin ernas
jagare, sam äro inlPessanta i detta av•s eende. Då ju vår flotta
från ·och nwd i år .förstärkts med två nya jagare, li gger en
j ämförclse •i taktiskt avseende mellan dessa - Ehr cnskiild jagarna - och öv6ga östersjömariners moderna jagare ni1r a
till hands.
Dc utländS'ka östersjömarincr, som förstärkts dler skola
iförslärkas med moderna jagare, ä•ro Tyskland och Polen . Bcträ(l'and e Ryssland iha;va 24 jagare påbörjats. Emellertid iir
arbetet å dessa .för närvarande nedlagt, och det synes OYisst
huruvida de någonsin bliva färdigställda. Som dessutom inga
t~ppgiifl·er om dc•ssa fartyg finnas att tillgå, kan det lwn skc
vara lämpligt att i den taktiska jämförelse, som här konunc r
att göras, medtaga de .u nder kriget 1by.gg·da största ryska Jagarna, Karl ~1arx-typen, vilka äro :på 1,300 ton. Etnligt senaste marinalmanaekor äro fyra fartyg av denna lyp numl'ra
stridsdugliga.
Polen, vilket land för ,n ärvarande med Fraulkrikes JJi·slånd håller på att utveckla sin flotta, har två 1,500 t ons
jagare, Burza ocih \Vichcr under byggnad i Frankrike .
Med tyska flottan hruva nyli•gen i111förlivat•s 6 nya jagare
av Falkeldassen om cirka 950 ton, under det att 6 andr a .1\'
ungcfä~· samma typ äro under byggnad.
Ehrensköldjagarna äro som <bekant på 1,050 ton.
Det kan vara lämpligt, att vid jämförelsen 1nellan jagartypernas olika taldis·ka egenskaper, taga till utgångspun k ll' r
några av dc krigsförc.lag, i vilka jagare komma att delt a~-,,~,
Jagarnas huvuduppgift är att föra 'f ram sina torp ech r
mol fi endens värdefullaste fartyg. Detta kan ske anlin g,•n
under .dager eller uneler mörker.
Under dager torde ett sj~ilvständigt torpedanfall av jaga·r c m1•ot arhHcrifartyg sällan förekomma. Jagarne komma
atl samverka med hnvuds•tyrka·n, och ·ett torpedanfall insällcs,
när det bäst ·k an gagna ihuvudslyl'l(ans artilleristrid. Hii rYid
spelar farl en en mycket stor roll. Dels måste jagarna h aYa
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fartö verlägsenhet i förhållande till egen .huvudstyrka .för aU
l<unna grupperas å ·en efter stridsläget lämpad plats, dels
måste de hastigt kunna intaga ett för torpedanfall fördelaktigt
utgån gslä·ge i förihållande till fienaen. När anfallet sedan insättes, måste jagarne å kortast möjliga tid uppnå skjutläge
och, sedan torpederna skjutits, draga sig •u r det fientliga artiHeri ets verkningskrets.
I avseende å farten ligga de svenska jagarna i teten med
kontrakterade 35 knop. De tys'k a jagarna göra enligt marinalmanackor 33 resp. 34 knop.
Burzajagarna äro avseelda för 32 knO})S fart. De ry•s ka,
ur sprungligen konstruerade för 35 knop, lära numera ej kunna pPestera mer än högst 30 knop.

Seclan jagarna kon11nit i loäge att skjuta sina torpeder,
gäll er det alt lägga ett så stort fält som möjligt, för att härigenom öka träiTsannoEkheten ,e ller tvinga fienden till en för
dess artillerield ogynnsam manöver.
Härvid äro torpedtubernas
rand•e.

ClJll~al

och uppställning avgö-

Ifråga ·om anlalet torpedtuber är·o de ryska jagarne !bäst
utrustade, enär de iha 3 stycken lrippeHuber. övriga äro bestyckade med två trippeltuber.
BeträiTande uppställnirugen av tor pedbestyckningen ha
samtliga här omnämnda typer sina tuber placerade i midskeppsli nj en, varför de ifråga om uppställningen böra kunna
ans es i stort selt likvärdiga.
Emellertid torde det ej ofta för ekomma, att en jagare iblir
i tillfälle att avskjuta alla ·sina torpeder samtidigt. Den fördel, de ryska j agarna ha i •si tt större antal tuber, är väl framför allt möjligheten att hålla flera torp eder klara i tuberna,
än de andra jagartyperna kunna.
IDen ryska överlägsen1heten i fråga om antal torpedtuber
Uppväges av, att kalibern å dessa endast 1är 45 cm., uneler det
att de tyska ha 50 cm. torpeder, de svenska 53 :or och de polska 55:or.
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·G enom den •större torped en uppnå s dels större spr ängon ;.
laddni ng och därme d större spräng verkan , dels ökad p 1
-ii)
ed
m
träfl'
Den spräng verkan , som erhålle s genom en
t
et
a
cm. torped t orde ej vara tillräck li·g alt allYarl igt skad
tormoder nt pansar farlyg . 50 cm. torped ens spräng laddni n g
.
t
resulta
gott
omma
åstadk
d e vara i minsta laget 1för att
I fråga ·o m såväl spräng laddni ng som porte tord e de
f;ll ·svensk a 53: o rna ej 'bliva a neY·ä rl underl ägsna d e 55: or,
rn a
modlig en av fransk tillverk l1'ing, med rvilka d e polska j aga
komm a all utrusta s.
Torped porten spelar m yck et stor roll Yid dagtor pedanf all
Hr•.'
med jagar e. Ju längre torped erna kunn a gå, desto has lig
skt
takti
Jmn jagare n komm a i tillfäll e att skjuta , när det
al l
lämpli ga tillfäll et yppar sig. Det är svårar e för fiende n
al l
e
svårar
bli
a
banorn
nom
Yarige
s,
se, när torped erna skjuta
ngas,
nedbri
ll
fa
motan
in
sätta
upptäc ka; ticlen för fi enden all
eri oCJh de skjula nde j agarna ha större utsikt alt undgå arlill
jaantal
trä!T. Det senare är för en marin med ll'egrän sat
gare av synner ligen slor betyde lse.
En IViktig faktor vid torped skjutn ing är bestäm mand el av
1fi.ende n s lwrs och fart. Härtill fordras i första hand goda
avs tåndsm ätare. De ty ska jagarn a lära vara försed da med
er.
två 2-m : s mätare av ny typ med synner ligen goda eg enskap
t1e
n
Ehrcns i<.öld har två 3-m: s stereos kopisk a mätare . Angåe
änt.
de ·Ö vriga jagarn as utrustn ing i delta avseen de ·ä r intet k
ej p
a
nn
noggra
ligen
synner
vilka
t
Gyroko mpasse r, medels
tygL'I1.
målfar
av
»
ng
»·plotti
lingar •k unna tagas, underl ätta äv en
Bhrens köld, såväl som d e tyska jagarn a och anla gli gl'n
även d e polska 1äro förseel da med dylika .
Vid torped a·n fall under dager är det sannol ikt, att fi enden
jasälter in sina j agare l-ill motanf all. Artille ristrid mellan
gare komm er då att uppstå .
För .att få :förh å llande t mellan de olika typ ernas artillerielsetal ,
ki1dJ{t uttryc kt i ·sifl'ror och därige nom ett slags jämför
ckhar här uträkn ats d en ·samma nlagda hrcdsi devikt, som r esp
ut.
min
en
er
und
re
nda
mots-tå
sin
tiY·e j aga re k a n slunga mot
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Burzaj agaren kan medels t sin a 4 st. 13 cm. •k anoner ut690
slunga 1,080 kg. }Jå samma tid som Bl1rens köld skjute r
]{g. ur •s<ina 3 st. 12 :or.
De ·r yska jagarn a med 5 st. 10 :or skjuta 900 kg. och de
tyska Falkej agarn e 540 kg. med 3 st. 10 :or.
Med dessa tal som jämför elsegru ndval konnn er man till
det resulta tet, att två polska jagare motsv ara ungefä r 3 E'hrensköld- ,eller 4 Falke- jagare .
D e ryska ligga mellan d e polska odh dc svensk a.
De t nu använd a jämför elsetal et är dock ej utslags givand e.
Kanon ernas porte, deras antal, kaliber och up·p ställni ng samt
eldledn in gsanor dninga rna m ås te tagas med i beräkn ingen.
Det är ·k nappas t antagli gt, att jagare skola kunna föra
a,
artiller istrid å avstån d över 15,000 m e ter, val'för de svensk
eende,
polska oCih tys·ka jagarn a äro likstäl lda i skottvi ddsavs
cm.
enär deras kanon er nå öve r detta avstån d. D e ryska 10
däri·roll
r
spela
rn
Kalibe
.
bekant
ej
kanon ernas s·k ottv•idd är
genom att ·e n kraftig are proj ektil har större ver·k an. I detta
aavs eende ha alltså polack erna överta get med BhPen sköld-j
anatt
garna som numm er två. Ryska jagarn a ha fördel av
flatle•t ·k anoner är 5, j u större an tal kanon er, desto större utsikt att träfra ·och des to mindre risk att .alla kanon erna skola
bli satta ur stridba rt skick. Dessa jagare s artiller i torde emel,
lertid vara underl ägs et övriga jagare s, utom möjlig en Falkes
ro
ä
jagare
·enär centra lsikte ej finn es. Dc övriga marine rnas
försed da med centra lsi/de för w·tiUer iet.
B etnäfl'a nde artiller iets uppstä Uning kan följand e nämnas : 'Samtli ga !ha a rtill eriet uppstä llt midske pps.
Burzas 4 k a non er uppstä llas i en förli-g och en akterli g
grupp med de inre kanon erna ÖYerhöjcla.
förut och
Å de ryska j agarna äro 2 kanon er uppstä llda
3 akteru t. De inr e kanon erna äro ej överhö jda, en omstän
.
stäveld
vid
barhet
atwänd
eras
d
dighet som nog n edsälle r
uppäro
er
kanon
pernas
Under det att de övriga tre jagarty
ställda •bakom sköld ar, äro d e ryska jagark anoner na oskydd ade.
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De tyska j agarna 'h a en kanon å backen och de and ra
två akterut, den inre ·ÖYerhöjcl. Förutom den fördel ur <:'lclledn ingssynpunkt, som det kan rv ara att ha en grupp av lYft
kanoner i samma del av farlygcl, förefaller denna upp shllning mer lyckad än elen å Ehrenskölcl använda - med en kanon mellan s•k orstenarna - med här1syn till ökade skjulvinklar för mellersta kanonen. Ehrenskölcls mellersta k anon
s·k nllc, om den placerades där luftartilleriet nu .s tår, lm nn::t
skjula i förligare 1bäringar, än den kan med nuvarande upl)stäUning. Dessutom skulle s-tävclclen akterut förclub bL\,,
Jagarnas uppträdande synes i högre grad än andra fa rtyt; s
utveckla lägen, där stävelelen spelar stor roll. Placerandel :tv
mellersta kanonen akt•crnt torde vara att föredraga fr am liir
förut med 'hänsyn till användbarheten uneler gång i sj ö m ed
hög fart. studerar man marina-lmanackor finner man å jagare, där ·o lika antal kanoner uppställts i stävarna, alt fll'r
.kanoner undantagslöst uppställts akterut än för ut.
Granskar man de egenskaper !hos jagaren, som äro m es t
värdefulla •under ett torpedamtall rmder mörker, finner man
att ·det gestaltar sig något olika mot uneler dager.
Uneler mörker uppträda jagarna s}älvstäncligt. Den h iiga
farten, som uneler dager är av slörsta betydelse, är visserligen
även nattetid av stort värde, men andra egenskaper träda i
förgrunden. Jagaren ·skall så oförmärkt som möjligt komma
fienden ju på livet, skjuta sina •t orpeder och åter försvin na
i mörkret.

Osynlighelen spelar alltså slor roll, god förskärmnin gscliscipl in, god eldning utan onödig rökbildning och fram f ii r
allt ingen skorstensflam äro omständigheter, som jagarnas
tekniska konstruktion visserligen U1ar inflytande på, men i
första hand torde detta emellertid ·bero på personalens skic.''lighet.
Som samtliga jagare äro turbindrivna och ·o ljeeldade äro
förutsättningarna alt uppnå god eldning tämligen lika för all a.

-

553 -

Cenlra lrsikte för torpedtuberna bör avservärt unelerlätta
skjutningen mot ett plötsligt upptäckt mål.
F'ö r m·Nlleriet är centralsikte Eka viktigt uneler mörker
som u neler dager. Som jagarna under mörker kunna ·k omma
i kor tare artilleristrid med kraftigare fartyg, är fördelen m ed
så ,grovt artilleri ·som möjligt än mer iögonenfallande än un·d er dager. (Skillnaden i ·e ldhastighet mellan en 10 cm. och
en 13 cm. kanon är ej mer 'ä n 2 ·Skottj min.)
Strålf.wsiw·e kan komma till aJ11vänclning nattetid i synn erihet vid artillerield mellan jagare. Förutom signalsl<J:ålka stare är Ehrenskölcl försedd med en stor strålkastare uneler
d et att dc ÖYriga ha två per fartyg. Dc ryska jagarnas strålka s tare ~iro emellertid så placerade, alt endast en kan lysa åt
varj e sida.
strålkastarnas ihuvuclup})gifl å jagare torde dock kunna
anses vara signaleri.ng å långa avstånd, t. ex. mell an fjärrlJc;valmingcn och hu:vudstyrkan .
Förutom nu •omnämnda uppgifter för jagare - torpedanfall under dager och mörker - användes denna fartygstyp
i stor utsträckning Nll spaning och bevakning.
Fart, artilleribestyckning m. m., som förut berörts, bidraga även här till att göra riartygen l•ämpliga, men en del
andra synpunkter göra sig gällande vid utövandet av denna
verk samhet.
Aki,i onsradien och förbindelsemedlen - för att nämna
någr a av de vikbgaste - spela stor roll. Emellertid föreligga
inga uppgifter i dessa avseenelen i fråga om de utländska j agarna, varför en jämförelse ej kan göras.
Genom sin fart och manöYerförmåga är jagaren givetvis
ägnad att anv~inclas mot ubåtar. För delta ändamål är Ehrcnskölcl utrustad med sjunkbomb er, vilket däremot de tyska jagarna icke äro. Anledningen härtill torde vara, att tyska flottan har särskilda motorbåtar spccidlt avseelda för j akt mot
ubåtar. Det kan emellerbid ifrågasättas, huruvida det ~ir
lämpligt alt frånsåga sig fördelen av att ha fartyg, vilka
h astigt - dc tys·k a ubåtsförstörarna göra blott 14 knop ku nna inifinna ,s ig å platsen för .e n upptäckt ubåt, och söka
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förstöra den med sjunkbomber. Huruvida de polska och ryska
jagarna äro försedda med sjuniebomber är ej bekant, men
det är antagli·g t.
Man bör lwnna anse alt en jagare av den storlek del hiir
är fråga om, framgångsrikt k.an ramma en ubåt, såvida ej tornet träffas, utan att själv bli allvarligt skadad.
Jagarn as användande som minutlä,g gare kan ses fr å n flera
sidor.
Den höga ·farten och det relativt lilla skrovet göra dem
lämpade att - speciellt nattetid - ·Oiförmärkt utföra m ineringar i of.l:'ensivt syfte, t. ·ex. <utanför en fientlig hamn.
Å andra sidan äro jagarna jämförelsevis dyrbara k rigsmaskiner med andra !h uvuduppgifter. ·Genom att •b elam m jaganlas Jörut ganska tl'ånga däck med minor, binder m an en
del av vapnen, v•arjämte sjövärcHghet•en ogynnsamt påver kas.
V•id möte med fientliga !fartyg utgöra de oskyddade min orn a
en mycket hindersam ·oCih stundom farlig last, som snarast
möjligt bör lämpas överbord.
Att därför ~·i6kcra dessa fartyg på ett mineringsförc tag,
torde i ytterst s•ällsynta fall vara välmotiverat.
Dc disponibla j.agar.för'bandcn komma under ett sjö krig
att <i största utsträdming rfå vam i gång under samverkan med
huvudstyrkan. En flatlas tillgång på andra, för minutläggning läm,p ade far·tygstyper torde även spela en dominera n de
rc ll vid avgörande av frågan om jagarna skola göras minutläggande eller icke.
Tyskland, vars kryssare äro minutläggande, har an setl
sig kunna .b efria jagarna från detta slags arbete. Emellertid
kan det ju ~ntc skada att förse jagarna med minbanor, för
så vitt dessa icke hindra utnyttjandet av jagarnas övri•g a vapen. ~hrensköldj.agarna äro utrustade med minfällning sanordningar odh det är ju ej uteslutet att krigslägen kunna u ppstå, då det är berättigat att använda dem.
De rysk·a jagarna äPo byggda med tanke på minfällning
och kunna föra 80 minor av mindre typ eller 45 av störr e.
De ·polS'ka jagarnas minkapacitet är ej känd.
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S j ökrig föres ej blott lugna sommardagar. Man måste
·sätta den .fordran på en jagartyp, att den i alla väder, då överJlu,v u dtagct opeTalioner Lill sjöss äro möjliga, skall kunna
ei[fekt iut deltaga. (Ett undantag är när farvallnet är is.belagt,
d å man 'lmn anse jagarnas rörelsefrihet inskränkt till att följa
i d e kraftigare fartygens ·k ölvatten.) Man måste på detta omr å de nöja 's ig med gissningaL Av hittills gjorda erfarenheter
att döma är E lu·ensköldtypen en mycket god sjöbåL På fotogr afier i Taschenbuch der Kriegsflotten synas de tyska jagarn a vara ÖYerbygg,da, och dclsa1111ma torde ~· ara fallet med den
fr an sk a Simounlypcn, efter vilken den pols im typen ä'r konstru erad.
Beträffande jagartypernas så att säga de{ensiua egens/wper •k an .följande nämna,s.
De tyska j.a garna äro ,f örsedda med paravaner, Yilket därEhrensköldjagarna ej äro. Ifråga om öuiga ~ir intet
ot
em
kä n t i detta ayse ende.
Till skydd mol luftanfall äro shäl Ehrensköld- som Burzuj agarna 'b estyckade med h· å 40 mm. au t. kan. vardera. Dc
r yska jagarna ha 2 st. 6, 3 cm. kanoner, under det att de tyska
,ej ha .annat speciellt luftartilleri än 2 st. 'kulsprutor. I stället
är dems huvudartilleri så konstruerat, att det kan användas
m ot luftmåL E'hrcnskölds 12 cm. kanoner ·k unna även i viss
grad deltaga i strid mot luftfartyg, enär de kunna eleYcras
u pp t<ill 45 a , en stor fördel dessutom om t. ex . .fartyget har
s·k adats och erhållit slagsida.
Det synes emellertid som om å en jagare, där lufteldens
ledning ·och utförande ej kan tänkas särdeles vetenskaplig,
vore lämpligast med automatkanoner, som med tillhjälp arv
spårljus kunna riklas mot flygaren. Bombanfall mol jagare
•f rån stor höjd lär vara föga lönande, i hetraktande av jagaMed anledning
~·ens lilla målyta och goda manöYe rföt'måga.
h ärav bör nackdelen med automatkan·oncns mindre porte
b or tif alla.
I fråga om far'lygens byggiWids.s ätl er b j ud a de tyska jagarna ·en nyhet, enär nitar så mycket som möjligt undvikits
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och ersatts med svetsning. Härigenom hm· säkerligen gjorts
en del viktsbcsparingar, vilket är av stor betydelse hos clenn:l
typ av fartyg. Dessutom äro de tillverkade av en speciell t
stark .plåt, som medger mindre tjocklek för en viss styrka .
Den viklsbesparing, som <bör ha vunnits genom dessa an ordningar synes emellerticcl ej lagts ner på vare sig ibestyckning
eller maskineri. I stället är'O fartygen uppdelade i elt stor t
antal smårum genom såväl långskeppsskott som tväTSkeppsskolt. Säkerligen är det tysk krigserfarenhet, som legal ti ll
grund härför.
Det !f örefaller ·cmcllerlid IWdblcmatiskt, om en elylik anordning kan göra så stor nytta. Skottcn måste ju av Yikls'h änsyn göras tunna, och bör ej kunna utgöra något särdeles
kraftigt 1hincler för en krevads verkan i angränsande rum.
Å jagare synes det därfö·r mera ändamåls·enligt, att offr a de
uik·tsöuerskolt, som kunna vinnas, antingen på m•a skincrie t
tiH båtnad för {ar/en, eller på bestyckningen, än att in fiira
långskeppsskolt för att öka iflytbar'heten. En anordning, som
ej finnes hos Ehrensköldjagarna , men som kanske kan vara
av betydelse, är att varje panna å de tyska jagarna står i sitt
rum., Härigenom kan undvikas att två pannor bliva obrukbara, om dt eldrum 1blir vattenfy.llt. I El1Tenskölcls ak lra
eldrum !finnas tYå pannor, uneler tdet att den tredje står ensam i .förliga delrummeL
Huru de polska och ryska jagarna äro rustade i flyVb ar<hetslhänseenclc är ej känt. De ryska äro ju av betydligt äld re
datum ·än övriga typer, varför det är troligt att de äro underlägsna.
1

Personalens utbildningsståndp unkt och anda är·o ,fak torer, som i högsta grad ~nverka på ett fartygs taktiska värde.
Det ·skuHe dock föra för långt från ämnet att göra några
spekulationer härutinnan.
Det skulle vara av värde, att göra en jämförelse mellan
de förband, som_ komma att bildas när de planerade j agarna
bliva färdiga inom respektive mariner. Som emellertid en-
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dast 2 svenska äro färdiga och blott 2 polska under byggnad,
är det måhända för tidigt alt göra några spekulationer i detta
hän seende.

Resultat et av elen gjorda jämförelsen torde vara följande:
De polska jagarna bliva - tac k vare sin kr.a fliga artilJeri'bestyckning - Östersjöns starkaste. Genom sin fart ocU.l
sin goda torpedbestyckning kommer den svenska jagartypen
som god t'\·åa.
Den tyska jagart)1)Cn kanuner på 3 :clje plats; tack vare
m odernare anordningar, kraftigare 'Lorpedbcstyckning och
högre fart 'lorcle denna vara värdefullare än de arlilleristis:d
övedägsna ryska jagarna.
,Den överlägsenhet i arlilleristiskt avseende som Burzatypen har ~ förhållande till Ehrensköldtypen torde icke vara
så stor, att utgången vid en eventuell ,k amp mellan dessa kan
ans es hopplös för dc svcnslm fartygen.
1

Vår flottas nya jagartyp synes Yara ägnad att - med
hänsyn till ·ÖIV.riga inom ö s tersjömarinerna befintliga }agartyp er -väl fylla dc krävande up,pgiifter, som säkcrhgen komma att påvi.Ia .elen i ett eventuellt kommande sjökrig i Östersjö n.
O. Lilljequist.
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sl•a gn a vägen idrott under tjänstetuång. Undertecknad måste
böja sig inför direkt vHtnes·b örd Ifrån front en , men
k an ej fr i göra sig från ett intryck av att vi i viss mån fallit
ofl"er för självöverskattning, då vi trott oss kunna bedöma den
psykiska verkan på underlydande av orderg•ivning inom ett.
Möjligen
0 mrå·cl e, där vi ännu ej ha någon större erfarenhet.
är .det sant, att all fostran !fordrar tvång, men är det ej lyckligast om tvånget framträder så litet som möjligt, då d e t, såsom i detta fall, å:tminstone delvis gäller fostran till reo"i'Vetvis

Idrotten och tjänsten.

kreation?
Löjtnant Oxenstiernas inlägg uneler ovans tåencle r ubrik
denna tidskrifts 8 :e häfte ger undertecknad anlednin g till
ytterligare några reflexioner.
Det 'har icke vari t min R\"Sikt att förneka, att den m ode rna idrotten på det hela taget är av godo även för flottans
personaL Jag har närmast velat !framhålla som min åsikt,
att en viss kl"'ilisk återhåHsamhet är lämplig, och alt de t nyvaknade idrottsintresset ej lbör lämnas allt för fria tyglar på
övriga tjänsteintr-essens bekostnad. Då löjtnant Oxensti erna
L ex. balar om »Ökad psyl<isk motståndskraft på grun d av
bättre fysisk kondition», så kan det vara s1(äl att erinra thirom, alt det även fordras en betydlig psykisk motståndskrflft
för att molstå de .skadliga verkningarna •av ·stjärnkulten i nom
idrottsrörelsen. För mången ung matros eller skeppsgoss e är
det nog nödvändigt att härvidlag äga det moraliska slöd, s om
ligger i vetskapen o1n att idr·otlslig skicklighet ej tiHåtes k ompensera bristande le'knisk eller moralisk tj~insledugEgh e t.
Med ovanståendr reservation erkänner dock alltså äY•'ll
undertecknad, att intresset 1för idrott bland flottans pers onal
iclve 'h ör släcl<as, utan väckas och underhållas. Huruvi<la
detta lämpligast sker genom idrottens organiserande i or cJe~···
form, därom torde väl erfaren~1eten lämna det s·äkraste heslcedel. Av vissa uttryck i löjtnant Oxenstiernas artikel vill
det synas, som. om hitti-lls gjord e rfarenhet uppmuntrar till
.fortsatta försök på den ( åtminstone vid en del förhand ) in-

Vad slutligen beträlTar erforderliga kvalifikationer för
icfirottsledare, så måste jag anse löjtnant Ox·enstieri1as utta...
land e aukt·oritativt, ·oc:h är glad att ·ei~fara att mina misstankar
m ot v•å ra yngre sj-öofficerare för bristande komp e Lens som
jdrottsledare varit obefogade. Jag 111.åste dock tillägga, att
j.ag a ldrig ifrågasalt ·oiTicerens förmåga att tjänstgöra som
ordningsbefäl på jdrottsplatsen; vad jag tillåtit mig tvivla på,
var befintligheten (hos oiTiceren i allmänhet) av den ringåend e •k uns·k ap om idrottens teknik, som torde erfordras Iför
aH ledareskapet skall bliva givande både för ledaren och för
elevern a.

E. Ternberg.

-

Meddelande från främmande mariner.
~\fc·rkkl8d ~·
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fl'i\ll 1Iarin stn h r n s Utrikcs.o tnlelning.
(Angusli Hl28.)

56l -

sjösatta och döptes till »H yatt» dtc r E s mc raldas inge njör, so m gick
lll1de r med fartygrt i st ride n mot drn perua nska mon.itoren Hun sear
vi d Iqu iquc . Hyatt är 91,4 m. lång, 8.8 m. bred och h ar ett djurp gåe nde av 5.6 m. sam t ett deplace me nt av omkring 1.430 ton med
f ull a förr åd. Bes tyckningen utgö r es U\" tre 12 cm. kanon e r och sex
53 cm . to rpc{]t ubcr. Den kontrakt0rad c farten är 35 knop. F a rtyget
h ar två }H·Opcll ra r och turbi n ma ~ kine r med högtrycksa ldian och lågtrycksroaktion. PL'\ten i sk r ovet ~r gnh·a n~ i se rad <tllt igenom.

»Scrrano», den fö rste av ova nnämnda jaga re. h ar uppnått de n
], on t r aktcru.dc fart e n å sin proviur.
(IIa mpshirc Te kgt'aph and P ost. 27 juli 1928.)

Am er ikas Förenta stater.
MQ{lNilisrringcn U\' de anwrikanska pansarskcpprn fortgar. 1 ,.
rida>>, »Arkansas» och »Tcxns» lull·a äteri nt rätt i tjänst efter a1·, 11
tade Jep fl m tiu nr r. ,utah >>, »VITyomiug » och »New Y ork » bli va l"ii rlt
ga i sJukt nv ård och då pi\börjt~s arhc·t'l'lla m ed »Pc·nsyhania » w\t
»A rizoJl::t », nutill ett anslag å 14,SOO,OOO dollars är brviljat.
Fönttom in sä ttand et aY k n tltigare vannor brstår omtiodrin .t; n
i insbll r r and ct av ett luftväm sbaitcri nwd 12,6 cm. kanoJJ cr orh " ll
bttapult s;unt e n trebensmast, vnrjilrnte elevationsvi nkeln för dr) "<lra kanonema skall ökas till 43 °. giva nek en skothidd nv 37,6Cil lll.
D c fyra 10,000 to ns kryssnrnfl. som följa »Pe nsacoln » och S :diI~ake-Cit;p> . skoln lwta »Ch rstrn>. »C hicago ». »Hou sto n » c.rh » Augu ~t • .
L ii n gde n b lir 182 m . i st. f. lit> m. fö r d c båd a för st b.\'l';f!,"\la. :Z.) '
a 1· arh<'tcnn å >>ChestPr » hade .uiförts drn 1. augusti.
F'örcn ta Statl'nHts .h ela floila sk nll i börjall av Hl29 1:röm <': 1
kryssning pi\ S:nlmncrikas viis tkw;l.
Un(ler c;istförfl utna å ret IJ)·ggd <'S 219 flygmas1k inN fö r llltJ r·rikansl\8. marina fl )-gYä ~cmld orh iJ<' t·iikna s 3::l0 blint färdiga i ttr ,.. \1
299 åt· 1929. till samJuaJJ s 848 maskitwr för 39 millionor dollars.
(Le Yacht den :!G a ugu sti t\128.)

Ch il e.
Den fjärde uv de sex jag,nc, so m Messrs. John I. Th orno·cr ·.\"1
and Co., Limi kcl . Soutlunupto11 bygge r åt chik·nska f il•tbn, gic-k
>;tapchl d t' n 21 jul i å V\T.oolsto nc-va J'I"Cl. Ji'artyget liknar .r!c t n· f ii

England .
Det nya engelska m oderfar tyget för u-båtar >> Mcdway » gick av
st ap eln i ]3arrow-in-Furness d e n 19 j ul i. :Modway är ett 1.66 m. långt
st åtfartyg med två propell rar. Det finnes gott om ~utrymm e för hcsä tt ningarna å de u-båta r , som tillde lats fa r tyget. Detsamma är
k onstru0rat för lå ngvariga expeditioner i såväl tropiska so m kaJh
klimat.
Följande verkstäd e r fin111as ombord, nämligen: gjute ri, maskin-,
tmrpcd- och plåtslagarverkstädc r, snHxlja och blyar betsve rkstad etc.,
vilka äro försedda med a lla erforderlig;! ma kiner för att utföra bch övl.i ga reparationer å u -båtsmn.kri rl<' n. Huvuclpro])'ellcrmaskincric t
bestå r av ett pa r d ubhehe rkande tv åtakts förbrii. n ningsmoto re r gjorda
h os V icke r s-Ar mst r on gs l~ i mitcd me d liJl sUlllcl f r ån M aschinc nfabrik
Augsburg-Nu mbc rg A. G. Varje maski n h a r fyra cylindrar och ber äknas utv·cckla 4,000 HK med omkrin g 115 slag i minuten. Maskinem a, vilk a äro en nyhet i En gland, bliva inom kort färdigställda .
{:\Taval and 11Iilitary R cco rd. 23 j1uli 1928.)

Sln.gskeppet »Brnbow» av »] ron Duke»-klasse n skall dockas och
!D()(lcrniscrus i Portsmouth nästkommande no ve mber månad.
(Hampshirc T cleg raph and Pos t , 27 juli 1.92S.)

T idskrift

Sjöväsendet.
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-562 Den 2 augusti strficktcs i DoYon p ort kölen till ](! yss:uen ''EX<'ic· 1.,,
som är don enda k ryssaren enligt 1928 års flottp r og-ram oel1 L 1r , 1~
deplaecm ent aY 8.000 tons .

Amirnlit ctd h;u a1·,;U\tt fr[lll ;itl utru,:ota u-b:Hcn »11 -~>> m.•d ,. 11
flygmask in och låtit borttaga hangaren , wm inslc1l lerats pa <l ·nsamma.

U-båten »L-53» . som sänktes vid Kronstad t 191() av ryssarn;J . l1;n
upptagits i mitten ay augusti . E.varle1·o rna av lwsättnin gen, '·Ii i\
förolyckr: des samtidigt med farlygct. skola föras till EnglniHl.
(L o Yacht den 2.) a•ugusi.i 1928.)

-563F a rtyget ä r uppde lat i l7 vatte n täta rum . Yanw 3 kunna Yara fyllcln
utnn att stn.hilitl'i en och fl y iharhC'tc>n iin• ntyras. Yntiontät a låno·.
sl0eppssko tt bilda på y,issa de l ar a\' fartyget ett sl ags inomborel s »btJBestyckn ingen utgöres ay R 20.3 cm. kanoner med en Slkottvidrl
av_ 32,000 m .. S 7,6 cm. och 8 3.7 cm. kanone r, l 2 masiöuka noncr samt
6 o5 cm. torpedtub er.
Suffrc·n1 Jar J JHap ~·llra,· oeh en mn~kinstyrka a 1· 1~o .o;1u IIK. Dc
8 pan norna aro m· förhtitin1d lrrdrC'l-ty p och turhin<'rn a ,11. Ch;~nticm
dc J3ret.agnc Rn tc;Iu-fyp. Dc• n lw n t i·akter ade fc1rten är 33 knop . me n
nuan hoppas kunna uppni\ en högs i a fnrt a 1· 3:5 knop.
Yttnlig<Ir c• t r,• jfl.flOI I ton., kr~·ss<Il'\' äro und<'r ]),·o·n·n·Id ·n· Yill··l
''
· "'"' ' · '
, Co1bcrt:>> rccLan är sj ösatt.
(Ut(lrag ur »The Xanil and Military Recorcl», 22 augusti j92R.)

Frankri ke.
J aga I en »Fougueu x» sjösaltes den 4 augusti :l » Chantier ~ <],.
Bre-tagne» . F a rtygct har oi.t rlcp laccnwnt n v j ,495 ton och 8r i<l{'JI·
tiskt l ik Y·Forbi n », som gick av sta1Jcl n de n 17 juli i Le Hane. B;• h
jagarna t~llhöra 1926 års flottprog r am.
(Le Yacht, l l augusti 1928.)

Marinmin istern har ny ligen besliillt 4 nya flolti lj lc•da re onl: g t
1927 E1rs Hottprogr um, därav en i :Sa i nt-); Clzairt'. en i Dunlcrqu c, <' il
(LC' T ewps, 21 aug usti 1!)2S.)
i Le Hane och en i Nautcs.

10,000-ton s kr;)""S<ll'C'l l »Siuffrcn» iir kla 1· att börja sina pro\'lu r<'I'
Ilrcst. Krys::;aren . som hör till HJ::::.j års ilottprogr am, börjad<' ], ~·;.:
gas don 3 lllaj t9:!u och f:jösaltcH snmmu datum påföljand e år. Eh uru
i:Juffrcn i allt viisenllig t iir C'tt sys!c>rfarl J·g iill r:•kr)!'Jlkry,-sarf'n , 'J' ouvill<:' " och »DmgJeSJIC' » iir rkn ej h.1·ggd fullstänrli gt· dh'r S:II!lllhl l in i <'r. Dc si,lniimnd u iiro Hl 1 m . I<"IIIgn. llH'li t-l11ffn•n <'tHlnst 1P.i 111 .
till fiirhii li
Vin~ten a,· den minskade' Yildl'n på skroyd har an\'iints
och li1l'i
ionf'r
knH·xplos
umlt•I'\·nt
ing,
lK·c;kjLttn
mot
skyddd
:nring
bombnnk ring. }J utorcr och amnNmiti onsdurka r sky{lclas t1\' p;lJI ~

Italien.
1 Genua lwr
l\' c.'l ]\: 1'\ .SS[ll'("'\
·e
'o,
·1
Yttc·
io·b,·no·Js
Hird
1 1 o<-11
en ny l: ryssn re på 5.000 ton
o J c-b · ·
•
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i
nn<lra
dl'n
och
Spezi<I
i
ena
dl'n
as.
skol a stapolsätt
19'28.)
augusti
20
ten.
(Kiclr•r Kcues((' Xachrich
I Sp0zia har en 1.400-tons u-båt gått a,· stapeln.

F l ottiljlcdtu en »Kicolo-Z eno » hu r sjösatts i D'iumo d{'ll 12 '.11w"" 11 sti..
·
L
50.000 HK
H\' " eoJJL' »-typcn llll'll far en maskinsty rka a\'
·n
tvrknin~··
i>c•.,
men
:).J.
oc·h
:2.0(1()
-1
rr•sp.
r.
oc:l C'II lart a1· :j8 knop i st.
'
.
bh r eu.clnst sex 12 <'m. k;moncr i st. f. ut t a.

.
F aJt ygC'.t ar

:Fyra jagtHe likalc<lcs undPr byggntul fi\ nnmnen >>Darrlo ". »Stra(LP Yacht elen 23 augusti Hl28.)
te ,,, >> Bn·ecJO » och » ~aclta » .
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Japan.
10.000-ton s luyssaren »K ose hi >> har p:'tbö rj <lt sina provture r. F'il"·
tyo·ct tlr det första färdiga i serien. Yarav trC' andra >> Miokm>. >> IL!gu~·o>> och »Aschigara» äro sjösatta och dc f;p'a s ista »Takao », »/1..hg·r .
»Maia» och »C hokai » ännu stå på stapelbäcldarna.
Jagarna N:r 40, 41, 42 och 43 hava inträtt i tjanst l1111lcr i11li
och augusti månader. Fartygen sägas hava uppnått en fart a\ :)'.,
knop.
(Le Yacht den 25 augusti l92fl.)

Litteratur.
Tyskland.
Den gamla kryssr,ren »Zähri n gen » har ombyggts till målf.t rt, .~
och kan manövreras med radio. Den samma har försetts med en d<>:
r.nordningar för att öka sta bi litden och flyt b a rh eten.
(Le Y acht den 25 augusti 1928.)

------

- - -- --

Dirertory of Swedish !'orts an!l Shipping
1927-1928, under redaJdion ::tY H. Eneborg och S.
K. Stockman utgiven av Svenska Hamnförbundet.
A.-B. H. Klemm ings förlag, Stockholm. - Pris
12 kr .
Ett inom det svenska hamnväsendets ledande organisation, Svenska Hamnfö1•bundet, alltsedan dess stiftan<lc år 1912 närt önskemål,
nämli gen utgivandet av en handbok om Sveriges hamnar och svensk
sjöfart, har genom föreliggande arbete omsider realiserats. Som av
dess titel framgår, avser det att belysa förhållan(lenr, sådana de just
f. n. äro ·och torde kunna betraktas såsom n :r l i en blivande serie
publika tioner a v detta slag.
Y >~ra dagars sjöfartsnäring har i »Sn'dish Ports & Shipping»
fått en ståtlig beskrivning i ord och bild. Den omfångsrika bol;:cn
lämn ar i sina över 700 sidor tm att börja med en allämn orientering
i de sjöfar ten på sycnska hamna r berörande lagar och författningar
m. m., vilka äro aY särskild Yild och intresse att känna för vederbör ande trafik anter Vidare åte rfin nes i denna inledande avdelnin g
en r edogör else för Swriges sjöfartsförbinde lser med utlandet och för
statsjärnvägarna s och J.;:analh;dcrnas samarbete med sjöfarten.
Huvuddelen av denna handbok inledes med en grupp kartor,
angi n mdc rikets uppdl' lning i tullk~umnardistrikt samt bcliigenhcten
av omkring 600 hamnar och lastageplatser. Härefter fö ljer så en
synn erligC'n utförlig, oHa ay siirdeks redigt och klart utförda detaljk art or kompletterad bc&kriYning av alla (lessa hann"!ar och lastageplatse r. Man har häHicl i stor utsträc·kning- standardiserat de uppgifter ,som lämnas, varigenom system och överskådlighet åst::tdkommits.
Enligt vad författarna framhålla, ha vederbö rande hamnmyndigheter själva tillhandahålJ,it och kontrollerat respektive data, varför hand-
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boke n hänidl ag to rd e få anses fylla allf1 rimliga an"pråk p~\ korr. ], 1_
h et. Kartmatcrirlct , n. h. hamnplancrna, iord(' kanske <hirrmot , (r,.t 8
det Ynckra u tfö randet. icl.;:C' höra ko mma t ill a m ·änd ning s:h om ~j iik 11 rt
av offici Pll m tt ur, men dl såsont dl förträ ff ligt kom plPmrn t ti ll qr!
dessas hamnspcc inlc r ha att förmäla - o\·a n \'Htt2nytau.
Il andbokens tredje och ~ ista :tnlelning är tig nad åt en ri kt ill.~.
strc ratl propc~g::t n :l n för Ynd S\· c• n.;].;: :r hamnn r och sn •m:k sjiifar t i \dl' 1
dagm· kunna prcskra. Lcrlnin ga rn a för ett stort antn l hamnnr ii\·, n
so 1u f iir {'11 dnl pri\·at.i fl nwö ga r. lmn al syst-rm och industrifiirrt ng. \ii"·1
stå i \äsrntlig kontakt med sjöL1rkn. ha hiir dtc•r dill och Eig :•nJt,.;
begagnat ti ll fä llet att för dl'n c•ngclshprttkiga Hi sd.;:rl'tscn spri<l a kiin
nedom om och Yäck a intressl' för Yår sjöfnrtsn ä ri ng och chirm c•rl -:1 1
manhängande områden av S\'C'D Sk fiiretag:·amh ct.
D e n ickl' minst YäHlcfulla tillgången l1 os H am nförbund l'ls .,Diroctory>> ä r d-en charmant a kart11 i skalful 1 : 2000000 ön•r yi\ra hnlllnars förbindelser nwLl in- och utl a ndet. \·i lk cn är bifogad de usnm 1n:1 .
G. Jim.

Innehåll
Uhlr ag ur
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åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter.
:Ji ari nsta ht' ll uppriittad littcl'aturfört cckuing .

Internationell rätt.
Ske pp a rcn och sjögränsen. La go ~tacl Yon llol stei n. SYc usk F l agg
30/~ 8 . 9.
P a mfl ettartad framsUilluing i syfk ait p åvi s a 4-milsgränsens ohållba rhet . >>För Yår marin är det yj ].;:tigast att få
en linj e, vilkL•n d.ct. nu blir, inl agd p å sina sjökor t. o:,å att n ågr a
k ontroYerser inte Yklare ri ske r a~ . K oiw oj e r lirk a s ig fram gansk a fint irw m tremilen. fast det kundr' vara bra med jämkningar
p å Yissa h åll. Kval'ken och K almarsund. Fal ste rb orev, K ogruml'och Flintrännan stå på dagorclningen alltj ämt». F örf. vill >>se
sake n sådan den äJ'», d. v. s. 3-rnilsgränsen och 10-mil s buktlinje.
Marc I,iberum und l\:-are nost r'un1. Prof. Dr R. Henning. M a rine
H.un{lschau, H. 7, s. 311.
Sidney H. Br ow11: >> De r n eutr a le Cha ra k t er \·on Schiff un<l Ladung
im Prisem·l'chb> . >>Y a,·ag•ad.os >> . SYC'nsk FJ a.g g. 34/28. s_ 12. Bokr ece n sio n .
T ho outla.wry of wa r. John IrYing. The Na;-y, juni/28, s. 15i>. Kämpunk te n i förslaget om krigels olaglighetsfö rkl a ring li gger i
faran. att dc inter n atio n e ll a re giC'rna för dc n eut rala k unn a komma att ä11dras därhä n. att a llt und-er stöd ;n- krigsmateriel m. m.
från en neutral till en krigför>1Jcle ka n komma att hej,d as ge nom
lagstiftnin gen redan inom det neutrala l andet, Yilket Yorc e n
sto r nackde l för England i ett eventue ll t kommande krig.
Uppsatsen int r essant och mycket belysande för 0ngclsk åsk åd ning.
Vår sjög räns inför praktiken. L age Stacl yon II olstc·i n. X aut. Tidskr.
1928, n:r 6. s. 2iJ1. >> D Pn praktiske mannens>> syn p å cxc. Löfgrcns och LJD :s häYdande av 4-milsgränscn. vi Lket av författaren
anses i högsta grad okLokt. Fyramilen framhållc 8 Yara >>en norsk
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linje, men alls ingen SYensk ». >> Att låta va r enda skutskr pp:trc
på eget bevåg utan ti llhj älp av e ns e n v ägl edande kn r ht ~·lin
e n i författnin g upptagen nogg r ann ort bestäm nin g leta dit t På
e n så svävande gr än s är sannerli ge n för mycket be g~irt , i :t\ 1
sy nnc t·h et, då det visar sig, att icke en s vå r t UD vet var Ynt·:t
gränser ege nt ligen gå. >> Uppsatsen är stkri1·en i en onödigt h>i:,k
t on och b idr ager givetvis e j till att stödja det arbete som av l.T D
och marinstab en nedlflgts på att få 4-milsg ränscn internat ion<'llt
erkänd .
Rustning sbcgriinsn ing.
B ärarna och det moderna kriget. U . A. Krigsvet.- akacl. 1928. G-·1,
s. 277. Belyse r begreppe t >> S•kyd<cl~armb> (täcktrupp er). T ntre s~ant.
Försvarsl edning.
The Sbff Sy stC'rtt in ihc :;\avy. rr nssian or Br itish? Ad. Sir D r,u»L
::\"icholson. J. R U . S . L rnaj /1928. s. 24:3. Utgåe nde f r·ån art. >>TlH·
Birth of a Staff System>> riktas en välgörand e k rit ik mot för :;<ik
at t utan vida r e överföra gc ncra lstabso rg•a nisation och -arb ete pa
sjögående staber. Under det att t . ex. elen tysk a genc r alsta1 H·n
i stor utsträckn ing vm· (och måste va ra) bunden vid p å l å ng sikt
uppställd a dctaljpl:t n er . måst e en sjögå<"ndc 'b b st ii ndigt Y<' ra
re do för iindracle sitnati oner. >>D oes not the m erc cxistencc of
Fleet Signal Books proclaim the evo rlasting d-issimila rity in actio n of the two Services>>?
Kommand ofo rh o ld og Organisa tion i den fra n ske Ma rine. K apt. IL
G. 0rstcd. Tidskrift för Sovaesen, a ug ., 1. 25. Författar en •<ttger de stora dragen av f ra ns.ka marinens ny a organis•a tion cd1
fra mh åll er huru som fransmän nen anse, att hö gst a led ni n ge n a,.
sjökrigso peratione rna bör uiövas f rån ].a nd. >>D l' n som är hiisl
underrätt ad äger ock så dc bä,sta beti n gelsern a att ]c.da rik tig t:>.
Det Jlåv.isas också at t man söker i möjliga ste mån befria hö gr<'
befälhava re f rån det mera detaljerad e arbetet. Moderna pr inciper och arbetets spcci,alise r.i ng hava omsatts på det marin or
gani satari sk a omr:"tdct.
En kortfatta d återblick över vår fö rsvarsfråg as öden under 25-å r~
peri oden 1903-192 7, sedda hu vudsa,k l igc n ur sjömil itär s~·npun kt.
Amiral H . von K rusensti erna. Kri gsvct.-aka d. 1928. 6-7, s. 20i"i.
strategi.
American i\aval policy and t h e t ri -power confcrenc e at GcnoYa. Hl ~l.
W. L. Rodgers. P. U. S. N. I., juli/28, s. 572. Klar och välsk<·i
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ven övers,i kt .av stornakte rn a·s marina n1stnings politik efte1·
värld skriget.
Die Friihj ah rsiibu nge n de r bciden cn gli scb cn F'lottcn im März 19'28.
Mari ne Hund schau, H . G. s. 253. En ytli g men intressan t redo·
görelse för krigsövni ngen och (lär und cr fö re striden .
Gener al Bonapart e und die Expeditio n nach Ko rsika 1705. Dr F.
Graefe . Marine Rundscha u, II. 7, s. 29G. ~apolco n som sjöst rateg.
W arum hat Admiral I-Iaus der deutsc-he n Mittclmce rd iviso n scine Hilfc
vc rsagt? Freg.-knp it. D. R J3raun . Marine Rund schau, H. 7,
s. 289. Försvar av ami r al Ilaus åtgörande n i denna fråga.
MarinJJOlitik.
The future of the hattleship : two frcnch opinion s. Command er C.
F. J epson R K. J. R . U . S. I . aug./28, s. GOS. Sam m and r ag av
de uppfattni ngar, som hCJ<nc frans k a sjöofficer are företräda i
ru bricerade aYsoendc. Den ene. capitai nc dc con-ette .P6n arcl,
ser i sbgskepp ct alltj ämt den högsta grad a\· offensiv och dcfensiY kraft, under det den andre, Jiclttenan t dc Yai sscau Clavcry,
anser slagskepp et vara en lyx för dc nationer. som endast trakta
efter >>The biggest things in the W orlcl». ClaYery synes hysa
radikala åsikter i mer än ett GYsecndc, bl. a. m1 ser han land~tigningsoperationcr tillhöra det förflut n a. Intressan t.
Th e submergo d d im ension. Lictcn ant-comm andcr J. L F. Hunt R. K.
J. R. LJ. S. I. , au g./28, s. 579. För och m ot ubåtc;l. Genom stormakterna s sträYan efter jämnvikt till sjöss talta sannolikh eten
för. att dc stora flottorna icke komma att gå iill st rid mot Ya r andra för r än fienden på annat sätt tillfog>ats skador. Hiirför
l ämpar sig .i första h and ubåten
liustfiistn ingar.
Exempel å ordergi vning inom kustfä stning. H. öhngrc n. Svensk
kustart. ticlskr. 1928, 1, s. 3. E x å orde r, utgivna vid en kustfästnings mobiliser ing.
Briiuslefr:\gan.
The Hobot-arm ies. Maurice rrenclerg ast. The K ayy. J Ull iJ28, s. 1GO.
Föda tta ren diskukra r del. det inflytand{' tankYapn et kormner
att utöva på kommand e t r ansportfö reta g, d els oljebräns lct s ofantligt ök ade betydelse för kriget säYäl till sjöss som till lands (för
bilar och tanks) och i luften snmt engelska flottans härav följande nya uppgift att skydda tillförseln till En gland härav den

-

570-

långa Yägen från Birmn. Borneo och 11asra i Yissa strntcgi,k:1
lägen.
Uppsatscn av ctt Yisst intresse för på,·isandc a\· dd c n.l!· ·lska Yäldcts så rbarh et.
U }lplysu iug·sycrksam het.

Our Bo,· Tiescl'\'cs : Sea Organisation. Vie<' Adm. Brrx . .T.RU.S.T. m nj :.>~,
s . .276. X ort översikt ö\·er cngrlska or g a n isa tionrr föt· ''l t i ni r:>.-;sera och uppfostra ynglingar för· sjön. »Thcre is <'Yiclcnl >\Il 11r
gcnt nced to foster and deYelo·p illC' seafaring instinct in i],,,
n s rng generation: In sh ort. a gr0at ex t ension of our ]WC'" ·nt
effort is callcd for».
Försya l'sfören ing·ar.

The Bontl ~a val Volunteer R ese n ·e a nd Its F u ture. Cap t. R ( '.
Primrose. J. R. U. S. T.. maj 28. s. 2H. Redogörelse' för R. J\. V.
R. dess uppkomst och arbete . Jnn chållcr många sy npnnk kr nr·h
C'rfarc nh:;te r. Yilka kunna ntra a,· Yär(k• för ,·åra fri,·. mb-ka t··"·.
Pe r ~onal.

Tho new Ps:vchology and the Sen·iccs. C>tpt. A. L . PembC'rton. .r. !L
U. S. I., maj /28, s. 321. Allmänna önskemål beträffan-do ett bä H· •'
utnyttjun<lc w psykologien.
Selcction of EnlistC'd Men for The Xaval Aca~lc>my. L:t B. '·'· Dechr.
P. U. S. X. I.. juni /28. Amerikanska synpunkter bet räff<u ult'
·uttagni ng av sta manstä llda för (fri,•illig) utbildning i.i\l stmu ,[.
ficorare.
·
Di~.kus sio n aug. oYanståendc arti·k el (uttalande a,· ]{t··t;·
Admiral Be lknap) i samma n:r, s. 489.
S jömausutbildu i ug·, segeHjäu st.

Don nor·skit s·kolskq1ps rörelscn och något mera. >>R. 13. S.» Svt' ll'k
F lagg. 32/28. s. 70. An.slut<•r s ig till bibehållande a,· sC'g-clsh'J 'l"utb.ildning på skols.k cpp , vilken dock bör mod e rni se ra s. F ört'.
ifrågasätter fasta sjöma nsskolor i land med kurser. som förC' "''
dc praktiska ÖYningarna i.i ll sjöss. Vidare framhåll es bristen pa
e n billig handbok i allmän sjöma ns!:d.;:a p .
Persona.!.

Officerare.

The modern staff oHiccr. Major-G enl'ral Sir W. E. Ironside. ,J. R.
lj. S. I., aug./28, s. 43G. Allmänna synpunkter på stabsarbdd
inom en arme . stabsofficerens ställning till lruppofficcrl'll flclt
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förhålland el dem emellan. Av Yiirde ä\·en ur marin synpunkt.
Lä.s\'ärd - icke minst för ickr-stabsofficcntrC'.
liesenpersonaL

Tho Naval R C'sen·f' OfficC'rs' 'J'raining Corps. Capt. C. W. Kimitz.
P. U. ö . ~ - I.. juni,28. s. 441. RcdogörC'lse för utbildningen till
rub~ ·. kår. l l t.bilrlningC'n sker Yitl un.iv c rsitl•ten; 4 års uthilrlnittg
mccl C'l1 unclC'nisningstid ::t\· 8-4 tin11nar i YC'ekan. \',ujr' i\rsklass lrögst 300 c·k\'P r.
Eflcr gcnomg}tngC'n kurs bliYa cl·C'\'C'I'l1a (,·iika rliirjtim1r•
ha1·a e n obetydlig sjöti{l) undl'rlöjtnanter i Voluntcer K '"'al R{•sE·rvc. Org.a llisationC'n synl'S Y<H>t >tvsedd icke blott att sk,lff:t
RO. ut an jiim,·iil för att gi:ir::t prop>tg:1nda.
Ski'F!lsb;ygg·nadslionst.

D istantly C'onh·ollcd ~J otnr Bo::tts. (RdNat fr<'tn 1i0rchant Shipping
R cYiPw, lll>ll'.>). P. U. S. :K. I.. juni/28. P. 497. I Frankrike på.;~
omfattande försök med motorbåi<lr. Av torpedförserida o;åda na
finnas tre typer: 30-tons med 38 knop, 30 tons me·d 43 knop och
G-tons m0d 07 knop. De stö rrC' föm 2, -tlo mindre: en torprtl. Vidare förC'kommc1 40-i\0 tons (37-42 l\l10p) minli:iggatHJ.r :MTB mrd
12 rnino r· . ölutligen pröva s radiosty r·da MTI3 (Jikarlana som d0
små torpedförande MTB) m0d TiO kg. sp rängla.rklning i stäw n.
Safety De,·ices o n V-4. (Referat från Kew York Tim es H /'1-2-ö).
P . U. S. K. L. juni;28, p. 41-}!.l_ Kortfuttad redogörelse för säkerhetsa nordningar å U. S . .A :s nyaste ubåt.
Cha r aotl' r isl ics and W'•C'S of Aluminium alloys. A. X. ·wallin och F.
B. Olco1t. P. U. ö. K. I.. ::t.ug. 128. ~- 675. Aluminiums atwänrlbarhet ombord i fartyg . Ur viktbcsp>tringssynpunkt är detta ma ·
tcril'l ntrmcra taget i bruk i amerikans,ku flot.tan. Annu så liinge
anviincl·C·S det dock l'ndast där cH•nt uellit materialfel icke sätta
fa rt ygets si.ikcl'het eller }1C'rsonalcns liv p[t spel.
Hande lskrig·.

Sam:nbdl'L ntdl<tu h:wdcls- oc h örlogsflot!o:·nn. llt•rlnkti onC'll. s,·cmk
Flagg n:r 24. s. 3. p],anC'l' hiidör böl'ct i f;·('dstirl utarbcbts i samarbete mcllan handC'ls- och örlogsfJollornas folk. Samarbetet har
tidigare icke varit alklcks frikliom:friit . C'hnru åren 181.4-Hl1 S
Yisade att ömsC'sidig försi.åC'l>e och upp sk<~tt ning måse finnas.
Dc nu från marinens sida vidtagna åtgiird·e rna ansC's båda goH
för fra m tiden. A Y en fartygsuttag-ni ngs,kom missionens a1"bete bör
vara ägnat att verka sannuauknytandc. liksom också r esen"officers·insti tutionen.
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örlogs- och h anddsflottorna i sam öYn ing. G. A. G-n. s,·ensk }' b g,-,
n:r :33!28. s_ R. Vidars Yerksamhet uneler krigsöYningcn. "\ y f u 1~
st !lclse och int resse prägl::td artikeL
Flygvapnet och sjö hand e ln - ännu en sida av h andelsskyddet. l{p.
daktionell. Svensk Flagg n :r 2::0;28, s. 3. Aterger det hll\urlswkliga innehållet i commander A. F_ E. r allice rs :ut.ikcl , (j\"e rsalt i T idskr . i Sjö,· . G28.
Framh å liPt" Yild0n a ,- att handelsskydd-et lö~es redan i frt•<k
tid.

Artilleritjiinst.
The Gunncry Gyro-Campass (Referat f r ån The Sperryscope, april ~Ci).
r . U . S . ~ - L juni 1928, P. 500. En (>>firmafär gad.>>) red ogör,·hc
för ny gyrokompass. a\·scrkl för artilJ.~· r i sti~ krr bcl1o\· . .FörsL1 installationen på USS "~ew York ". Kompa sse n medgiver <'Il :J vHisni ng sn oggrannhet a v 30".
llber Ki.istenkrieg. Kapitän z. Sce ·p_ D onner. Marine Rll lldscha 11. h.
b, s. 338. Erfarenh eter om kustbefästningars Yorksamhet u ndn
världskriget s•am t om befälet å desamma.
Några k rutpr ohlem. varm0d FrankrikP och Tyskland brottades llnd. •r
kriget 1914-1918. Efter en uppsats av Cornmaml ant Du clwllli n
llcnw militaire francaise 192i). 1\rt ill e ritidskr. 1928:3, sid. !M.
En Ö\"C' rsil\l a,- Frankrikes oc h Ty sklu nds krutproblem lJ JH1 ·r
Yilrldskrigct och de ra s' lösande.
I Krutfrågan. Ragnar Sjöbe r g. Artillc ritid sk r. 1928 : 3. sid. 67. Ol ik ·1
krutsortc r och clt>ras E'genskapcr.
Artilleriet och rad i on. Be r til Ruclling_ Artil!Prit.iclskr. 1928: 1- ~.
sid . '14. Radions anvrindning och botyclPl se Yid art illeri. i la nd.
En n y metod att genomföra luftYärn sarti.lkriets luft vämsh e rM~nin g<\ r.
R Kolmod in. SY. ku st art. tidskr. 1.928: 1. sid. 38. Enligt titeln.
D et stereoskopiska seendet, dess 11<\tur och a1wänclningn r. Doc. ArYirl
Od e n<'rantz. Sv. ln1 start. tidsb·. 1928: 1. sid. 29. Innehf11l ce
ä,·cn pri11 ciper för uttagning a,- ster0omätare.
Årsl){'riittPlS(' i. nrti llc r iHic n skn p. nfajor J. G. Sch mitel'löw. Krigsn•t .akad. 1928, 6-7. s . 90. A r tillerimatPriel och organisati on.

N ayigationstjii!lst.
P ossibilitiE's of an adj ustable rate clock. r V. H. \ Vec ms. P. U. S.
N . L ju]i /28, s. 551. Ett projokt för ersätta nde a\' kronometern .
Uret Yisar två sa mtidiga tider ay olik a sJ.ag.
Standardizing terms, p1'ocedurc and rccorcls in navigation. Areher ~L
R. Allen. P. U. S . ::\. I., juliJ28, s. 562. Påtalar nödvändigh' -
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unde r visning som prakti skt utöYan dc av nay igation, likso m även
g<>m ens,amma bcstänmwl sc r fö r för ande m· olika böckcr oc h journalcr.
Cylindrical s li rle rulcs fo r aYiators and n avi gators. Rust. P. U . S. ~
I., aug./28, s. GG7. T c·oretisk beskrh·ning å ett nytt unwrikanskt
>'ltn i \"C I' S>\ l i nstrumc n b.

Sjömiitning·s- och sjökorts•viiscu.
Nautiska föreningen om kart\-0 rkskommitte radcs förs l ag. Redakt ion en. SH•nsk Flagg . :34. ~8, s. 9. F ör0 ningsst y rC'lscn ansluter sig
i sto r t sett ti ll komlllitte ra des stä llning.
SjökarteY erk ets admi ni st ration oc lt a rbctstakt. Redaktion('] l. s,·ensk
Flagg, 34,'28, s. 13. Rcfer. a,- G. J-r. T. den 1() aug. anser i stort
sett att fö r sto ra inskriinkni ngar föreslagit s. Bitdi1lc r förslaget om en s-ä rsk ild styrrls-c.
Snabbtrim1 g ulcri n g . Si ln s Karl stcdt. Arti lle rilidsk ri ft j928: 1-2,
s id. 1. En r-edogörelse för snabbtriangulc rin g-cns prinripe r (ur
tekn. och takt. sy npunkt).
Det nya programmet fö r sjö k u rtcYcrkets ,-e rk sa m hcL R edaktio n ell.
Svensk Flagg, 27/28. s. 3. Ate r gPr kommitterades allmiinna synpunkter på mätningsarbetets planl äggning, som i stort sett anses Yara tignad att Yi nn a nnslutnin g på s jöfartr-Jh å ll.
Ny a metode r för ut sjöl od ning. Hc claktion cll. Svensk :Flagg . 27/28, s.
9. DehanclJar i kort h et p rinci pe rn a för ekolod nin g och ultrasono r a l odningsmctode n.
E rforde rlig a nymätningar på 12 å r. Sjöka r tc,vcrkct begränsas. Jledrrk tionell. Svensk Flagg·, 26/28, s. 8. SamntarKlrng a\· sjök.ndcvc rk skommittcns utredning.

Förbindelsetjiiust.
Radi o som hjlilp Yicl na,·igcri n g·. Kaptein T. Bri se id. Korsk Tidskrift
fo r Sjo1·escn n: r G, s. 207. V i ss a bcstämmelsn angående nödsig
n alcr s avg-i 1·an{le Jll l'd radio fatt ad e Yicl den intc•rnationclla radiokonferense n i \Va.s hington 1\J27. J\l'[ikcln in tressant
1927 års radiokonYcntion och ];ll!tmiliiiir r;JdiosignalNing-. Kapt. E .
.A nderbcrg. Tid skrift i fortifikatio n :1928, JU. p . 129.

Kcmisl•a stridsmedel.
Som e naYal rrspccts of chcmicnl wrrrfar c. :JJnjor Gc1wral L . A . Frie~.
P. U. S. X . I.. aug./28. s. 03!J. E cmiska strid,mcd lcn s uheckling, räi.tslig ·1 stä llning odt lmmanii.ära egcnsb1pe r. Gas och
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dimma j sjökrig{'t - rn dd goda upp~lag .
nytt. Utmärkt-a fotografier .

SkyddsnlC'd·rl- int,,t

G astj ii n st.

Gaskrig og dcns Am·rtKll'l~es muligh ct till Sos. K npt ajnloj!Junt P.
Kral"llp . Tidsk r ift för SoY<leSC'll, juni och juli . 275-300, ;)():-,_ ::l7.
Författarrn liimndJ' e n till sy nl's fu llständig fram stiillning ang:\rnclP: gaskrig 111' :folkrättslig syn]Jun:kt. lnigsgas<'r oc·ll tL·r- 1,
dill
,·crkningcll' . an , ·~ind n ing :JY ga~t· r till Lu:ds. 11·:1~ ...;ky~ldsnt~·rl ~·l
sjöss.
ill
t
krigsg;;sc•r
a1·
g
om unl'iimlniu
K emiska st rill smc<k l. Docent G. Ljunggn'n . Sn'nsk kustart. lidsk>-ift,
1928 : 1. sid . :34 . En oricntnan: k Öl't'rsikt Ö\'C'r t'liLa l.1·p :·t· III'
st rid sgnser s:m1t skydclsmrcl el <iärrmot M.Yckd liisYiir<l.

M asl1 ini j ii nst.
Rening nY bliinll- oPh s n~ö1jo lj n . Xautisk ti{lsLr. 182,. n:r 7, s. :!'.:3.
]<'örOJ·dat· srpflrrring n1· briinn- oc h smö1·jolja.
U-båtstjii nst.

Di r \'rn•eJ1(lttn g yon lT-Ho ok n 1nit dt'r J.'Jottr. 1\:ontrra-rlm iral :-;_ D.
SpindJcr. :i\Jnrilll' Huncl schau . h. (i. s. :2-11. L'-b i'i tarnas sanJYNL :111
mrd hu vuds! ridskraftrr na. Exempel fr•ån Ylirlrlsk rigd. Lii ~Yill'll.
A brid for the s n1Jm a 1·in<e· (pri >bel ön ad ). Nids h ipman Albert C. llurrow3 P. U. ö. ::\. l., nng.,2S. s. G40 . U-båtens OUlllbiirligl H·t i
sjökriget. Dc·'s N!ll unrler l'lirld>krifl·ct och am·än-rlhar hd i k•·lllmande krig. U-bi\lrn iir dc• sm[! nationerna s YHJlC'll. DC'!. tir o[<i:·kladigt att röster hö:jls för nhåtrns förb:jmhtll<k {]å fl.'·g~t ·i,]cknlftrrn·l ick e Yarit förl'må l för summa oYiljn. Dd tilll;oJIIlll"l'
men icke mi~shrnka u~båtsn1pnet .
] T. S. A. a i t IJruka -

:Fly gtjii n st.
Ji'J rneh )\,LY\" noll'' . .1. B. Gnutr<'<lll .l\ayy & 1.lilii nr.'- Ht'cord. 1!1 lllli
102/i, sid. ;1.)8. All1niin ön•rs ikt 1t1· d<'ll fransb1 floHans ll,,·liyg.c•h
Ltt11'". oc-h flrlitmh Ö1·ning<1 :· . .]iin1fiir.•l.''' mi•llnn Yrank1·i k.·- ·h
Jtnlic~ls s:jö-lufl-slr atl'gisk:l liig;•n sam[JJ{!]Jl' kandc a1· princi]J"i;,l] nad "ll i fnlgn 011 1 luft stridskrld'll'rn<~s basNing i dd [l nlic·n
'·Jlli ttrat sin<~ lttfi s tridskraflr r till cH fkrial smiitTl' fl~·gsiM. ioll<'l'
<'JJ!igt Jlrin c ipcn >>splittrn t mål» då diirpmot Jirankrik'' Slllillll
1i1i s lnn :tl ln lnEtstrillsk rnftn iii! Paris och T ou lon.
Uppsatsen illt.rcssant i ·Lkn dd. som berör luftstriclsk raftl'l'"'l.

.T.
.Air P owcr and its Application . Group Capt. W. Y. Mae Xeece
R; U . S ... T.. maj 1828, s. 247. AlJmiinna och cng<elska synpul~ldt'r
pa luftforsvar samt d"ss förhållandr iill ön-iga försvarsgre nar.
Sca J'owcr <llld Air l'o\I'N. The Part to be plu.'·"d lJ:- J\irships. Lt.
Cdr. C. D. Durney . J. R LJ. S. I., maj 1928, s. :!62. Luftskepp
luwa mgcn brt.;~·dc],·e för armen. För flottan kunna dc nu·a bra
s~som vid spaning- crsiittandc kryss<li'l' . vilka SC'll<il'e Jik 1·ii l firo
<erforclrdig a . Ylybnde Juftsk l'ppshas{' l' böra anskaffns för En .o:.
"'
Lmtl , liksom U. ::J. A. redan h<~r gjort.
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. Edmonds . J. R U. S. I.. ang,/28. s. 513. Ett försvar för flygbåten.
Au co-oprn1t1o n With the f.lcct. its limitations and l! St'o. Licu tn.
Commandl' r A. W. CJarkc R K . .l . R. U. S. I. , a'ug./l9lR, s. 4-1.8.
o:·c r- och undcrsk:ct tandrt a1· flygn1pnet. flygbåtrns lJcgrii ns ning,
ohka typer av hangarfart yg och deras takti ska utnyttjande , fl~·g
vapnds uppg1Hcr .i sam,·crkan me d sjö st~Tko r (spaning. torprdskJutnmp; och .1aldflygnin g). Tramhållcr särskilt att ft-edsövningan1a och cl'farl'nl1et crna från dessa icke kunna åtcrgi 1·a förh å llanclcn ;l 1·id strid.

