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Översikt över skeppstjänstkommitterades 
arbete. 

AY Byrådirektören n. N i l s s o n. 

Efter många och långa utredningar och beredningar 
hade man, såsom för flertalet av denna tidskrifts läsare 
torde vara bekant, år 1914 äntligen kommit så långt, att 
Yicl det årets senare riksdag beslöts inrättandet av et t sät'
skilt ~tatligt organ för att utöva tillsyn över, att vid trafi
ken till sjöss säkerheten till liv och gods icke äventyrades, 
ett organ som med ett för de både centrala och lokala 
lemmarne gemensamt namn kallats fartygsinspektionen. 

Tillsynens utövande förutsatte tillkomsten dels av 
iindringar i den gamla sj ö lagen, dels av en hel del uneler 
loppet av några få år utgivna nya lagar och förord
ningar, om dessa också lyckligtvis icke i antalet kunnat 
på långt när mäta sig med de uneler krigsåt·en uppkomna 
mångahanda författningarna. 

Helt ny var elen sålunda tillskapade institutionen 
dock ej, då man tidigare, alltsedan år 1864 haft en för
ordning, som skulle tillvarataga passagerares säkerhet vid 
färder till sjöss. Om ock sjö lagen även i sin äldre 
lydelse stadgade nog så stränga åtgärder för befälhava
ren att tillse, det fartyg av vad slag det vara månde, innan 
resan anträddes vore i sj ö värdigt skick, behörigen ut
rustat och bemannat ävensom tillräckligen försett med 
proviant, vatten och läkemedel , hade man emellertid icke 
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funnit det erfonlct·ligt att i fråga orn andra fal'tyg tlll 
passagerarefartyg stadga någon effektiv tillsyn över, att i 
berörda avseenelen allt vore välbeställt; och även ifdtga 
om nyss nämnda fartyg blev på grund av de föeiUdracle 
bestämmelseena och en uneler tidernas fopp framkomnre11 
praxis kontrollen iiver sjösäkerheten nog stt inef1'ekt iT. 

Genom den år 1914 utvidgade lagstiftningen hade 
man alltså tagit ett stort och synnerligen viktigt steg p[t 
det sociala lagstiftningsarbetets OITtråcle särskilt i så måt
to, som man utsträckt elensamma att tillgodose även sjö
mannens bästa. Man tog dock härvicl närmast sikle på 
själva f:.jösäl~erheten, och omsoegen om de ombord an
ställdas välbefinnande i övrigt kom nog i anclt·a rummet. 

Visserligen innebura en clel av de nytillkomna för
fattningarna bestämmelser, som kunde sägas vara ay so
cial innebörd, såsom föreskriften om att bemanningen 
skall vara tillräcklig för att där så erfordras möjliggöra 
skeppstjänstens indelning i vakter, föreskriften om till
räckliga och lämpliga bostäder för besäLLningen samt den 
från elen gamla sjölagen behållna föreskriften om till
räcldig och lämplig kost för de ombord anställda, men 
det var nog närmast tanken på sjösäkerheten, som låg 
bakom tillkomsten av dessa föreskrifter, i det man re
sonerade som. så, alt ett fartyg icke kunde anses Yara i 
sjövärdigt skick, O In besättningen på grund av sin fåta
lighet bleve så överansträngd eller på grund av olämplig 
föda eller otjänliga bostäder även eljest bleve till elen 
grad mindre arbetsför, att den ej kunde prestera det fijr· 
fartygets drift nödiga arbetet. 

Även om man inom statsmakterna och särskilt inom 
elen nya tillsynsmyndigheten redan tidigt fick klart för 
sig, att ifråga om de sociala förhållandena ombord lag
stiftningsarbetet icke kunde eller finge anses avslutat, 
måste till en början myndighetens arbete uteslutande in
riktas på att gottgöra vad hittills brustit ifråga om det 
viktigaste, nämligen skyddandet av de sjöfarandes liv 
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mut olyckol'; vållade av brisLfälligt transportmateriaL 
Föt' alt giva en icl6 om vad härutinnan vedeligen uträttats, 
må enelast ·erinras om fartygsinspektionens kraftiga in
gripande mot filllanclsplimsollarnes uppträdande under 
krisåren, ett ingripande som emellertid i r:ög grad för
,.; \'i'teacles av elen då rådande tonnagebris ten. Och · ff'ån 
de kristielsfenomen med allenast hopslJikacle brttcllådor till 
fartyg,. som uppkmnmo exempelvis i vårt grannlaml Fin
land . hava vi lyckligtvis genom myndigheternas ingripan
de blivit för skonade. 

:\.ven om det , som nyss anlrcl(les, finnes attledning att 
mttaga, att uppmärksarnheten förr eller senare kommit 
att riktas på en fortsältning av lagsliftningsarbetet med 
tdlnnare tanke på do rent sociala förhållandena, fick detta 
fortsat ta arbete sin verkliga impuls först genom det si1 
koJlade politiska genombrottet år 1917. Det var väl i 
fhrv issningen aLL ~l.ga meningsfrände!' inorn regeringen 
1!Ch i förhoppning aU så bättre få sina önskemål tillgoclo
"eclcla, som svenska sjömansunionen det äeet gjorde un
derdånig framställning om revision av sjölagen i vad 
elensamma rörde bosättningen och cless förhållande till 
befäl och rederi och d~irvicl jämväl äberopacle behovet av 
iinclring i gällande spisorclning, ävensom av stadganden 
,.;om tillförsäkrade sjöfolket bättre och sundare bostäder 
ombord samt r eglerade arbetsticlen i hamn och till sjöss. 

Sjömansunionen blev icke besviken i sin förväntan 
och dåvarande chefen för finansdepartementet tillkallade 
efter nådigt bemyndigande den 20 november 1917 vissa 
,.;akkunniga för att verkställa utredning och avgiva för
slag rörande fartygsbesättnings arbets- och levnadsför
hållanden m. m., vilka sakkunniga för korthetens skull till 
nom de guene tagit skeppstjänstkommitleracle. 

Då det uppdrag som givits skeppstjänstkommitterade 
är närmare angivet i statsrådets anförande till protokollet 
över finansärenden vid den konselj, då bemyndigandet 
att tillkalla de sakkunniga gavs, torde kanske vara på sin 
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plats att ur detta protokoll återgiva, vad härom anföt·des. 
Finansministern yttrade: " Av kommerskollegium och so 
cialstyrelsen verkställda, under år 1915 slutförda under·
sökningar hava givit vid handen, att sjöfolkets arbets
och levnadsförhållanden i ett flertal hänseenden måste 
anses vara i behov av föi'ändrad lagstiflning. Då emel
lertid en för de skandinaviska länderna gemensam revi
sion av sjölagen är förestående, torde icke nu böi'a endast 
för Sveriges vidkommande upptagas fi'åga om revision av 
cle mera grundlägga; !(' J bestämmelserna i sjölagen. Dit 
höra sådana, som beröra förhållandet mellan rederi och 
befäl å ena, samt besättningen å andra sidan, vilka be
stämmelser jämte SJÖlagens straffbestämmelser enligt 
min ( finansministems) mening böra underkastas en 
grundlig omarbetning vid den tilltänkta skandinaviska 
sj öl ags utredningen. 

Utan avvaktande av ett skandinaviskt lagarbete kun
na däremot i åtskilliga andra avseenden utfärdas före
skrifter till förbättrande av de svenska sjömännens ar -

' bels- och levnadsföt'hållanden, detta så mycket hellre 
som det svenska lagstiftningsarbete i vissa hänseenden 
på cl etta område stå1· -.;fter det danska och norska i vunna 
resultat. Bland de fl'il.gor, som sålunda kunna särskilt för 
sig tagas under omprövning är den angående fartygs be
manning, vilken icke kan anses hava blivit slutgiltigt 
ordnad. 

Särskilt bör c!i:i ··vid frågan om införandet av en så 
kallad bemanningsskola, som länge varit på dagordnin
gen, upptagas till noggrann utredning. 

Även beträffande sjöfolkets arbetsförhållanden i öv
l'igt böra åtskilliga rav på förbättringar kunna tillgo
doses. 

Av de övriga fr:1gor, som i denna ordning böra kom
ma under omprövning, vill jag (finansministern) särskilt 
erinra om den angående bespisningen ombord. Redan i 
en motion av C. G. Lindley vid 1908 års riksdag har så
lunda påvisats, hurusom den alltjämt gällande spisord-
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ningen för besättningen å svenska handelsfartyg av den 
17 april 18 9 6 ej kan anses på ett tillfredsställand e sätt 
oJ'dna förhållandena i detta avseende. 

Yad slutligen angår frågan orn tillsynen fi'ån det 
allmännas sida, så har vid anordnandet av den nuvarande 
fadygsinspektionen, vars chefsmyndighet är kommers
kollegium i första nnnmet avsetts att tillgodose den tek
niska sakkunskapen. Då emellertid en reformering av 
lagstiftn ingen i av mig (finansministern ) här ovan an
giYen riktning givetvis ställe!' ökade krav på fadygsin
spe ktionens sociala uppgifter böea nu gällande bestäm
melser rörande kontrollen från det allmännas sida uncler
kastas granskning, och cläJ'vid s~irskili uuclei'SÖ kas, huru
vida tillsynen i nu ifrågavai'ande delar bör överflyttas å 
:-;ucials tyrelsen. " 

Så långt finansministern. 
Programmet har seelermera utökats därigenom att 

kommitterade i särskilda remisser fått i uppdrag att dels 
yttra sig över ett väckt föeslag om tillsättandet ay sär
~1\ilda tillsyningsmän för övervakande av fartygs behöriga 
lastning, dels verkställa utredning och avgiva för·slag I'Ö
rawle en tillfeeclsställancle pensioneeing av sjöfolket. 

Programmet är, som man torde finna nog så om
rat tand e, och icke så alle! e les lätt att genom tränga, och 
t"t11' man nog däri se närmaste orsaken Lill att stt ltlllg tid 
l iit' f"lutit intill dess något mera omfattande resultat kom
mit till synes a\" kommitteeacles arbete. Det m å dock 
f"tt l'I'amhållas att en i hög grad bidragande orsak till elen 
lills~·nes något långsamma ar·betstakt en äe att söka dels 
i de vidriga tryckningsförhållancleua, såvi:i l somma1'e11 
l O 19 uncle J' Lrpografstrej k en som ock efte 1' st i' e.i k ens 
a vs l u lan el e, el els i el e ela kartade a r· be L s tvisterna, som 
ketift all tid feån dem av kommittens mecllemmaJ>, som 
t illhöl'! de av tvisten beröeda organisationema, dels slut
ligen i det myckna arbete av annan ad, som påvilae de 
olika kommittemecllemmaJ'na, särskiit oedföeanden och 
~ ekreteraren. 
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Ehuru det. anförda måhända kunde anses tillräckligt 

för alL lämna en ÖYersikt ÖYer' skeppsljänstkommitter·a

des arbele, ];:an det måhända för dem ay tidskriflens 

läsare, som närmare intresser·a sig för hand els sjöfarlen 

och de åtgärder från det allmännas sida, som kunna Yara 

av inverkan på densamma, vaea av elt visst intresse att 

er'hålla en liten blick bakom kulisser'Jla. Häe må därför 

göras ett försök att näemare specificera de olika pr·o

grampunkterna och något redogöra för· kommitterades 

grepp på desamma, så ingående utrymmet deL medgi\'er 

och så långt detta ay cliskreLionshänsyn kan befinnas Yara 

lämpligt. Härvid torde måhLincla vara ändamålsenligt att 

indela ämnena i två gmpper, nämligen 1) el e som reda n 

behandlats aY kommiLter'ade och :2) de som i.innu återstå. 

Del må emellertid först er'inras om. alt enligt del 

refererade statsrådsanförandeL, kommitterade icke skulle 

laga befattning med en önskad revision av cle meea g rund

läggande besli.immelse!'lla i sjölagen. Denna revision 

skulle anfi;irlr'os åt en sk.andinu.visk kommission, som nu

mera blivit tillsatt och vars svenska ordför·ande i.iT föe r·e 

s tab1·ådel råclm.an Dahlman. I denna l;:ommission sittu. t'U

sl<.illiga ay kommittens medlemmar och ä r· därigenom 

lryggaL det samförstånd mellan de begge ulr·eningarue . 

som givetvis blir· nöcl\·ändigt. 
Hithörande frågor· äro blanc! anch'a: Besli.immelserna 

rörande subor·clinatiunsförhällanclena ombord. Sjöman

nens riilt till tryggad och i vissa fall innehållen hyr·a. 

SeglationsmönslringerL IneiHtanclel aY eLL skiljedoms

institut. 
Er1 del a Y clessa l"r·t1gor ha Ya varit förcndd fij1· i nte r·

uationcll be haneiii ng vid el e u konferer1s, som inneYar·arwe 

somma1· i.1gt nun i (Jenua såsom elt led i der1 irlle r'ualio

naliser·iug. som iit' en fi"djd av folken s förbund. 

Bland de frågor. som skeppstjänstkommitterade l'e

clan handlagt märkas, Yatl tidsföljelen beträLTar först i.-incl~ 
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ring i gällande bestämmelser rörande sjöfolkets sund

hetsförhållanden, och då närmast deras syn- och hörsel

förmåga. 
Uenom äncll'ing i juni äe 1917 av sjölagens 32 och 

70 ~ ~ stadgades vissa skäepta bestämmelser' r·örancle sj ö

folkets syn- och hörselförmåga, och utfärdades i anled

ning därav närmare bestämmelser beträffande de liikare

])etyg. som skulle utfärdas för att vinna erfOI'clel'lig ga

ranti härutinnan. 
Det visade sig emellertid att de nya bestämmelserna 

skulle komma att få en synnerligen ödesdigee påföljd för 

ett s tort antal mera till åren komna sjömän, vilkas särskilt 

srnfiirmåga blivit något nedsatt. Kommitterade funno 

det clå vara högeligen behjärtansvärt att icke föe dessa 

ntestiinga möjligheten till fortsatt anställning till sjöss 

och föreslogs därför, efter samråd med en specialist på 

cHnr·i"'cle t , mm'inläkaren Boström, vissa lindrigare bestäm

melsee. närmast gående ut på, att användningen av glas

i•gun icke skulle vara förbjuden. KommiLteeacle förslag 

hiir·utinnan blev sedePmera av Kungl. Maj :t godtaget. 

::\ärmasL i ordningen kommer en fråga, som tor·de 

Jå anses vara en av cle viktigaste av cle frågor, som br·agts 

under' kommitLerades behandling, nämligen frågan um 

JJegri.insning av arbetsticlen å svenska fartyg. 

l\ummilLcracle avgåvo elen 31 januaei 1919 ett för

,.;lag till lag om begränsning av arbetstiden ä svenska far

l~·t:c ett förslag, som seclermeea eftel' enelast någr·a smärTe 

ii n d r·i ng ar blev av urtima rikselagen förlid eL år antagen 

uch giiller från och med årets börjarL 

Yid innevarawie års riksdag hade frän bögerhtdl 

'itckts en masspetition om att upphiiva lagen. Här må ej 

t<i•ras något uLlalande om det lämpliga eller oli.tmpliga i aLt 

genum dylika motion ee införa en brisLancle stabililet i lag

"tiftningsarbeleL, utan må enelast pointeras, att när· man 

t mutiunen talar om elen nedslående erfarenheten av la

p·euc; YCrkningar, så i.i.r detta ell tal i fElYitsko, ty man hat· 
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icke velat och icke kunnat bevisa påståendet med ett enda 
exempel. Och när man påstår, att förslaget föregåtts 
av alltför bristfällig utredning, så är även detta ett mindre 
vederhäftigt tal, som ej kunnat bevisas med exempeL 
Fastmera synes den synnerligen korta erfarenhet som s lått 
till buds, giva vid handen, att lagen om arbetsticlen till 
sjöss till sin avfattning blivit bättre avpassad eftee rå
dande förhållanden och blivit betydligt smidigaee äu 
lagen rörande arbetstiden till lands, och att det visat sig 
att man mycket väl kan inom ramen av lagens meuing 
genomföra de moclifikaioner på olika områden, som kunna 
vara nödvändiga med hänsyn till ifrågakommande teafik
behovs egenart. 

Utan att söka förneka sanningen av det gamla talet 
om arbetets välsignelse, må det påpekas, att nät· man, 
såsom kommitterad e gjorde, finner att arbetstidet' a ,· 19 
till 20 timmar i elygnet kunna förekomma, man måste 
bliva betänksam. Behovet av en på laglig väg reglerad 
arbetstid för sådant fall får väl ock erkännas hava före
legat, och det förvisso mera av hälso- än sociala skäl. 
Kan man då, såsom kommitterade tro sig hava gjoet. av
fatta bestämmelserna så att rådande mera normala för
hållanden kunna b1behållas, är svårt att förstå talet om 
obehörigt intrång i näringsfriheten. 

Det är givetvis icke lämpligt att här ingå på en när
mare redogörelse för huru arbetstidslagen blivit slutligen 
utformad och huru elen avpassats efter de olika fijrhål
landena till sjöss och i hamn. Här må endast påpekas, att 
kommitterade sökt så långt möjligt bibehålla status quo , 
när det rört skeppstjänsten till sjöss, men för a rbetet i 
hamn infört en begränsnnig av 8 1 l 2 timme per dygn, vil
ken tid riksdagen emellertid avkortade till 8 timmat·. 

Vidare har kommitterade sökt så långt möjligt be
gränsa söndagsarbetet. 'l'ill sjöss måste givetvis om sön
dagarna de vanliga vakterna pågå såväl på däck som i 
maskin. Men för dem, vilkas arbete på söndagen icke er-
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fordras för vakternas fullgörande eller för kosthållet, är 
. söndagsarbetet begränsat till en timmes rengöring. I 
hamn får i regel icke annat arbete åläggas om söndagen 
iin en timmes rengöringsarbete. Det hittills rätt så van
liga oskicket att bedriva lastnings- och lossningsarbete 
på söndagen, har genom lagen stävjats så långt möjligt. 
sådant arbete må :plå söndagen icke ske annat än å pas
sagerarefartyg, då reseffekter eller post eller annat gods 
omedelbart måste ilandföras för att exempelvis kunni:l 
uå vissa tågförbindelser, eller å annat fartyg, då dettas aY
gt'tng eljest skulle bliva avsevärt fördröjd. 

Genom stipulerandet av hög övertidsersättning för 
söndagsarbete har man sökt förebygga att nyss nämnda 
undantagsbestämmelser skola tagas till...-intäkt för etl 
mera regelbundet exploaterande av sjömännens arbets
kraft om söndagen. 

Till de frågor som av kommitterade redan behand
laLs höra även införandet av bemanningsskala och be
stämmelser om förbättrande bostadsförhållanden omborcl. 
varom förslag i dagarne avgivits. 

rl'i llräcklig bemanning är till viss gead säkerställd 
genom lagen om arbetstiden. Men det är ju ej otänk
bart, att försök skulle kunna uppkomma att med iaktta
gande av arbetstidslagen ändock göra bemanningen så få
talig, att såväl överansträngning skulle kunna uppstå, som. 
nek, vad än värre är, fartygets säkerhet äventyras . Säe
,;kilcla bemanningsföreskrifter erfordras därför. Dessa 
iiro emellertid av så utpräglad sjöteknisk natur, att här· 
ej kan vara platsen att redogöra för desamma. Så långt 
möjligt hava kommitterade sökt ansluta sig till de beman
ningsföreskrifter, som äro antagna i Norge, och till elen 
JWaxis , som är rådande i l~ngland. Så långt som till elen 
praxis, som på senare åren framkommit i Amerika, hava 
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kommitterade icke ansett sig kunna gå. KommiLlerade 
hava särskilt inriktat sig på att i kvalitatiYL hänseende 
förbättra bemanningen. Härutinnan har hitlill s r~ilt myc
ket brustit beträffande SYenska fartyg. 

Frågan om lämpliga och sunda bo städ e1' ombord 
torde däremot måhända böra något närma1'e beröras. 
,\ven om denna fråga i viss mån äe av beLycl els e fiii' sji'l
säkerheten, i så måtto att iråkad ohälsa ombOI'cl Yai'e sig 
av mera sporadisk natue ell er i form ay epid emi kan till 
el en grad decimera en besättning, att sjö s~tk e i ·h c l c n äYen
tyras, är väl denna fråga aY m era social innebii i'cl . 

Visserligen hava genom de efte1· ttt' 191 !~ i nförcla 
författningarne förhållandena avgjort föebälLrats. Mell 
d et har visat sig, att de nya bestämmelserna, eh uru de
samma knappast trälL i full kmft , på gruud <W li'ingsam
heten i allmänhet i11om lagsliftningsaebete t r eda n hutmi l 
bliva förtddracle och föga öYerensslämma med se nan· 
tid ers keav. Det må visserligen ej fördöljas all Yåd land 
härutinnan ingalunda Yaeit sämst ställt blaHfl de sjij fads
idkancle nationerna. Men anmärkningar häi'Ulinn a n haYa 
g ivetvis framkommit och det har uneler cl o fem å i'. fae
tygsinspektionen varit i yerJ;:samhel, Yisat sig a ll a nmärk
Ilingarue ingalunda Yat'il h ell obefogade. Ylan bi)I' ju 
ock::;å alltid sö ka l'ts laclkomma det bästa miij li ga. 
· Vad då härvid först kommer i åtanke är a ll bei' ecla 
tillräckligt utrymme föe de omborclvr;eancle . Bestäm
melserna om en golvyLa i souum, som Lir l.i ll!'äckli g t stor 
för att elen som b ebo r rummet skall kunna s ti't och påtaga 
sina kläder, kunna Yäl knappast sägas vara iiYei' cii' ivna. 
För· elen som endast ä t· Yan Yid bo stadsförhålland en i land. 

· huru b ekymmersamma dessa än för n~irYai'and e iii'O och 
huru mycket inhysessys tem et beklagli g LYis ännu flor erar. 
äe det svåel att tänka sig möjligheten av aLL sj ömannen 
under veckor och månadee skall vara hänYisacl till en bo
sLacl, clär golvutrymmet LiT så begränsat. att han ej kan stå 
döx ens med ena fot e n. och att han alcl1·ig skall di\1· kunna 
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s li't upprätt av risk att slå huvudet mot lakbjäJkarne. 
:'li en ::;åclana bosta cJ s ,·um finnas yeekligen. om cl e ock lyck-

l jo·tyis äro m era sällsynta. 
· L' 

F:n uv het, som kom mi Lterade för eslagit. i.ir anorcl-
Jtalldet aY två-n1anshytl e1' för manskapet å fai'Lrg öYer en 
Yiss s torlek. Detta sys tem är redan införl i Norge, och 
har där mottagits med s tor· tillfredsställ els e från sjöfol
kels sida. Dock hava från a~owat håll alh·adiga b e tänklig
h e ter rests däe emot. Så hat· framhållil::i , aLl om e ndast 
t,·e 1ut e inrymmas i en hrtt och el en ene av dessa i\1· Lill ka
ra ldi\I' en mind ervärdi g, denn e då skulle lätlaee lmHna ut
i,ya et t f:öesi:irneande inflytande på sin l<ami'aL, än om fl era 
llodde tillsammans, då infl~·tancle göe sig mindi·e giillande. 
11 ii ,·einu t må genmälas, aLl el e t bör Y ara e n b e f ii l e t s ange
liigctth e t att lillse, deL ma1~skap e L blit· förcl elaL på de olika 
h~·ttcrna på bästa /:3iittet. 

\ 'idare hal' an'mä,·kLs 11å det begl'icinsade ul1'ymme. 
so m finnes umboi'cl fiie anordnande av tv it-manshytter 
di\I·cs l icke lastförmågan ho s faetyget skall alllfii1' mycl;:et 
ll C'ds iitlas. Anmtiekningen iie onekligen i vi ss m än befo
;nu l. men mecl klok bei'iil~ning och utnyttj a nd e aY Ya i'je 
~;-, · ad,·a l centime t ee kan m an å tminstone på nya Jadyg e r·
h tdla synnerligen ,·rnll iga två-mansbostiidei'. Ocl1 ii.Y e n p[t 
ga mla farlyg låter dot La sig utföra. Yid de L fo1·dua ödogs
Ynn·et i Kiel. Gennaniovverfl, p;\g <''t ~' fiit· ni.in·a rancl e om
iiiiiii' iilf\' av eLL pa1' iilcl1· e svenska fal'tyg, clfin·icl kommitte
nules nya för slag kommer i tillämpning . Och de l hat· 
,·i,;al ,;ig, att cl e trska inge njiii'erna jämt e rede ri ets re
Jli' C'se nlant lyckals synne i' Iigen Yi.il lii sa probl e me t. 

Y o re sj ö m anne n i våea dagar densamm e som fört· 
(Ich YOJ'e fordna ticlers p at1·iarkalis lm föi'h td land en i.tnnu 
I' tl(lclllde om s keppsbord. voi'e intet onl aLl sägn om d e 
~l(lf'Cl fl ermansl;;ase i'li OI'n a, som ju kunna lj ii ua som säll
skaps- och Yai'för ic ke musii.;Tum . Men sjömannen a \· i clag 
iLI' c.i lika med sjiimannen av i går, och d i:il'föi' bli1· nog LYå-
111i.lnsbyLten bättre i iive i'Cllsstämmelse m ed nut ide ns k!·av. 
(;i\ e l är at L man i l'1·åga om gamla f ad y g m ås le gå frarn 
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med slor försiktighet, och i enstaka fall konimer proble
met nog alt jämväl i fråga om nya fartyg ställ a stora li:J'av 
på konstruktörens uppfinuingstikedom. 

Ut l'ymmet medgivel' icke en närmare behandling av 
så pass viktiga men dock ej omstörtande detaljer som in
J'ättandet av matrum, • tvätt- och duschrum, sjukt'um, 
klädskåp m. m., men frågan om bostädernas rengöring 
synes vara alltför viktig att hät' helt förbig;ls. Härutin
nan har hittill s mycket varit försummat. Kommittet'acle 
haYa cläJ•för för eslagit ganska f:ltrtinga bestummelser J'ii
J'and e dels daglig rengöring del s periodiskt återkomman
de mera grundlig sådan samt desinfektion. Med denua 
senare hörer intimt samman frågan om ohyran i bostads
rummen å fartyg. Såclan torde förekomma på nästan alla 
svenska fartyg, och eget nog mera på svenska och fin ska 
fartyg än på andra nationers. Varfö1· är svårt att säga. 

~~~rt s~öfolk synes i:ke vara os~1yg~ar~ ~n andra nationers 
SJOfolk, men hur svar denna plaga 1 SJalva verket är fram
går dels av de ofta och med skärpa framhållna klagomåleu 
härutinnan, dels därav att det vid fr ågans behandling 
inom kommitterade påpekades att trots den noggrannasle 
rengöring och desinfektion, ohyran nästa omedelbar! 
återkommer. Ja, det har till och med såsom exempel 
härpå uppgivits, att i en skans utan träklädsel på järn
siclan och däcket ovantill och med allenast järnsängar, 
Yilkeu skans blev noga desinficerad, djul'eu omedelbarL 
efter desinfic e1·ingen ki'Öpo fram ur J'Öl'e n i j i:tmsängarna. 
Detta ät· måhända öveJ"dJ·ift - en sl-:epparhistOJ'ia- me11 
1'1·ågan är emellertid allvarlig uog. 

Nu har medicinalstyrelsen utfäedat förOt"dning om 
desinfektiou med blåsFa, som uppgives vm·a elt snwee

ligen effektivt medel, och däejämle utfä1·clat bestäm~nelse 1 ' 
om el'i'orclerliga försiktighetsätgärdet' vid användand e av 
detta fat'liga medel. Kommitterade våga därför hoppas 
att man så smäningom genom föeeskeifter om uoggTann 
desinficering dock skall lyckas täda bot härföJ'. 

+ 
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En annan fråga, som kommitterade redan haft uneler 
behandling, men ännu ej slutfört, är om sjömännens kost 
håll. Härutinnan gäller för närvarande Kungl. Maj :b 

kungörelse angående fastställandel av förnyad spisord
ning för besättningar å svenska handelsfartyg elen 17 

april 1896. 
Denna spisordning är om ej direkt otillräcklig sf1 

dock så enformig och otidsenlig, att elen så gott som 
aldtig kommer i tillämpning annat än som ett bestraff
ningsmedeL Det kan givetvis ej vara lämpligt att åt en 
kunglig förordning , som tillkommit av omsorg om be
s~itlningens bästa, gives en sådan förYäncl uppfattning. Yi 
stå också i detta avseende - föreskrift om kosthållet 
ombord - betydligt efter nära nog alla andra sjöfarts 
idkande nationee. Kommitterade hava därför uppgjort 
förslag till ny, synnerligen detaljerad spisordning och 
därvid sökt bereda ej blott tillräcklig utan även omväx
lande kost, så långt detta över huvud är möjlig t med de 
inskränkta provianteringsmöjligheter och de begränsade 
förvaringsrummen för peoviant, särskilt å fartyg å längre 
rcso1'. Vid för slagets uppgörande haYa kommitterad e haft 
till förebild bestämmelserna i Amerika och Norge, vilka
d ock rätt väsentligt ändrats till bättre överensstämmelse 
med svensk smakriktning. 

I samband med frågan om spisordningen står frägan 
om kökspersonalen ombord å de svenska fartygen. Den
na utgjordes förr så gott som uteslutande av kvinnlig 
personal, ett förhållande varutinnan vårt land med· Fin
land delade äran av att vara ensamma i hela världen, och 
som väckt föga smickrande uppmärksamhet. Det har 
uppgivits av en befälhavare, om ock mera på skämt, att 
han vid ankomst till e.[lgelsk hamn aldrig behövde hissa 
:wenska flaggan. Så snart engelsmännen fingo syn på 
kokerskan, vilken av nyfikenhet brukade komma ut på 
diick, ropade de i korus: " rrhere is a Swecle". 

Ehuru man ej a priori kan förneka att även kvinnlig 
kökspersonal kan vara nog så pliktleogen och skötsam 
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och säeskilt kunni g i matlagning, synes ej m eea än en 

m ening kunna råda därom att systemet ej är· bra. ;\\·en 

om de förmenla sedliga missföehållanclena få anses vara 

mera säll synta, lärer ett visst favoriseringssystem ej kun

na undvikas, och del äe ju på föd1and givet att en kvinna 

icke äge r· den fys iska stFka, som sjölive t keäYee . På 

so naee Lidee hava förhåll and ena i elen svonsJ..:a hand elsflol

lan Yäsentligen föebällrals, och sti r skill å Yiu·a s tor·a linje

ångaee lär numoea endast m a nlig kökspeesonal Uire
komma·. 

J\ommittoeade hava emelledid velal taga stegel 

fullt ut och förbjuda all användning av kvinnlig kökspee

sonal ell er uppassning an nat än på passageraeefartrg i 

fart på våra kuster och inomskärs. Ett sådant föebucl 

kräver emell er tid särskilda åtgärder för all m öjliggö ra 

tillgång till manlig kökspersonal. Det äe e lt obestridligt 

faktum, att våe svenska manliga befolkning icke har· sam

ma inneboende fallenhet föe att inteänga i matlagningens 

mysteriee som exempelvis den m anli ga befolkningen i 

Danmark, att nu ej nämna Frankrike. M en ä ven i K or ge 

äe nog el en manliga befolkningens läggnin g meru lik den 

svenska, och ändock hae man i Noege enelast manlig köks 

peesonal och detta även i stor utsteäckning på passage 
rarefar lyg. 

Del blir clå nödvändigt att i vårt land imäl la sär 
skilda utbildningsanstalter föe manliga sjökockar. 'rven

ne av kommillens medlemmar hava ingående studel'al 

föehållandena i Norge och Danmark, där kockskolor fin 

nas. Det är att hoppas , att kommitterade skola finna en 
acceptab el lösning härutinnan. 

Bland de frågor , som av kommitterad e ännu icke 
hunnit behandlas, s tå r en, vilken i betrclelse torde kunna 

tävla med elen om begränsningen av arbetstiden, näm -

l 
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ligen f r·ägan om sjöfolkets pensioneeing. Detta äe eu 

mrckcl gammul, mycket omdebatterad och mycket seg

,.;liten fråga. Och Yad som i alldeles särskild g r·acl gjo r·L 

don in kdmglad är , alt ett vis sl pensioner·i11 gss r s tom aller 

nwlerslödssyslem r edan finn es, ehuru i ganska lit en 

;:; kala. En påbyggnad på detta system lålee sig ej gärn a 
oii r·a och e tt ordnand e av pensioner>ings- och uml er·stöd s

~C t'ksamhcton på I'Jera paralellu linj er är· måhända icke 

alllid :ott lyckligt. 
De nu exislerancl e anordnin gar , som härmed a \'ses , 

iir·u llols sjömanshusens uncl erstöclsYerksamhe t, dels han

d o 1,.; l'l u l lans pensionsans l al t. Sj ömanshusins t i tu t ionen 

iir aY gann11alt da tum och u tgjorde Yäl urspr·ungligon 

mara oll sjömaqshem än ett sjömanshus, och har· i Yarj e 

lall tillkommil för all her oci a tddersti g na sjömä n och de

ras tinko l' ett måtlligt understöd. Medlen till detta un

dor·s töcl oehållus genom dels clonulionee, dels avgifter fr ån 

,.;j ii männen själ Ya -.- hyresavgifte l' - dels bidrag från 

r·cdcrierna - tonavgift e r·. 
Emellertid hava sjömanshusen unclee lidernas lopp 

a\· ,.;laton fått sig ålagda allt flora upp g ift ee av r ent admi

ni:-;lmti \' natur', såsom rullföring av Yiimplikliga sjömär L 

handhuYande av sjöfolks på- och avmöns tring, tillsyn 

i"i\'81' hemanningen m. m., allt uppgifter-, som alllmew 

liigga beslag på organisationen och kostnaderna föe el en

summa. Ehueu staten bich·agee till bestridande av dessa 

kr1stnacler hava dessa dock måst till över·vägande del tagas 

J"r·år1 med len i övrigt, varigenom de till gratialuldelning 

stäende medlen blivit i h ög geacl r educ erad e. När m au 

hiir·. alt Yicl elt sjömanshus det å rliga unders tödet uppgå l' 

l il l 5 keonor, vet man verkligen ej , om man skall gråta 

ellee skratta. Och att sjöfolket uttryckt sin otillfreds

c;U\llelso med att de av dem inbetalda medlen sä föga 

komma dem själva till godo , är icke att undra på. 

Något bättre är förhållandet med handelsflottans 

pensionsanstalL Även denna är en institution av gammalL 

rlalum. Uneler fordna ticler ägde sjömannen vid resor· 
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från utländska hamnar enligt 17 4 8 års coopwardie regle
mentes stadgande rätt till viss andel i elen fö1' fartygets 
last iflytande tullen, vilken andel kallades "föring" . 
Denna föring omsattes vid mitten av förra århundradet 
till kontanta medel, som avsågas till pensioneeing av sjö
folk jämte deras änkor och barn. Genom fondering ay 
de inkomna medlen samt särskilda anslag vid olika till
fällen har man nu kommit därhän alt födidet år utbeta
lades till 1,971 pensionstagare sammanlagt 279,414-
kronor, givande i medeltal allenas ! t50kronor om året. 
dyrtidstillägg inberäknat. Rätt så blygsamma belopp så
som synes och vad som gör clennä pensionsform särskilt 
otillfredsställande är det stora antal pensionsberättigade . 
som får vänta på brist av medel , e.i mindre än över 200. 

Det bristfälliga sätt, på vilket denna fråga varit orcl
ne(d ,har givit anledning till åtski! liga framställningar i 
riksdagen, vilka år 1900 resulterad e i tillsättandet av en 
kommittE~ för frågans utredning. Kommittebetänkanclet 
avgavs år 1904 och är synnerligen digert, därvid lej on
parten dock utgöres av statistiska och matematiska be
räkningar. 

Kommitterades förslag resultetade emellertid i intet , 
och var detta väl närmast beroe1•de på, 

el e l s att detsamma avsåg att omfatta alla ombord 
anställda, alltså även icke mönstrat sjöfolk; 

el e l s att förslaget omfattade olycksfallsförsäkring, 
vilken understödsform icke ansågf böra lösas f~r en en
skild befolkningskategori, förr än !"rågan om hela folkets 
olycksfallsförsäkring blivit löst; 

d e l s att kommitterade för förslagets realiserande 
ville lägga beslag på de medel oc· fonder, varöver han
delsflottans pensionsanstalt och sjiimanshusen förfogade, 
vilket väckte starkt motstånd från c:em, som representera
de dessa organisationer. Och detta är för sjömanshusens 
vidkommande måhända mindre underligt, om man be
tänker, att deras fonder till stor del utgöras av donatio-
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uer, rörande vilkas förfogande de olika donatorernas ut
talade önskningar givetvis måste respekteras. 

Frågan har för närvarande kommit i ett något ändrat 
lii.ge. si't tillYida som el e l s en allmän folkpensioneeing bli
vit · införd, om ock i synnerligen blygsam skala, el e l s 
frågan om en allmän olycksfallsförsäkring blivit slutgil
tigt löst , d e l s slutligen fråga blivit väckt om införandet 
av obligatorisk folksjukförsäkring . Det spörsn1ålet kunde 
då uppstå, om icke sjömännen redan fått sitt och om 
yerldigen fog finnes för att sj öfoll'"et skulle erhålla ytter 
ligare förmåner utöver dem, som tillkomma andra sam 
hållsmedlemmar i liknand e ställning. Detta är givetvis 
svärt alt på rak arm säga, kommitterade haYa ännu ej 
tagit ståndpunkt· i denna sak. Det framhålles emellertid 
ofta och med styrka, att sj ö mannen dels på grund av 
gammalt nedärvt previlegium, dels på grund av sitt upp
slitande arbete och det hårda livet till sjöss, som tidigare 
iin i fråga om andra gör honom orkeslös , bör berättiga 
honom till en undantagsställning. 

Gent emot det senare b erörda skälet hör man anfö
r·as, att livet till sjöss tvärtom är friskare och hälsosam
mare än livet i land , och att elen tidigt inträffande arbets 
oförmågan skulle bero på de växlar på liv och hälsa sjö
nwHnen drager under· sina stormiga ungdomsår. Detta 
iit· ju närmast en beskyllning, vilken man väl knappast 
utan vidare kan skriva under, men elen har här anförts 
fiir aLt visa, att frågan icke är så alldeles självklar, utan 
kräYe 1· ett nog så allvarl ig t övervägande. 

Kommitterade hava nyligen upptagit. frägan till be
luuulling och hava aumodat tttskilliga expedee på om
dt<lel. nL t inför kommitterade framitigga dc olika syn
punkter med social, försäkringslel-;:nisk och nationaleko
nomis k utgängspunkl. , som kunna läggas pi't frågan, men 
ha,,a, som jag nyss antydde, iinnu ej haft tillfälle fatta 
"Uwdpunkt i saken. 

Tidskrift i Sjöväsendct. 35 
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Utan att därmed må anses vara definitivt fastslaget, 
. huru frågan skall kunna tillfredsställande lösas, må för

slagsvis påpekas, att deLta skulle kunna ske ptt följande 
sätt. staten bör garantera sjömannen samma gmncl 
pension, som övriga sYcnska medborgm'e, dock möjligen 
med en något tidigare inträdande rätt till densamma, om 
detta kan försäkringstekniskt lösas. Men vid siclan därav 
bör anordnas en pension. som om elen ock ej ];:an kallas 
frivillig, blir beroende på slot'leken a\· de bidrag. som 
inbetalas såväl av elen föl'säkl'acle själv, sjömannen, som 
av arbetsgiYal'en, redaren. Denna pension bÖJ' utgöra dels 
familjepension, dels invaliclitetspension. Någon olycks
fallsföl'säk.ring utövet· elen redan stadgade el'fordras ej , 
ej heller någon sjukförsiikring, clät'est en allmiin sådan 
blir etablerad. Avgifterna från sj ö män och redare till 
sjömanshusen böra föl'svinua och ersättas med pensions
avgifterna. Sjömanshusens donationsfonder få OI'Örda 
kvarstå för fullgörande aY donators villkor. övriga sjö 
manshusfonder få anlitas Lill bestridande av sjömans 
husens administration så långL de räcka; brislen ersättes 
helt med stalsmedeL Hanclelsflotlans peusionsauslalls 
fonde1· anvtindas i mån m· lill1·iicklighel för a ll mi!jliggöra 
pensioner för dem som vid elen nya institutionens ilo·aft
trädancle överstigit den minimiålclel', som e!'l'orclras för 
att de inbetalLa pensioneringsavgiflema skola kunna för
ränta sig till erforderligt belopp. DeL i.ie emellertid inga
lunda omöjlig!, att lwmmittet'acle und et· arbeLels fod skri
dancle kunna utfinna en annan och bättre lösning. 

En pensioneringsanordning av nu angivet slag krä
ver givetvis all man lt[tller uoga 1·ecla p[t alla sjömän , som 

finnas i riket. Kommitterade hava även tänkt sig möj 
ligheten av alt i våd land liksom exempelvis i England 
inrätta ett centralregister för svenska sjömän. Ett elylikt 
centralregister, till vilket uppgifter om alla mönstringar 
och anställningar i övrigt slmlle insändas, medför givet
vis en hel del andra fördelar. Så skulle man noga kunna 
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föl j a sjömannens växlingseika liv och elen beklämmande 
nY isshet, i vilken sjömannen ofta lämnar sina anhö1·iga, 
skull e då lill stoe del försvinna. Och vid timade olyckor, 
skull e man kunna forl nog fastslå , vilka vat'it ausLällcla 
ombord å deL förolyckade fartyget. 

Slutligen skulle auordnanclet av ett dylikt SJonuws
,·egis te e betydligt und ed ä l ta en annan an ord ni ng vi l k en 
kommitleealle med förebild feån England redan föeesla
p:it. nämligen obligalMisk betygssätlning fö1· sjöfol ie En 
t'rivilig sådan finnes redan etablerad. men har från sjö
ful ke ls sida anmärkningar gjods dä1'emot, enäe godtycke 
och orättvia uppgivits ofta förekomma. Delta skulle 
kunna undvikas, däeest betygssättningen gjordes obliga
lo l'isk och födades uder viss offentlig kontl'olL .~ven mot 
en drlik obligalol'isk betygssättning hava anmärkningar 
framkommit feån sjöfolkets sida. Det är dock svårl att 
Uirstä, då cltiJ·igenom skulle kunna undvikas de svarta 
he tygslistor, som uppgivits eljest skulle komma att föras 
pil r edarehålL 

Nu återstå endast några smärre frågor alt omnämna. 
En av dessa är den om spat'Samheten. Denna fråga har 
emell ertid ännu ej avanseeat så långt inom kommitten. 
l vis s mån är elen ju sammanhangande mecl pensione
l'ings l'eågan. Kan en betryggande pension beredas sjö
llHLllltCn, bliver ju b&hovet av en sparad penning på ålcler
dCJ mc n icke så överhängande. Någon tvångsbesparing 
kan ej gärna tänkas, och det hela skulle då kunna .in
sk ,·Linka sig Lill att för sjömannen unelerlätta hemsändan
de l av frviill.igt besparade medel. 

En annan fråga är den om sjömansutbildningen, så
;;om genom införande av särskilda sj ömansyrkesskolor, 
fa rl ygsbibliotek m. m., ävensom frågan om införandel av 
eu fr itn statens sida utövad kontroll över sjömanshemmen. 
;;åvLil inom landet som i utlandet. Härutinnan hava kom~ 
millerade ännu ej hunnit bilda sig någon bestLu _,l me
ning, varför det här må lämuas åsido. 



-512-

Med frågan om sjömanshemmen sammanhänget· 

emellertid frågan om sjukhus i utlandet. Man kunde föt· 

en tid sedan i en bok, som synbarligen var skriven av en · 

verklig sjöman, läsa en nog så dyster skildring av den

Des vedermödor. Anställd å en av engelska P. & 0.

bolageLs ångare hade han ombord råkat ut för ett allvar

ligare olycksfall och avmönstrades i Singapore. ellee vat· 

det nu var. Först efLer ett kraftigt ingripande från sven

ske konsuln på orten lyckades han bliva inlagd å ett av 

P . & 0.-bolagets sjuldms på platsen. men sjul.;:våi'Clen va~· 

synnerligen bristfällig. Hau va~· ju eu vad engelsmän

nen kalla "damned foreign.er". 
Från svenska e1woyen Hultgt'eu i A r gen lina hava 

kommitterade erhållit en skrivelse angi,·ancle de otill 

fredsställande sjukhus- och sjukvåt'dsanorclningal'l1a för 

svenska sjömän, särskilt i sydamerika. DeL iii' giveL, aH 

det är otänkbart för vårt lilla. land med dess synnerligen 

begränsade ekonomiska resuJ'seJ·, att ku1u1a auunlna 

svenska sjukhus i närmare eller fjärmare f1'ämmande 

hamnar, men det är ju ej ute~utet att man skulle J;:_unna 

vinna räLt mycket genom träfl'andet av överenskommelser 

med f1'ämmancle makter, clär sådana ej redan lriiffals. 

DLirest ej de11 tyska sjöfarlen hliviL genom kr·i geL har! 

när lillinletgjord hade utsikten nog vat·iL större. di't 

tyskarne med ki.ind OJ'ganisatm'isl.;: förmåga redan upp 

rättal ålskilliga sjukhus i frammunde länder. Siikedigell 

skulle så småuingom kommiL alt upprällas ii n nere. Nu 

fär väl segrarne söka iivcrlaga tyskal'nes l'i),·plikt ebct· hiil'

utinnan. 

Slutligen må, om ock mera i förbigåemle, beröras 

feågan om tillsynsmän. Den välbekanta sorgliga olycks

händelsen med ängaren "Per Brahe", som förolyckades 

ä VetLerns visserligen ej alltid så lugna men Llock till 

synes me1·a trygga vatten, har uppYäcld tankar på att vicl 
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olika hamnplatser tillsätta ett antal - förslagsvis 11:2 

- tillsyningsmän,' som skulle tillse, att fartygens last 

ning ej vårdslösades. Ett inom kommerskollegium upp

gjort förslag har remitterats till kommitterade. Behovet 

får nog anses oavvisligt. Man behöver enelast erinra 

om de täta olyckstillbud på grund av för stora däckslaster 

av trä, som förekomma fö-re kriget, då denna varutrans

port var i sitt flor, samt om de olyckor med däckslast 

av trämassa, som på senaste tider inträffat silsom med 

imgaren "Gothia" och "Oxelösund". Fråga ä1· emeller

licl. om deL ej vot·e lyckligaee atl minska del J'öl'eslagna an

talcl Lillsyni 11 gsmän och i slällel anOI'd na palrullbåla1· å de 

mCJ'a besökta odei' IW. DeL skull e d[t bliva läLLare att eJ' 

hålla verkligt sakkunnigt folk föt· u töYatHlel av en kontJ·oll , 

som ingalunda är lätt. Osannolikt äe ju icke , att dessa 

t illsyningsm.än kunde få andra uppdeag såsom att tillse 

proviant- och boslaclsförh[tllanclena ombm·d m. m. 

Det har alltså bär gjods etL föl'sök att uppd1·aga någ1·a 

konturer för de spörsmål, som kommitterade haft ellet· 

hava uneler bearbetning. Kommitlerades medlemmar äw 

förvisso samtliga livligt besjälade av elen förhoppning, att 

de reformer, som föreslagits, eller vilka komma att före

slås, icke skola bliva eller betraktas såsom några tyngan

de pålagor för vår sjöfartsnäring, som ju är förtjänt av 

allt intresse och allt stöd från det allmännas sida, för 

att elen må kunna bestå i elen vi.intacle hårda konkur

rensen med utländingarne. 
Fastmera är det att hoppas, att reformerna skola 

bliva till sjöfartens fromma i så måtto, som de ju avse 

att ombord i de svenska fartygen bereda ett verkligt h em 

för våra sjömän och även i övrigt göra förhållandena 

för dem ej blott drägliga, utan rent av goda, så alt sjö 

mtinnen föt'edraga att stanna inom landet och ä svenska 



- 514 -

fa r tyg finna sin utkomst. Refom1ema s kulle a ll !s[t bl i\·a 

ett led i strävandena att bevara SYenska l' lle t'H Sve1' ige och 

himlra emig rat ionen av svenska s j iimän, sä lå ng l delta 

överhuvud ä r möj ligt med hänsyn till de OI'Oliga och 

ävenLYJ'slys lna e lement, va1'UY sjömiinnen vii i a lll id kom 

mer att bes lå. 
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Artilleribestyckning å jagare. 

L" nd ee d el sis ta clece imi cL h a1' en ökning av j agar 

;ulille ,·ie ls kalib e t· tig l rum samticligl m ed d eplaceme n

tels l illYäxl. .\ cle nä nnast fij 1·e å 1· 1010 fti.l'd igs tä ll cla 

jnga1'na h a cl e i de ledand e s tonn a ktsmaJ'iJt e l'll a 7. 0 cn1 :s 

kalilJcr· n i regeln kommit till a nviindning. Nämnda å1· 

skedde emell e dicl i ett J'l e l'ta l marin e t' e n öve J'gång till e n 

kalilJO I' av 10,n ell e t· 10 cm. Så va1· bl a nd ann at fallet 

i britl is ka ma l'ine u. clä1' 780 t o ns jagare b es Lyc ka des med 

·: st. 1 0.1(, cm :s ka non ee, i f r an ska m a l' i nen , cl iit' likaledes 

l K() Lo ns j agare b es tyc ka des med ;2 s L. l O cm :s ka no nm· 

<w h i J'yska m ari neu , dä 1· 1,:?00 lon s jagar·en I\o \·ik be

slyc kacles m ed 4 sl. t o )l (i cm :s J\anon et·. ö n ·iga stot·

lllC1klsmarin er följ de ti \·en sna i'L ofl er . L· nde t· de se nas te 

ttJ'C il finne r m an i britti s ka och j apa usk a ma1·ine m a ja

gul'lles huvndarliJl e ri h ava e1:h ålliL en kaJib e r av 1:2 cm. 

med e t t cle placerTten t å j aga m e av 1,300- 1 ,350 Lon . 

I ~ÖJ'ul om huvucl a dill e r·ib es t yc kninge n fö t· e kom mee 

lltllno r·a ufla å jaga m e en sekund ä r bes Lyc kuing av kul

sp r·ut.M el! e e lä tta ka n on e l' ( 37-75 mm :s J;;alib el' ) , av 

sedda a lt b l. a . a nvänd as för b eskjutnin g a v luftfarlwsler . 

.li.ims id es m ed kalib er ökningen å j aga !'adill erie t ha\'a 

ii\·e11 t'UgäJ'cle r vid Lagil s a ll fö t·bäLt1·a d e b alli s tis ka egen

skape n ta i ÖYl'igt och däl'm ed p jäse rnas s kottvidd . Pjii

se l'llas eloYationsm öjligh eter haYa äYe n ökat s . A de se

naste rii r'e l;;r ·ige l fä J'digs ticilld a b ritti ska j agarn e kund e 
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10n6 cm:s kanonerna g ivas en högsla elenlliun a,- i20 ° ; 

å de jagare, som år 1 D 16 påbörjades. hava l 0. 11, cms: ka

nonerna en maximiclcvalion av 30 o, rnot vilke n svarar ett 

skoltvidel av 12,0 00 yards. 
GiYetvis är cleplacemeut e l j föl'sla hand h cstäunnan

de för arl.illeribeslycli: IJilt gens karaklii1· 11ch antalet pjäseJ' . 

Probl emet toJ'cie cläJ•föt• i regeln av oko nomi::il.;:a c;käl bliva 

att å elt visst deplacem e nt iw·ymma biista mi1jliga ad il

lerib es Lyclming. vanicl naturli ghis fonlt·iugaJ'Jt a ä iin iga 

slriclsegenskapor icke få tillbakasi.itlas. l·tgttr· man hån 

att å våra jagcu·e de olika egenskaperna äro vid an-i.igda, 

skall man finna, att c :a 5 7o av cl eplacementvi klen kan 

avses för adilleribeslyckningen och ammunition fiir 

denna. 
En jagare av t\00-900 lons deplacement skulle i 

enlighel härmed kunna erht'Ula en huvuclarlilleribest.yck

uing av 2 st. 12 cm. k , konstruerad e föt' sloe ut gtl'ngs

hastighet (850m/s) eller av 3 s t. 1i2 cm. k. konstrueJ'acle 

för en utgångshastighet av 750 m /s med en amnmui

tionsuteeclnihg av 150 sli:OH per pjb\s eller uck a\' 3 s t. 

10n6 cm. k. , konstruerade J' öt· stoJ' utgiwgshastighet 

(850-900 m /s) och en ammunitionsutredning av 200 

skott per pjäs. Härtill skull e inom del uiim n da deplace

mentet kunna inrymmas lämpliga luflkanouCJ' ell e l' e lt 

antal kulsprutor. 
SäLtas foJ·clringama på a n L a l e L pjäseJ' lill minst 3 

skulle valet sålunda komma aLt stå mellan e u 12 cm :s 

kalibeJ' av tillfredsställande ballistiska egenskape t· och etJ 

10n6 cm :s kanon av mycket goda ballistiska egens kapee. 

För 12 cm :s kanonen talar elen större peoj ektilvikten (2 1 

kg. mot 14 kg. för '10 116 cm:s kanonen ) och diil'mecl Jiiljan

de större sprängladdning. För 1 O,j(, cm :s kan.onen åtet· 

blivee pt·ojektilbanan flackat· e och eldhastigheten stö u e, 

båda dessa omständigheter· föroesali:amle stiitTe träffsä

kerhet. Slutligen m å framhållas, att det begeänsade de

placementet erbj ud er en lika stadi g plattform för båda 

ovannämnda pjäser. Men ännu en omständighet av stöesta 
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pl'akliskn betydelse spelar in. ntimlige n be:skall' enhel e n av 

dc kalib rar. som förul finnas i mar i n e n. .\l l j Jtfi!ra Ct t 

m· kuliber är sy nHedigen oli1gligt. siirskilt av hic\n syn Lill 

a~nmn ni tiouset·sältningsfrågan. 
\ 'ad clet sekuncläea artilleriet betJ·iUTat'. s<1 skulle dess 

huvuduppgift vaea beskjutning av luflfarkosi CJ'. Av häu

syJt till det b egJ·änsad e utrymmol för ammunilioJl ombnt'd 

ii.r del givetvis mindre lämpli gt med 2 kalibt•at· å cll c;å 

jiimfiirelsevis lit et fm·lyg som en jagare. .Y[a11 c;Jmlle däJ'

fiiJ' 1\nnna liinka s ig alt även luflmålsbeskjulningsupp

p.ifl c n tilld elad es hunHiartillet·ict och a ll cliirm ed b ehov-el 

av del sekundära artilleriet kunde bodfalla. .Ylen JJär

cnwl kan invi\.nclas att be:skjnLning av luflmål 1\J·äve r ell 

c;iiJ·=--k iJl projektilslag - SjJJ'ii Jt ggt·anal e r med ticlt·iiJ' - , 

,-ilkcl enelast kan inföt·as pä b e kostnad av miingden iivJ'ig 

ammlltlitiotJ. Dädill kommCJ' att fijt· efl'ekliv el dl ed ning 

nllll luftmål kriives sloe cJclhastighel. viikel vid (!el fåtal 

pjiise J' ~ 3 il. 2 -, som. lmvuclartilleJ'iet heslår av. en

dast kan erhållas genorn stoJ' eldhastighet hos elen enskilda 

pjiisen. Huruvida eldhasLighelen omborcl fi•t· ifr i"Iga\'a J·au

de ilnclamål J.;: an uppcleivas tillt•iickligt högt hos e u 10- 12 

cm :s kanon t ord e va e a tvivelaktigt. Be sJ.;: j u t n i ng av l ufl

nu(l l'o J•d t·ae elevationsmöjligheter ur p till minst 75 i\ 

;-;Il e _ om luflmäl skola kuuua beskjulas und eJ' alla om

sli\ndi ghetee. Så sloea elevat ionsmöjligheteJ' kuuna av 

i'lCJ'a orsaker ej givas ät å 800-900 tons jagare upp

o;liil ld a 10 ell e t; 12 cm:s kanoner av tillfJ·eclssliillancle bal

list i~·d.;: effekt , utan torde man få nöja s ig med en maximi

eleva tion av 35°-45 ° , upp Lill vilka ten·äugvinklar luft

mit! sålunda skulle kunna beskjutas. däresl detta trots 

()liigc uheten av den Jwmpliceracle ammunitionsuh·eclnin

g·cJt s kulle anses lämpligt. Av vad ovan a nl'öt·ts , Lorde 

fJ·amgå, att om i jagarens uppgift er skall iJJ gtt beskjut

ui ng av luftmål, detta effektivt enelas l kan vinnas genorn~ 

infiira nclet av lämpligt lätt luftartilleri. l~n dylik se 

kundöt· bestyckning för vissedigen med sig vissa olägen

hete t· . varför det bör tagas under öve evägancl e, hueuvida 
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jagar·eu Yer·ldigen ska ll tilldelas Ju!'tbeskjulningsuppgift. 

Fö1· sitt eget s kydd mot luft a nfall l<Jr·de del e j Ya 1·a niid 

YäncligL. l jagar·ens höga fart oc h jiimför·e lseYis r· i uga 

målyta måst e a nses li gga tillt'öckligl s kycl rl. Il et tll e r·stål' 

sålunda att j aga1·en s kull e fil sig å lagL at t skrdcla iiHiga 

för luftanfall utsat ta mål - farlrg el le r· a nl i\ggnin ga l' i 

lancl - . e ll e r att j aga lul'ts kepp . l! ncl el'lec lwa cl s kulle 

som si r1 {tsik t Yilja f'l' amhälla atl on1 luftbeskjutrtirt gs 

uppgiften tt störr e lel'l'iingvinklar än 35°-45 ° bod

tages från jagaren d enn a kan och bö t• bes lyckas m ed 

e n kalibel' och att cletla i\ r· e n :slor fii r·del :sam l a tt 

om Yar·j e forclr·an på luflb eskjut niug ute :slut es endas! e t t 

proj e ktil slag - speäugg l'an a l med anslags r ö r· - lJ e ltiiYe l' 

finnas umbor·d. Yilke L äl' en rtterligaee fiit·cl el. a lll med 

hä nsrn till jagarens huntcluppgi rter·. Men ri tt kr ·ige ls e r·

Jar·enh e ler åter Lyda på, aLL .iagi:H'rle biir·a h a ,·a m ii jli ghet 

atL b e:skjula luftmål, Lorcle d e l cluck Yar·a ii rt s kYii l't a ll Yid 

sicl an aY hnYtHi a l'tille r·i e t haYa l . e ll er ;}_ luftpj iisel' ay lit en 

kalib e r·. ~ji.ddallel iil' att \ a r·je kartuns bcst r·ykuin g:s 

vinld a r· :s lwl a Ya r·a d e s törsta möjliga. Yilket viu!les ge r1om 

sam tli ga pjiiser :s upp:slällning i jagar· e n~ med e llinj e. Nå 

gon svårigh e t härför böt· icke finrta:s betr·iUlande hu,·ucl

a dill eeie t.. om antalet kanonee ic k e iivers ti ge r 3 . 

Ya cl e lcll eclningsanol'duiugal'na b e tr·ä!Ta mit htir· eu 

clast påpekas uu::;kvär·dhelen ay anm·dningar· f'iir· s. k. in

direkt rildnin g. åtminstone i sida. Uppt r·~\ d aml e t aY ett 

sto rt auta l mål ä Yen:som ay SYå ntppläckta rnå l såsom u

båtsper·iskop ell e r a 11 ch·a till r· inga de l srnli ga u-b itl:sde la e 

uödvb\ncliggöra delta. 
Härmed h a r enelast Yelat fr·amh å1las Yi s:sa syupuuk

ler i adill e r·ib estyckningsf l'ågan i't jagar·e. 

Arthur Ornberg. 

r 
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Artilleristiska detaljer från 
Skagerak-slaget. 

TT. 

Eu miuul och !'emlou sekund e r e rter s i:sla sah an 

ltl!Jl .. ()ueeu Mary·•. fiill reda11 för·sta :sah ·aJt m ot " Pr·in

c:ess Hoyal ' ·. Avständ e t till detta fadyg , numr·o lså f' l'i'w 

Yii 11sl e r· seelan Liutl på nytt gåLL itt som led are i d en fient

li ga fonneriuge n, h a de mätts feåu elcllecluillg:sceutr·alen 

och \·a r· 12:2 hm . Med d enna itppsätlniu g skiil j ag första 

,;ah"an . som em ell e rtid låg för· kort. De tYå följand e sal

Y OI'JW lågo likaså fö r· kod . Yad'ör jag mycke t ene r·g i:s kl 

f"i,t·si.d-: 1 e förb e r· eda el en rjänl e. P ä s id sä l LnitlgaJ·na lm n

dc jag se. att fi e nd en :s lr1'Ci e ur· egelb unclna kut·se r·. Någon 

hastig eld lnllld e ick e förekomma. utan jag gay ungefih· 

e ll salva i nliHul en. Nya or·cl e e om aYståwl , sidsättning 

samt lill upp sättningstel egrafen måste giYas fiit' Yar·j e 

sal nt. 1\J. G, ,11; yar· aYslånd e t 168 hm. 

Fi enrlen fick fö r· s tär· knin g. Bakmn :s lagkeyssa r·

kuluu nen synt es 4 sto ra fartyg, vi lka snal't iakLLogo::; till

lriira ·uueen E lizabeth ' . -klassen. De had e e n jältcbe

strc klling av 8 s L. 38 cm. kan. och en fart aY 25 k11up. 

(; enl e mot oss hacle d e sålund a e u fa r·tund e d ägsenhe l aY 

l knop. De ingrepo i s tr·id e u på s Lol't avstånd , och Yi 

m ås te på gr·und aY den hård a beskjutningen styra sick

"ac k-ht~·se r ·. Fr·ån kl. 6, ~ 0 till 6'"" sköt det fwå r·a adille-
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J'ieL ingenting, Ol'saken clädilllåg ocksä dät'i. atL li\la !'Ök

slöjor från Lorpclefadygen, som itnnu Yat'o im·ec klade i 

str'id mell an de båda linj e r'na. föt' slö tde sikten. 

Då jag icke såg något av cl e stö rr e fa d ygen , kunde 

jag beskåda strid e rt mellan llll'jJ O(lfar'lygen. Don erbjöd 

en synnerl igen livlig tavla. ' l' fYäl' t' Ytll' det mycket strängt 

förbjudet all fotogr'afora. ingen appcu·at f"iir fotografe 

eing fi ck e ns m edLagas ombonl. Man hoppades härige

nom kunna minska fa r'an för sp ioneri. Pi\ hela tyska 

flottan togs sålunda icke e l t enda fotografi und e r' ~ kage

r ak-slaget.. :\ncltt gåvos otali ga ti.llnillen för uppfångande 

av v~trdefulla och historiska bild e t'. 

Det medelsvi'tra a dill e r'i eL deltog i besk,iulningen ay 

rle fientliga lorpeclfartyge n. JO . G. 4 8 upphörde dessas au 

fall . Kl. 6,"0 g i1'ade amiral Hippe r l i ll NNY -lig kut·s och 

satte sig i teLen av vå r slagskep pskolonn, som nö_r'made 

sig m ed högsta fal'! och om edelbad började ingripa i 

strid en mot de fi e ntliga slagsk epp en . 

Från Id . 6'";;-6.,0 sköt jag 8 salvor: på 180 hm. av

stånd mo L " Princess R oya l··, men ulan synbad J'esultat. 

N u syntes också vår tr edj e es kad er , bes tåeude ay fartyg 

tillhörand e "König"-Jdassen . 

Första skedet var slut. De hittills vm1ua framgån

game hade eggat vårt mod och vår tillförsikt. Yi räk 

nad e nu med att snart kunna komma till r äL ta m ed de 

fientliga st rid skrafter , som slodo emot oss. Kanonbe

tjäningarne hade arbetat storadaL Kanonerna vo t'O snart 

sagt ständigt laddade. Genom el en långa eldg ivningen 

had e de blivit så vanna, att el en g eå oljefäegen började 

rinna bort och de blevo bruna och gula. Alltjämt här 

skade mönstergill ordning till stor del tack va1'e våe far' 

tygschefs orubbliga lugn. 

Andra skedet. 

Lika intressant ur artillerislisk synpunkt som de t 

första skedet had e varit, lika ointressant var det andf'a. 

.. 

... 
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Ilen Yilcla jak len i l!Ordlig riktning forLsatLe. Fienden 

lr?ill :-~ i g s nal'l ~ag t hela t icl en p å avs tånd upp Lill 180 hm . 

tJch däröver'. Jag sköt enelast clå och då enstaka s kolt för 

att kontroll era om motståuclar'en ve t·I.Jigen va t' uton1 verk

sami avstäncl och 1nåsle d i:t rjtimL e iaktlaga spar'samh e l 

med ammunitionen. Som riktpunkt anvi.i nd e jag ihe r·

kant av skMst enar ell er masler . Den fientliga eld e n lttg 

inl e heller br::t. Salvor na l[tgo visse r·Ji ge tl samlade. de 

lwd o e n s pridning av högs L 3-400 m. , men de föllo 

mrcket oregelbundet. SikLförhäll anclena vo r o dåliga och 

hertHicle elen mindre goda elcll edningeu kanske hii. r'piL Vi 

f i ng o en1ell erticl und e r' el etla ::; ked e n ågea elaka Ll'tiffar 

fr'tlll mo Lst[u)darens s \-åra artill eri. E 11 sv å e Leäff i pau

saret orsakade genom explosion en fullkomlig s kakning 

aY hela fartyget till och med manövertornet k om i n[tgTa 

undct'bara clårrningsriieelser. Ljudet av krevader inom 

l"artrget fortplanlades genom telefon- och lal eö rsanlägg

ningarne. 
A11clra skedet av slage t förlöpt e för oss utan rram

g[tJrg. I vissa avseenden vae denna stt'id med en Lill a nta l 

nnd e l'lägsen men i fråga om s iriel sm edel öve rlägsen fi

eude ytler s L enerverande och pinsam. Vi beskjölos hela 

lide n ,pi't avstånd, på vilket vi. .icke kunde b es vara eld e n. 

ll cl onda som kunde göras var att för kodar'e Lid gå ur' 

formeringen, då n edslagen f öll o på oss . De adill eri stiska 

fi irhällanclena skull e emellerlicl :-> Ilad g euncllig t. fii1 ·änclras. 

Tredje skedet. 

1\l. 7.,0 insatle fi end en lätta kTyssare och jagare till 

Httl"a Jl. Yi g ieade p[t grund hämv til l kurs NNO, allts[! 

Urllkt'ing 6 streck styrbord hti.n. Si kten var dåli g, så a tt 

del YUr' Häslan omöj lig t att göra ut fieudon. Vi b es kjöLo 

rle liilla kryssarue och jagarne. Kl. 7 ,,5 g in go vi till os t

lig kurs och kl. 8, cl[t j agarne m1föll o oss Lill syd lig, ' ' i 

l trttl gingo cli.irigenom clot fält. av torpeder, som skjutils 
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m ot oss . Kl. 8"" g il'acl e v·i på nytt mol. fi e nd en. L1nder 
denna tic! sköts e nelast tillfällig t m ed s\'ål'l uch lneclel
svårt artilleri. Kl. K"" blevo Yi beskjulua av sYå i'L adi1-
le ei , det blixtrad e I'Ulll ornkring oss, och m a n kunde en 
das t svagt iakttaga konturet' aY fi entli ga ftll' lyg . Då jag 
varken såg böi'jan e ll e i' slnl ptt elen fi entliga fui'lll CI' ingen, 
kunde jag icke b esl.;juLa d e l "andra fartyg e l Jr·ön Yi:tnster" 
ulan utvald e e tt Ja l'lyg . som bii s t kui)de urs kilj as . Det 
upps tod en Yålcl sam a l'lill er is li'icl och del bl ev kl a d för 
oss. att Yi nu had e h ela e ngelska flottan emo l oss. Mellan 
cle båda s tyrkoi·na r asad e a llljäml s lt'id e u m ellan lätta 
kryssare och jaga1'e. 

Plötsligt upptäckLes en lite n lys k li:I'yssai' e i bi'ancl. 
DeL vae " \Viesbadcn· ' . !fon besköLs m~·c J,et vei'ksamt av 
e n e ngelsk krp;saee . Jag sliippte mitt föera m äl , li:H mäta 
avståndet till krp;s ni'e ll , gay 'upp- och s idsältning och 
så - pang, el ii ,. g ic k e n sal Ya mot "~· i csbacle ns· ' plågo 
ande ! Annu en salYa och jag var ~nne pi\ JJ ono m. En 
ki'al'lig elclksast steg upp. cl e t Ya r antagligen e 11 kn1tdurk, 
som exploderad e. 1\I'yssat·en sö kt e ULHikomma, men jag 
hann ännu få i11 tv i't salYuJ'. 3. artillei'ioflicCJ'eil. som 
m ed el et m ed elsYå i'a a dill c ri e l hacle b es kjuli t jagal'lJ e frå 
gade mig: " .\1' k1·yssare med 4 s koes lemu· lysk eller 
cngehk?'. Jag kund e ic ke i halvdise11 avgiii 'tt d e l. "'Det 
iir b estämt en e ngels k. Uti ' j ag skjuta?'' '\Ja, skjul!" ' 
.Jusl som det m e cl ehvtt r a al'lilleriels sal\•a s kull e gå, in
[,·ä ffacle n ftgo t iivciTas kand e. De l eugels ka J"a l'lrge L, son1 
stod ganska u äea oss - 60 hm. - Yar en tUdt· e pansar
kryssare. Omb ord på delsamma inträffade e n f'nlktans 
Yä rd explosion, vat'Yid eldlågo r och s kr ot kastades högt 
i luften. Strax cl ~ti'på slo g en ny flamm a upp och fartyget 
föt'Svann i djup e l. Enelast ett röhnoln h ä ngde kvar på 
platsen. Det var synbadigen " Llitzow", som had e sänkt 
e ngelsmannen. Del h ela g ick mycket hastigaee än man 
beeättar det. Det sänkta fartyget vaL' "DeferlCe·'. Av 
ståndet var st't korl , att jag med p e eiskope ls 15-ggTs för-
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:-;lur ing kunde :;e förijdelsen omboi'tl , e n bild :-;om alcleig 

rr·t J' u J' mi tL minn e. 
,..,, .Jag fortsalte eld givnin geu mot e tt slol'l l"al'!yg, utan 

atthasa e n aning ont, vilket d e L VaJ'. L"nd e i' d el l"uJl s läu
diga kaos, som inLräll, l1acl e jag ingeu som h cb l uppfatt
niiJg om d e t taktiska lö gc l, tanken flö g till oc ii m ed ige
Jitilll min hjtti' na, a tt jag besköt egna Jar·tyg . Si ld en för
lJii t tnulcs emell e did ocJ1 jag kunde övedyga m if!,· om att 
mi 1W misstankar voeo ogt·undade. Den ljm;gdt fartygs
fiir!-(e n ptl våea fa rtyg visade s ig flH'clelakligaJ'e iin el en 
mi"11·kg i'å engels ka. Yäi'a fartrg Hirs\·unno lii ltare i cle 
lunna dimslöjoi'na. so m drogo fram i Yi ts tli g I'iklning . 

T\ l. 8, 2 ,. har j)I'olokollt"öeaeen i aldL'a lon1 el a ul ec knat : 
··l.illZO\\. erhållit S\'tu'a Ll'tiffar i fiii'ske pp c l. l<'adyge t 

bt'illner, s tark rökutv eckling'' . IG. 8."" sttu· i samma pro
l (J koll : " Derffiinger 3 svå ra träffar". A v dessa träffade 
en ku:-;smnatten om b ab oi"d och slog av eldriii' e l på andra 
l\utJoJJe n förifi' å n samt clöclacle medelst :-; pe ictngstycken 
,;l.iH':->la delen av betj~iningen. Av explosion e n kas tarles 
dcit !"ii i' om cl enna Yaraucl e 15 cm. kanou e n m· lrtvc tta gel. 
iiW II de nnas betjäning dödades . Dc båda a ncl1'a tr icif farne 
slogo in i aktet'sli:eppet utan att ås tadkomma a JI\·a rliga i'e 
,;kndor . 

J ag sökt e mål fiil'ligaee i el en fi e ntliga foPm et·iu gen s 
t(~t, titt jag märkte att LiHzows eldgivning biir'j ade avlageL 
llcu vi'tldsamnw röken J'rtm förskepp et omiijl iggjorcl e tici
Yis eldledning. 

AYstån cl e t till fienden va.L' uu ick e m e1· ii u 61) a 70 
lm1.. me n ändå försnmno fal'tygeu tidvis till J"iiljd av tiita 
lludn aY krutrök, disa och skorstensrök, som långsamt 
d J'l'Yo l"iirbi. ~å g ou obscnati on a Y n ed slagen YHJ ' k nappw-; L 
m,·,jJig, p lusskott kunde icke iakttagas. J ag sl<i.Jl efl er 
HYsländsmäLaren i elcll ecluingscentral eu, mc 1J äve n elen 
Y<n· opiUitlig, då mttlningame av sam1w• ursak icke vot'O 
koJ'J•ekta. Under h ela ticlen beskötos vi av fi end en s sv[u'a 
ndillcri, som sköt bäcle fort och väl. De t Ytll' tyclli g L att 
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fiencle rt si'lg oss bäll t'e än ,.i hn11un1. De lla fi'~r·sli'u' J,iwppasl 

den, som ic ke YaJ'il till sjöss. Sti'u· mau emell ertid sji.i.ly 

i t iocka och ser e tt fal'lyg utom denn a, så se r' man 

cl etLa bätlt' e . än nian sjiilY iakt tages ay et l fartyg. som 

stål' utanfiit' tjocka11 . 
På de tta si:itL utspann sig en ojämn h t11 ·d strid. Ett 

flel'ial svåra träffar slogo ir1 i oss och explode r·acle med 

fruktansYi:irl clån och med en kt·aft. som skakade h ela 

fadyget. Chefen måste upprepade gånger· göt'a ma

növ r'ar, fiir a tt Yi s kulle komma ur· kulkä n ·e n. De l var 

sannerligen inte liilt att leda eld c 11. Della pägick till 

kl. 812D' 

Just nu lätlad e tjockau e n bit, som om e n ridå hade 

gått. upp. Yi uppläckte etl fientligt slagsk epp. som fö r

tonade sig oYanligt skarpt. clet slyNle mod högsla fart 

parallellkurs med oss. Kanonerna vor'o riklade mul oss 

och med e ll brak slog en ny sa !Ya ned. den läc kte. 

''Mätaren 00' ' medclela<les det. '' 0fl - saha - eld! " 

kommenderade jag och viinlacle med oiiacllig spiinuing på 

att fä se n edslagen. ''Plus. 2 trilffar' ', meddelalles från 

märsen. "Minsl.; a l. bra. hasligl'' , vat' niisla kommando. 

Redan 30 sek. efte1' fötTa salvan kom en ny. Jag iakLtog 

2 minusskolt och 2 teäffar. ~1ärsen meclclolado "rl'riif'fae!" 

Yar 20. sekund g ick nu en sah a. Kl. 8, 3 1 s kiit. " Dedl'lin 

ger· ' sin sis la saha mol detta måL eliir erLer ut spelades 

inför våra ögon samma hemska s ki'tclespc l. som vi bevitt

nat i fråga om "Queen Maey'' och '' Defence'·. l likhet 

mecl å dessa fartyg följde tiitt ptt Yarandr·a v ålelsam ma 

explosioner, masterna föllo och cleL yrcle ay skrot i lurLen 

i de täta rökmolnen. :\mm en vi'dclsam explos ion och 

därefter försvann mo-Lstånclm'en. J ag kunde icke uncler 

låta att ropa i tel efonen: "F' iEmcle n l1ar gäLL i luft en" och 

jag hörde huru det lmrracles ÖYet·alH dit meddelaHclet 

J.;ommit fram. 
Vilket var del fientliga fartygeL? Yicl mälangi\Tlin 

gerJ, som_ i'doJ'J'inu es i protolwllel. luu jag betecknat clet så -
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som sJagk t'f:>Sa t'e. öniga som obset·vet'acle fadyget an

sAgo ornellerlicl att det var ett fartyg ay '' Queen-Eliza

helh"- ldassen. I rappodep eftee slaget ståe också: ''f\1. 

fl. "" sLinktes e ll fartn~· tillhörande ' Queen-Elizabet.h' -Jdas
sell genom ai'Lillet' ield ". 

Av engelska f tm gae 'meclcl elacl es all ' ·v.·a r·spite", som 

l1 adc stark slags ida himnat formeringen och dragit sig 

tillbaka i noNhästlig ri ldning. hl. 8 uppfattades ett 

gnislmecldeland e ft'tlll e ngels ka jagm'e ll "rl'm·bulent" som 

~11cdrlel a cle a H " V.'ar sp it e·' had e gått lill bollen. Ett flet·

lal ut talanele n i såYiU engelska pressen som aY enskilda 

angiYa att så ,·äl ' '\Vars pit e'· som ''Im·inoible· ' siinld.es ge

IlOm a dilleri elcL och att sålunda inl e l engelsld. fadyg 
,;iinktes medels t lo1'pecl. 

Till kl. 8 . ,~ sköt Cllligl JWotol.;oll et clel SYåra artille

ri e t. 1\J. 8."8 meclclelacle jag: " Vila v icl kanonet'na", då intet 

f'ie11ll igt fadyg längTe kund e ia kttagas. Kl. K.,,
0 

anbefall

des allmä n striclspaus. Ett int e nsiYt arbete biir·jade föe att 

;;Jiicka elclsYådol' som pågingo på ett par' s täll en . Yi iakt

tog(), a lt eu jagat'e hade lagt till vid sidan aY '' Llitzow· ·. 

Far·trge l had e star].; slags id a och lå g mecl bogen djupt 

ned. s lom rökmulu slogo clti.rjiimLe ut frå11 t'ö1·skepp el. 

,\mir·nl Hipp e t>, g ick ft'å n fadyget för· atl embar·ke1·a p tt 

"Scrdl itz". Då jagaren passe t·ade oss eopad e mn it'a le n: 

"Chcf'o 11 på ' De r'fflin ger· överlager ledningen till s,- irl ar·e ... 

.\ven omborcl p i't Der1Tlinger säg de t vid d etta taget 

l ii m! igen ill a ut. E n sY å r teäff h ad e bland annat slugi l 

bor· [ :2 paustu'plåta t' i boge n. Yat· igenom det uppsLUt en 

liickn HY cl imensione t'na 6 X 5 m. ÖYet· YaL1eulinjen. Yicl 

stmnp rringae s ll·ömmacl e massor av Yatten in i fal'!n~·e l. 
JI<J;;(er'rw och g nisten Yoro siincleeskjnlna. 

l ' uder cl oL att yj styrde Yiisllig kut's kom seko rrd e n 

llpp ptt bryggan och meddelade: "Yi mås le stoppa. Tor·

pedniilct akterut är söncle J• skjut.et och häuget' ÖYer· ba 

hoJ'ds pr·opelle t>, det måste kla t'as". Yi stoppad e och jag 

hi'q·ja!le m1dersöka hot'isonlen genom pe1·iskopet. lnga 

Tid.,krift i Sjövä;;endet. 3G 



- 526-

fientliga l'udyg obsevenules, del Y at' e 11dasl våra egna 

··seycll.itz· ·, "'Mollke· ' och "von de1' 'l'a nn", so m nalk ad es. 

med hög fart fÖl' aLL i'tl edaga . sina platsee i fonn eri n gen. 

Det var ytterst vanskligt a l L ligga stilla i fie1Hlens ome

delbara niciTheL men de t va1' ju nöch iindi gt. Skull e tor

pednätet komma i propellern voro vi förlorade. Många 

gånger hade olägeuh eten av dessa torpednät framstått , 

men först efter erfarenheterrta från S kageeak-sla ge t boel

togos de. 
Eftet· några minnl ers mycket e11e1'giskt a l'l)et e av be

tjiin ingarne i tOI'llen " Dora" och " Cesar·' l;:om meclcle

lancle om att pwpell e l'u vae klar. Ch efen gav ordet· om 

avgivandel av signal en : " Följ leclaeen", m en den kund e 

icke angivas. då all signalmateri el var· föestörcl. Våea 

trogna kamratet· följde emell ert id eft ee änd å. Yi gingo 

till nordlig kurs och sat te oss i teten av huvmlstyr kan. 

stridspausen varade till kl. 9,w Då började det på 

nytt blixtra i horisonten. På uylt lj öd oc ks;\ s ignalen ~ 

''Klart skepp till drabbning!" 

F j är de skedet. 

Slagkl'p;sam es clödsfä1'cl, Amiral Scheee l'äddal' 

l'Jottan från omfattning. 

Uncle !' föl'egåeud e s keden hade vi lyckligtvis gått 

från framgång Lill framgång. Yi had e lärt känna sjö

slaget fr än dess skönaste sida, men dess ohyggli gast e 

sidor skull e komma att f1·amstå även föe oss. 

Under strid spausen hade jag uppehållit mig på 

bryggan utan alt taga av mig telefonhuvan. " Val' be

finner sig fienden'? " frågade jag, när jag på nytt kom 

upp till periskopet. "'l'värs ut om babord flera små krys

sare!" För att spara det svåra artilleriet gav jag order 

till det medelsvåra att öppna eld, avståndet var 70 hm. 

Jag sökte horisonten nmt, men dä jag icke kunde finna 
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liUf(< Jl aunal måL i··mm ade jag el(1 med iiYen det s \·{u·a 

a!'t illel·iet mol cle såsom li:itla ang ivna ki·~-sstun e . .\\' e 11 
llll Yat· siklen df\lig. .lag. kunde emell e l'lid iakttaga en 

fullsa l\·a f1·å u m ots tånclaJ'eil. de t blixtrade ur 'J. dubhel

IMJL Snad såg j ag. a ll det ic ke Yar smtL kn-ssare som 

:-;loclo emot oss utun slogsl;: epp av slör sta so;·L m ed 38 
cm . kanon e1·. 

Jlögst e befälhavaren h ade in se tt den J'ru·a som h o tade 

oss. \rår tele var halvciJ'kelfonnig t omg iven av fi e ntli ga 

flotta n. För att komma ur det ta taktiskt mrc ket o ffit~

delakt iga läge fauns enelas t eu ulvtig. att gå lill konlJ'a

kms. Kl. 9n 2 gavs oecler om km·siintlring och samtidigt 

gavs signal Lill slag kryssare och jaga 1· e: " Anfall fienden! ·' 

1\1. D., " satte Yi m ed högsta fart kurs på leten av elen 

t i en t li ga formeringen. Det öppnad es från fiendesiclan en 

lir ,.;illJt ig eld , som säeskilt k oncenll'eracl es på De1·fflin o·ee 
• . 5 

,.,rtsmn ledm·e. Jag hesvar·acle eld en så energ iskt som mö j-

ligt . Avstänclet var från början 120 hm. m en gic k has tigt 
11ed ti ll 80. 

Salva e ft er f'.alYa slug ned i Yi't r omeclelbaJ·a näeh et 
' oelt vi träffad es ofta. Det vat· ohyggliga minute1·. För-

bindelsen m ed mitl'sen Ya1· aYbrute n och jag had e enel ast 

min egen bedömning att lita på. Alla 4 tornen had e hit

Iii ls deltag it i eld en, m en nu inträffade en katasleof. En 

:3x cm. proj ektil slog igenom pansaret i tom et " Cesar " 

och exploderade iuuti detsamma. Hela b etjäninge n dö

dades. E tt par i tornet befintliga ki'Utladclningae antän

des och feå n dessa slogo eldslågo r n ed i omlastnings

l'~lmmeL och antände där liggand e laclrlningar , eld en sp red 

;.;Jg vidare till krutkammar~en. Lacldninga ,~ n e brunna mecl 

Yitldsam flam som slog ut gen om tMnet - men de explo

de,·ade icke, detta va 1· vä1· rticlclning . Av den till 78 man 

nppgäende tornbetjäningen clöclacles 73, enelast 5 man 

l'iidclacle sig ut genom en lucl;:a avsedd föt~ utlangancl e av 

t:nnma ko ger. SL eax efter denna olycka följde en ny. 
1 ~ 11 annan 38 cm . projektil slog igen om toJ·ntakeL på to 1·-
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nel '"Do 1·a''. P roj e ktil en explod erade och genom e l el, 

Sj) l'i:ingb itar och gastrrck dödades 79 man. enelast CIJ mau 

aY lmJgningsbeljtiuingen undkmn m ed liYel. 
Kl. 9," meclclclacles: "'Gasfara i sY[t r a adi ll e,·iceu

·[ralen. Centralen måst e utl'rmt1Jas··. Del mäUe se ohygg

ligt ut i fartygeL länlde jag, då giftiga gaser inl1·iingL i 

cenL J'alen. som li gger si"t undaugömcl och YiiJ skyddad. 

Jag ledde nu å let·sloclen aY adilleriel ptt så still, a ll jag 

ropade ned genom del genomlwutna plå lll'allet. Yarpå jag 
sLod . Orclema Inecldelaclos serlan pe1· lel efon cli1·ekl till 

kanonermt. FasLän detta i sådant larm sorn nu rtv ld e Yal' 

ytte1·st sYåd. så y ar deL el ock en möjlighet att r r, 1'1·am 

order. Den ena träffen efLe1· elen andra kom l"aelygeL att 

skal.::a och jag länlde med Yerldig bä,·an på huru det 

skulle se ut i fartygeL 1 elclleclningscentl'alen l1ade det 

hittills varit. ganska drägligt - - - mina lan ka!' aY

brötos. Ett rökmoln, en Yåldsam delonation ocl1 del Yar 

som i den mörkaste natt. 1'orneL skukade. som om det 

fattats aY jättehänder och del tyckles lyftas upp. men 

efter dessa vålelsamma rö1·elser stod det tindock kYa1· i sin 

gamla ställning. En svtu· p1·ojektil hade tl·ii!Tat t o1·net, 

men dålig ans lagsvinkel och deL tjocka pansarel gjorde , 
alt det icke slogs igenom. Giftiga gröngula gaset· in 

tri:ingde genom cle stängda utkitssp,·ingorna, Yad'iil' jag 

genast gav order om alt gasmaskeeua skulle påLagas . 

Underbart nog funktionerade ännu de flesta instrumenten 

till och med clet mycket känsliga cenL1·als iktet. 
Jag sökle fortfarande i milt pel'iskop efLee fieHcleu, 

men kunde inge11Liug se, enclasl den l'ÖclakLiga mynnings 

flummen kunde iakLlagas. .lag l"öt·sölde mäta aYsLånde t 

mecl ledning hi"iraY och iippnacle utau föt'hoppning på nå 

got resultat e ld , jag ansåg. att det skulle lugna besätt 

ningens nerYe1· , om äsen Yi aygåyo elcl. Känslan aY att 
,.i voro förloeacle började nog taga ö\·orhanclen hos de 

flesta. cle tJ·öslacles emelledicl clå cle sågo att vi själYa 

kund e skjuta. .\ven det meclelsYåra ar! ill eriet deltog i 
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c]dC'Il. men av d e fOI'na (i kallOllel'llU i lJI'e!biclau {tleJ•slod 

1ttl OJHiast 2. 
TyYärr b e tad e IJU ocks{t riktningsvisaren i lo1·net 

.. He,·! ba·· och jag hade eudasl ell [OJ'Jl kYa1· som m ede lst 

ceJlln1lsikLet kunde riktas ptt målet. !i'i.H' clel and1·a lot·

IICI a 11gays mtdo! genom 1·epeti lio1J. P e r gnis! kom ii nt

ligc n ur<let· om alt anfalle! icke hing1·e s lmll e fulll"iilja;; , 

ulatl att Yi ;;kulle fö1·o e1t uppehällande slrid m ed de 

fiC'nll iga !ell"al'!~·g e n. Bii1·i ngeu l ill fi e 1Hi e11 nu· e m c ll e r

licl llume1·a sä ak!el'l ig. alt eldledninge n ic ke läugTe knnd e 

f(ldgil från förliga cent 1·a len. "\U,·a clfilerlni lt gscen ll'a

le n ;;kulle hava lrittl i fnnkl .iult. meu dtt ad ill e, ·i cen !,·alen 

icke YI:U' bernanad var d e lla omöjligt. .Jag kommende
rndc ;;åluncla: " l~lcl Lonivis· '. Nu kunde Yi icke hålla ul 

liillgTe utan föllo av. Jaga,·J"loltiljerna. som hittills giHt 

lwkum oss gi ngo Lill anfall. ' !\iLa 1·ökmoln lad e s ig mel

IHII o,.;s och fiondoJL Anfallen utföi·cles ylle1·st. ene 1·giskt 

och nottiljer . som redan skjutit sina lol'pedel' ttleeviincla 
fi·,,. al l i skydel av oss göm sig klara föt· nyl! aufall. DeL 

'""'' skiint att få ett ögo nbli cks l'O! Fientliga adille1·iet 
dt\llacle alltjämt, men elde 11 blev på gnmd av dtdip; sikt 
ntind1·e verksam. Miu prolokollsfö,,a,·e hade trviil'l' nöd

gals liimna a!'Lille1·icentralen. diil'f'hr sak nas p1·otoko ll för 
deJ 111a del av st l'icl en . 

1\l. 9,"B rnedclelacles a lt a rtill e ri cenLt·alen älel' var 
kl tu· . .J ag hörde sedan, all. de g iftiga gas e ma hade kom

mil till centralen genom taleören fn:'m tornet '"Cesae''. 

En dji:trv karl hade emelled id tagit på sig e n gasmas k 

rwh ll'iingt in i centeale n och slag it tJ·äpeoppar i lali'ÖI'Cn, 
gase1·ua hade sedan på elektrisk väg avlägsuals . 

l<~n ny stridspaus vae uu absolut nödvändig och den 

nnbefalldes kl. 9, 37 . Artille1·istriclen upphö1'cle sålunda fö1· 

ull avlösas av en våldsam kamp mot va tt en och el d. 

Ehunt allt brännbart var boettaget fann elden 1·i kli g nä

l'ing i korlm1attor, trädäcl<, isolering och oljefti1·g . 1\l. 

l U voeo vi i huvudsak herTa1· ö vet· situationen, det pyr·de 
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Yisset'ligell h~ir· ocl1 dii1>, mCII cle stijn·e clds\'i\dtJI'tHl Yrn·o 

släc lda. Fr·åu lot'lJeJi "Cesat•'' och ''Doea'' kom iiunn tilta 

rökmoln. A lclt'ig hacle Yi lrull. att ell fartyg lmucle stå 

ul med sådaua pttfresLningat·. Yi had e frtlt i oss ldm in

stone 20 l t·äHm· ft'tU1 3K cm. l;:anoti Cl' och lika m i'mga 

feått sdira p,jäs ot• tW mitHI1·e kaliber. 
"Lu tzow' ' synles inlc liitJgre . ":-Joy<llitz··. ".\ loltke" 

och '\·o11 det' ' !'ann·· Yo t•u diiremo1 i Yi'u· JJiil'ltcL Alla 

YOI'O mer elle 1· m it1clre illn tilltygade. Siirskilt YHI' ··scycl 
liLz·' i ett hedt·ii\·ligt tillstiuHI. iinu l1iit' llude t·i·,,·ekommit 

explos ion i e ll sYi1l'l knnolilot·n. en sY[u· lt·iiff i fiil·släYeu 

gjorde diirjiimtc all J'arl~·gcl låg hål'l på JJiisan. i<:ldsYitclor 

härjade på alla fartygen. 1\ lllil·al Hlppe1· hade tiiuld hissa 

siLl benilslecl;:oll pit Serdl i tz . men d it jagaren kom upp 

längs dess sida. !"ntw han l"a1·tn-~;et fli1· illa skadat. llau be 

slöt sig di:irofle1· föt· ··Mollkc··. 1ll e11 f<u· tyget nhaltcs föt' 

Yåldsam eld och kunde icke minska !"nt·lcn. Am iraleli !"rå

gade därefter om tillsl[tndrt på ""llel'fTlil~ger .. och l"ick 

till sYat·: '" Td\ 30., cm. ocli l \·å 13 cm. l"utu11e;· u111 ba 

bord iiro cUlYändbara. Cieka 3.UOU lu11 Ya!lell i fnl'lyge!. 

All s ig nalrnaloriel fiirstörd... Amil'ale11 gick sedet·morn 

ombur·d pt\ " Mollke". 
Alla slagkl'yssarnc hade ett slod antal ck•tla. J-lnn

Lh·ala ls mäuniskOl' hade få li. släp]Ja till si1ta liY i del la an 

falL n1cu \ tu' uppgift aLt tillsammans med jagcll'IJC sky(~ da 

flo l la ns relrällmanöyer J1 acle lycka l s. Amit'td Scheer 

hade räclclat flo!Lan frå11 f ie 11d ens ]wlande mnl'n!tl!illgs

föes(ik. 
Femte skedet. 

Natlsll'icleu. 

Efter det a u sl. l' i:inganue a ufall el fiiljde stt·idspaus till 

Id. lU ."" . \ "i \·idtogo dä t'tllld er föl'be t·edelsel' l"i:il' nallen. 

Näslan alla si. t'ålkastaene Yueo föt·slij1·da, det fa1u1s en 

kvat · om s trrbord och två om babord. Det höll s noggl'ann 

utkik så yäl m ed elst pe1· iskopeu som medelsl Yattliga kikat'e. 
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Kl. 10 siklades Yår· J"ii1·sla e;.;kade1·, och vi salte oss 

j !eLen av dessa fad.yg. T-Tell oYäntal b le \"il Yi pit urlL he

;-;kjul na med s \'år t adillet·i. sleax di\t·cfle1· gavs pä nytt 

sigilale n: '' l;:lat•l skepp till dt•abb ning'·. 

Del Y/:11' redan gansh1 mii t•kl och ljocknn tilltog. Det 

d1 ·iijde omelle t·l id inte lii11ge . fön· iin jag bado tornet 

,.Anna'· pä mälel och had e fi\ll skot!. '11 ornel ''Bcl'iha", 

som icke hmde Ui l ja cenll'alsiktel. lm11dC' int e ht·ingas 

pit mälet i denna dåliga sik!. Elclgi\·Jiing·cn med lomet 

" 1\nna'· bleY inte heller si'\ längn11;ig. lol'net låsles diil'i

f!C11om att llftgclllliug inkommiL i kuggk1·anserJ. \ "tu' sista 

.1·e,;m's l y c kl e s i' t' ån l agas oss! 
Betjiiningen gr·ep sig cmclledicl an arbelel all giira 

Iontel klart och det lyckados också att få det Vl'iclbael igen, 

;-;tl a ll jag då och rlå kund e skjn la ell skolt. JRg ll iiclga 

cles bedöma aYs lilnclot, då någon mätning i denna s ik t inLe 

Y fl!' möjlig. och a nYiinde Ya l' .i e 1· ancl e uppsäl Lninga r sl'1som 

;-\11. GO och 100 hm .. någon obse t'Yatiou aY nedslagen yar 

icke möjlig. På nytt inl1·ädde sålunda ell syntlet·ligen 

n,;~·m patiskl läge. Andra s lagskeppses knclet'Il kom rmel

lerlid till Yi'lr l1jälp och lad e sig mellan oss och fienden, 

nt~·jiim l e ;-<\ra onttröttliga j agm·e J>i't ll)'lt gillgo lill an

falL Fienden !"iill unelan och fi"•rsYnnn i tjocl;:an fii 1· att 

icke Yisa s ig Yidare. Del kändes ga nska hehugligt att 

hliYa befriad f1•;;n l1'yckel. av detta sista a nfall e t. Kl . 10, 31 

<wlossacles e nli g t j)I'Olo !w ll e L cleL s ista s kott e t frk'tn " Jl epff-

1 i11gers" sn"tr a m' l ill eri. 
Fii t· nall e 11 e d1 öll o s lagkrrs!-ia t·n c l!l'cler alt intaga 

plats 1 kön. \ .i ansägo emell e rtid sjii iHt. att Yi inl c Yot·o 

Yiii·<iiga uppgiften att tjänslgcn·a sttsorD a kterb e \·akni ug, 

deL medelsYåra arti ll eriet val' så gott som borta. DoL Yat· 

iindock a ll antaga, a l L Yi inl e s kull e fi't nk'tgon kännin g av 

even tuella jagat·anfall , då d essa i rege l komma f ö t' i 1"1·<\n i 
fiirhåll ande till fOI'mering e n. Frän n a lts lt'i clen ä1· oj hel

lr1· mycket att beeätta. De engelska jagame gjo t'cle sr.t

liel·iige n ene t·g iska anfalL men utan lliimtwild resnlln~ . 
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"Ponn n ern· ' sänk les på mo,·go ue n av e n e ngebk jagar· e, 
som sldi t s in lM pecl på siird eles s loeL avs lt'wd . 

Yi kunde icke se myc ket av s l1·idcn. Höl' och dä 1· 
bli x l t· ade e n s teålkas tare och i dess s ken kund e m tw se 
jagare f1·amrusande m ed b ögs la fa e! , l1ijga Yat.l e lluppkas l 
från nedslage n och täta rökmoln , so m clr· ogo fiit·bi ra ,·! y 
gen. NågTa detaljer kund e Yi id e ia ld laga. Ma lt !"ick 
en aning om st ,· icl cns r esulla!. då m a n s;lg en m a::;sa l' Öcl 
glöcland e j a.gaee driva. förbi , snar t sag t all! omb u1·d b1·ann 
eller glödd e. AL L eld e n ulb l' edcl e sig sit has !ig l uch Yålcl
samt, b er odd e på a lt end as t olj eeldning a nYänc! es. Då 
det fattat eld i oljecis lerna och dessa sp r·ä ngcl es s p1· ed sig 
oljan på grun d av fartyge ns r ö1·elser has tig! ÖYer desam
ma. J ag iakttog ätminsto11 e 10 sådana b ttl a r . Yi he leak
tade emeller tid skådesp ele t mecl bl a nclade känslot·, de l vat· 
nämligen ick e ~ä kerl at t ic ke en ell e1· a nnan tysk j agare 
också kund e \'a t·a bland dc olycklige. Sena l' e h a1· det 
dock visat s ig, a ll inge n tys k j agar e fi il' slö rd es uncl ee na t
ten . Yåra ja.gat·e sökt e e l"l et' fi entli ga s l~Tkan . Yllerst 
m ärkvärdigt äe a l t de icke på h ela nat ten kund e finna de 
engelska farlygen , trot s del a LL de gans ka noggra unt kä nd e 
deras lägen vid m örkrets inbl'olt. 

Så fortgick natten och daggryningen int l'ädcl e . Kl. 
2m drev ett b rinnande fartyg förbi , engelske pan sal'l-:: eys
sar en " Black Prince· ' . l l ela fartyge l va r en glödande 
m assa, som inte kunde im·ymma. någo l liv. Kl. 3 ,10 iakt
togos två vålel samma de tonation e 1· om babmcl , m e n in gen 
kund e upptäcka vad som hänt. 

Yi r äknad e b estäm t med a lt på morgonen på nytt 
r åka i strid m ed engels ka flottan . Alla fö rb e l' edelsee 
h ade också vidtagits. 'l'orne t " Bertha" kund e nu pä nytt 
an slutas till central siktet. 

Kl. 4no öppnade den framför oss gåend e andra es ka
dem eld . På " Derfflinger ' · gavs också signal " kl art skepp 
t ill d rabbning · ' och alla rälmade med att den ve1·kli g t av 
görand e st rid en nu för est od. Det visade si g em el lel'tid, 
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n! 1 de L enelas l var en eugebk j <:lgaec, ;-;u m ta g il s nnd e t· 
bes kjut ning, kans ke cl e 11 samm a, som 11yss hade s ~i ni\L 

" Pommern" . l~ f! er end as t kort eld givning JiirsnW IJ ja
garen 1 h avets dj up. 

Y i for tsaLLe m ed syd lig km·s och i nkomm o pit e . n1. 
elen l jun i till -W ilhelmshave n. :·n e,·fl' linge t· vat· m~·c k eL 

ill a å tgånge n, vissa delar a v fartrge t vo t· o fullk omliga 
;.; l;:J:oLltögar. Dc vitala re delae ne såsom pannor . m as kine 1· , 
,.;( ~-rinr i:i.ttnin g och hj älpmaskiner YOI'o. tn('k va1·c s ta ,·k! 
pa!lSil!'s kyclc! , så go l t som oskadade. [ m as k i lll' tlnll llen 
had e visserli gen Lidvi s inl l'till g l g ifti ga gaset·. m e n m ed 
hjidp av gasm as ker hade· masl\inem a, om ii ve11 m ed l"ii r 
lus l av p ersonal, kunnat bållas i gäug. Otaliga Jll asso l· 
s pt· ~i n gstyck eu f r·å n proj eklil e l' hade ii ,·e l' sållat fa l'lrgeL 
uch su lto fas tslag na i dess olika cl ela1·. (1öed e lpa ll scu· e t 
va1· på fl era s li.ill en gen om slage t, m e n li.ic ko ;·na h ade an 
liugen kmma L Lölas ell er oc k de ins!J•ömma nd e va!ten
uw sso J·na b eg l'ii.nsas till yissa cellomt· il dc n. ··l) erffl inge r ·' 
had e nä ra 200 döda . 

Den 4 juni in togs " Del'frlinge t· .. på Ycu· ve! fii1· l'C pa
I'Hiion OCh Vill' 6 m ånad e!' Sellal'e p tt urtt fän!ig OCll f Öl'

;-;c dd m ed m ånga förbättrin ga1· , särskilt ptt cl ei a rtill eri s 
li ska området . Skagera k- slage t Yar· em ell e l'ticl del sis la 
sannnanträffa nd e t m ed fi e nd en , åtm ins ton e uncl e 1' deu tid 
dt1 den flagga Yi svurit tt·oh e l Yajad e ombord. Nu YilaJ' 
(JCkstt detta s tolta fartyg i Scapahuld en pä have ts bott e n. 

De t ä t· sannt att vi blivit ett ratli g l, olyc klig l folk . 
De t är ocl.:: så sannt aU vå r nationella ii.1·a fått e n våld sam 
fliick, men m odet till nya då cl skall ingen laga ifl'tu1 oss. 

G eld verloreu - Nichls ved oeen! 
Ehre vedoren - ·vi el ve l'l oeen! 
Mul vedoren - All es verl oJ'e iJ !" ' 
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Några reflexioner. 

KapitäuloulHanl Y. lTases s kildt ·in g aY SJ.::ae,fot·ak-sla

geL visar vilka ulomoi'Clenlliga fordeingae sji.islnp·e! sliillee 

på ma terieletJ. siivi.i.l clett di!da som de11 leYalHic. lhiri 

genom atL cle mater iella J'Oi'rll·ingarue å iimse sidtJJ' Yoro 

så väl tillgodosedela bJoy också nr ! ilJol·iclucllen i Skage
rak särdeles l1årrl. 

Med särskild tycllighc! l"t·amstå1· lJC>lrdelse tl a ,· cen

tralsiktet sålunda det inslt·nmeu! medels! Yilke l pjiise1·na 

från eldlednin gscentralen knntla riklas p;\ mälet. ltlslru

mentet ä r ovärderlig!. clå rl et'a mäl upptriida och dt1 s ild

förhållandena i.i.t·o sådana. aLL mille L i.i t• s ' ii d all urskilja. 

Som framg[u· av skildringen ay adil lerislrid en hade eld 

leclat'en etHlast alt ub·tilja ell m[d oc h t·ikla sitt pet·i,.;i.::op 

ph cleLLa, cläJ'tncd ym·o sam tli ga till sik l.e t anslutna kano

net' riktade ptt delsammu. 1 1~n mt'tlallgi,·ning nudet· d essa 

förhålla.ndeu iit• o!ä nkb at·. di.irmccl också 011 lug ll och 

ene t·gisk elclg-iY tlin g. Erfarenbeten Yisa t· . at! b e lydancle 

svåe ighe ter kunna uppsltt ii.ven Ullcl c t· gytmsammas lc f•) r

håJlanclen. då deL gäller att bt·inga ka nou e nJa till rilll mål 

och riklpuukl. Artill eriofTicet·en å " Del'fflingee"· ansåg 

tornet " Bertha'' vaea. Yärdelöst. clå dess i:lnslul!Jiug till 

periskopet und e t· s lage ts 5. s l~ede Yar ben len oc ll målet 

.icke kunde u l pekas. Anot·d tland et a y d r lik t c e 1 ilt·als i k le 

å våra fartyg av SYerige-k lasse n H'ttet· sig gö r a inom rim

li g kostnadsram, och skulle å tg iinl e n Ya i 'H i1 g tJ I:HI al l h ögst 

avsevärt hö ja d essa fartygs s !t·iclsYiil'(l e. 

AY öHiga å " Derfflin ger · ' aHvtitHia inslrmn e ll1 , på 

Yilka ,.i kunna 1·efl ektera , m å feamhttllas a v s t [t 11 d s i n

dikatorn, el. v . s. det ins!t·umenl, som visar vat·j e mät 

ningsinstrumeHls result a t samt m edeli a let av samtliga 

mätningsinstruments resulta t. Fall kunna intJ·ilffa, clå 

elden måste leelas huvudsakligen, för a tt icke stiga ute 

slutande, efter mätningsinslnnnent, fördelen ay atL under 

såda na ffirhällancl e n f å p å litliga uppgifl e 1· ligge r Idar. 

l .. 
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( )Jll e lclleclniugsco tllt·nl e tl s n1il luiugs i uslt•umenl a Y JJ t1 {-!:tJJl 

a 1ilcduiug lrtl.d e r UJ' 1\mklion, erhåll e t· eldledareu ii t1 clo cl\. 

aniltu1d och clella ulan sä1·sk ilcl komnmtlika! io tl. som nu

dC!' pågående eldg iYning kan verka slii t·attde. 

Euligl \". Hases beskrivning fnU J\ (JS tl cle lrska rat•

lygen i artillericenlt·aler tla ilJClikatoeet' nlvisande all il.IJ

llcfulld upp- och sidsättn in g in ställ! s vid pjilscrua. \il;

lett H\' att elcl~edat·en elle1· den , lill vilkcu ha11 uppdt·agit 

all bconlra salYorJta, iakl!agcr at! invilnla iu s !ii.Jlningeu 

iir slu r och kcu1 icke nog ufla rramllållas. ivin tl hiit· klngo

mnl i),·ee ""onormal spridning i salvorna·' och fi"•t·l;lal'itlgar 

nll lJJ'sakcll hi.idillligget· hos t•iktaren. ammu niiitH IC JI c ll et· 

ntpncl. :i.Yon om orsal.::en ibland tie den anfiircla sil lig

g-el' cluck felel J.;:anske i regel ho s elcllcdat·en sjtl.h·. solll 

icke g i,·er sig lid all Yi:lnla med beurdrnnclet aY 1rr saln1 

l il l korr igerill gat· i sik!elemonteu hutlJJil ,·erkslällus. Sal

Yot• aYgivas. i Yilkn de rlellagallCie pjiiset'tla a m 'i:inda olika 

c;ildcle ment: t•esHllatet Yisat· s ig ofelb nrl vid målet. Feil

gau Jtijt• mi\hi.imla icke di t·ekt hemma i (!etta samman

hntlg. men katt son1 redan 11timnts icke 11 0g ofta påpckös. 

Yacl rnaLe1'ielcn i sLort beträffar synes man hava 

kllllllll i! till iusikl om, at t del li:itta al'lill e ri e t omlJut· rl i:it· 

Yiirdcllist fi)t• alHil'Cl uppgil'ler ä n fijr beskjutning a \" lufl

fal'[yg. Torpedens porte llm· utökals dilehäu, att del me

dclsy[u·a artilleriet mttste Lillgripas om culfall a\· lut·p ed

l"at·l~'g s kall avv isas m ede ls t adillc t·ield . .\ lgiinl e u a tt 

l• eft·ia fartygen fd'm e l t vi.irclelösl Iii l! adille t·i il t· l"iit· 

'isso berättigad och efl e t'fi.jJjans\iit·d . Den i.l.r a Y be ly

de lse it,,en w· d en synpunkte n, atl cl e tJ möjliggiit• iik ade 

fllll lllnnitionsutt·eclningar föJ' cl eL verkli ga adillet·i el. De11 

lyska li.ltta ka lib e l'n var ä ndock 8" cnl. och Jiir \'i sso i 

hallisliskt hi.i.nseeucle Yä rd ei'ullare än cxempelYis ' tu·u. 

Yacl elcllecltJingsmetoderna b e letifl'ar bjud e t· rlen 

tyska skildringen icke på något aY inlt·esse och fiit• os~ 
ft·ännuancle. Nägra säl'skilda regl e r föt· JJeskjuLniug aY 

l ot·ped f' a dy g kunna icke spåeas och f ör efinnas kanske 

helle1' icke. Fncler dage t· insättes i h ä nd else av anfall 
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av torpedfartyg likvärdiga fartyg, s Löclcl a a v kt·p;sat·e, till 
motanfall och tillkommet· det dessa att utkämpa en uppe
hållande och bindande artilleristrid. Cnder nattstridet' 
med elylika fartyg sy nes beskjutningen hava utförts efter 
i huvudsak samma regler som i fråga om stora fartyg. 
Xven här framträder betydelsen av centt·alsiklet medelst 
vilket eldledaren kan komma åt just clet fal'lyg eller den 
grupp av fartyg. som ha11 önsl'"ar. 

Det goda resultat som uppnådeles uneler artilleristri
den kan i betydande grad tillskl·ivas en fullämlad och 
stabil instrumentering. Eu högt uppclrive tl skicklighet i 
haveritjänst begränsade olyckorna. 

Yikten av den 1evaude ITWlerieleus - Jlet·su nalens 
- s kicklighet behöver icke framhållas, icke hellet· siltte t 
för vinnandeL av denna skicklighet. 

C. E. JI- n. 

l 
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Meddelande från främmande mariner. 

England. 
H. U . S. I. sid. 207/1920. 

Jagaren '"J'Fion", byggd hos i\icss :s Yan·ow, uppnådde Yicl sina 
aYslutacle provturer en fart av nära f~Tlio knop. Föregåcncle hastigilets
rekord för jagare innehades av "Turqoise", även bygge! hos Yarrow. 

'J'~·rion är 1.273 fot lång mcrl ett rleplarcment av 1.060 tons. 

Le T. el. \l/4 1920. 

Ytterligare slagskepp av "Lorcl-N.clson"-klassen äro av eng. ami
r alite tet utbjudna till försäljning. Dessa äro mellan 12 orh H år gamla. 

A N. G. sicl. 229/1920. 

De aYslutacle proven med slag·kryssat·cn ''Hood'' s~tg·cs l~ctYa Yarit 

mycket tillfredsställande. 

N. M. R. sic!. 209/1920. 

Enligt Naval ancl Militar:· .Rerorcl skall elen engelska flottan efter 
kr iget bestå av följande fartyg: 

29 slagskepp, av vilka 16 st. skola Yat'il fullt ruslade oclt beman
nrcclP samt tillhöra " th e Atlantic': ocl1 "i\'Ic(lilereancan Fleet''. De övriga 
t:~ s lrrgskcppc n skola användas pil föl.jande sätt: 

Ett vie! Cl1atlJam Gunnet·y School; 
Ett såsom sjögåencle arlillerifart~g för utbilclning- ctY riktare; 
Ett såsom övni ngsfartyg för sjökaeletter; 
'L'io i resen· sta tionerade i HosJ·tl1, Portlancl, Portsmotitll oelt Dc-

Yunporl. 
S laf!·kr~·ssama reduceras till sju stycken, men tre av dessa tilldrlas 

rcsct'Y ~'n. sf1 Gtt C! en fullt bemannade slagkryssarstyr kan utgöres nu av: 
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"Homr', flaggsk~pfl, ··ncpulse", .,R~nrJ\m·· och '"Tigf'r". 

Hesenen består av: 
"New Zcalancl", '"Lion·' oclt ··pt·int·e,;s H"yal'". 

\"iflare skola 30 st. hltLa l>t'YSS<tt'e tilldf'las dt•n nybildatic rloLtan. 

Dessa fönleJas sålunda: 

J 'l st. Lill i\ tian Li c Flrcl, 
6 , i\lellelllaYet, 
:J Kina. 
3 ., Afl'ika, 
. J , Syd-Al111' 1.'D\.U, 

3 , Ost-Indien, 
3 ="onl-Am erika. 

1\lia dessa liitta kryssare skola Yara fullt rustade ucil bcmannaclc. 

Av clc återståcnelc 1'2 furläggas 10 st. i resen' i Cllatham, DcYonport och 

Portsmout11, l st. tilldelas artillet·iskjutskolan och .f. st. torpcdskolan, 

båda förlagda i Portsmuutll . 

Pyra st. nj·a lätta l>ryssarc äro uneler b~·ggnall ocl1 komma antag

ligen motsvaranelc antal att säljas, elä cle n,•a inteärla i tjänst. 

Le 'l'. el. 26J!t 19~0. 

Dc tyska slas·skcppcn "OlclenlJurt;"' ocl! "'Posen·' anlilntle elen 25 

april till Firth or Porlit för att ersälta en del ay de l'art:·g. som sänktes 

av tyskarna vid Scapa FlO\\". 

N. M. H. sic!. 266/1920. 

En engelsk amit·altitetsonler bestttmmct·, att i 1wntcricrna till a lla 

uncleroJiicersmilssar å slagskepp med 13,, incl1 . ka noner och senare byggcia 

slagkq'ssm·e samt il lätta kryssare av "\Ve;· moutl!klassen och senare 

byggcia skola installet·as elektriska kokapparater för att hålla maten 

varm. Dessutom skola cle förses mecl värmeelement oc l1 göt'as mera kom

fortabla. Stolarna skola förs es med stoppaelc sitsar och om utrymmet 

tillåter, skola länstolar tilldelas mässarna. Särskilcia skåp för oljekläder 

och sjöstövlar m. m. sko la imättas, :\Jöblcma till läsr ummen skola be

stå av små borcl och stolar i stililet för långel bord och bänkar. 

Proc. sid. 618/ 1920. 

Efter vapcnstilleståncleLs inträdande hat· England förlorat JO örlogs

fartyg i Östersjön, n ilmligen tYå lätta kryssare, tyå· jagare, en unclcryat

tensbåt, tre patrullbilLar samt tYå minsvepningsfartJ·g. 

X i\I. R. sic!. 284 / 1()20. 

Amiral, sir S. A. Gouglt Caltllorpc Ilat· efterträtt amiral, sit' Cecil 

Burne y som commancler in chief i Portsmou t11 . 
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,\ . ~- G. sill. 309/ 1920. 

De f. d. tJ·ska slagskeppen "Barlcn" och ' "Helgolantl" sändes till 

Portsmouth uneler maj manacl. Dc skola anYilnclas som mfdfartyg· föt' 

A tian lic Fleet. 

Le T. d. 2'1/5 1920. 

Sjösät tningc'n av elen lätta krJ·ssat·en ·· l~m e t·ald"' :l0dc rulll Yid Ne\Y

ca~llc on Tyne meclio maj. Den Ilat· ett clcp lac emrnt på 1,350 Lons 

;.;atn en masl>instyrl;a på 80,000 hkr. Parten beräknas uppgå lill 32 knop . 

Fat· t~·gcts längel överallt är 173., m. Bcstyel;ningcn utgöres av 7 st. 15,, 

l' lll. l>ano ncr. 

H. 1'. el. 18/ 6 1920. 

Hear-aclmiral :\Iidwel ll. Hoclgcs, 45 åt' gammal , Yar i juni den 

cngelsl>a flottans yngste amiral. Han ilr befäll1aYare öYer Atlantic PJce ts 

jagarflottilj. N:lrmast honom i åiLler står Rear-aclmiral, sir Roger Keyes, 

5<J ll1 nu har sin flagg blåsande på "llood". Han är .\7 ftr gammal. 

Amerika. 
L< ' T. el. B0/ 4 1920. 

Amerikanska senaten lJat' utan debatt bC\:iljat en marinl)uclget på 

·Hi·\.891.000 dollars . 

Proe . sid. 531/ 1920. 

Ett rekord i jaum·byggr. En mässingsplåt i den amerikanska jaga

ren 'Tteicl's" wanlroom JJtlr fö ljanclc insl>ription. 

"'C. S. S. He id" 
Built By 

Bethlchem SIJ ipbuilcling Corporation 

Pore Hiwr Plant, Squanturn vVorks. 

Keel laicl Sept. 9. 1919 

Launchecl O et. 15. 1919 

Builclers 'l'rials O et. 28. 1919 

Official 'l'rials Oct. 31. 1919 

Delivered Nov. 6. 1919 

A Worlcls Rccorcl In Shipsbuilcling. 
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Den J;orla tia aY :J9 clygn, som förflöt J'J~ån elen rlaft. tlii kölpilllama 
stl·~icktes till llcn rlag. ll å jagaren leYcrrracles till Lirn aJn•·rikanska mari
nen, är otYiYelakligt e n exeptio ncllt ]; ort lJ)·ggnaclstid. 

Jctgaren Rcicl tillilörcle en leycnms av 35 st. jaga1·e lleställcla l1os 

Betiliehem SJ1ip1Juilcling Cewporation. Il en Yar den :~2 . . iaga rcn i ord-
ningen aY de 35 och !1ennes off iciella nummer Lir 202. 

Kölen lJörjallc [ltt striirkas kl. 7 f. m. tlen fl sE']Jt. if)[(J orl! kl. 1,, 
e. m. cle 15 oktober s. å. g ick ,iagaren i s,iön för att omellciJ>[ld intag·as 
i tlocka. varest tle slutliga a1·lletenct lllfö!'Cies. 

Proc. sic!. G2G/ 1~1211. 

Den amerikctnska fJolLan l1ar f(iJ ' avsikt alt vitl sina kornmantie 

striclsskjutningm· såsom mål an\'äncla Yerkli;m fal'l:·g. vilka sl;ola löpa 
med full fart. ne skola dock Yat·a ulan llesätlning·at· Si1mt st:ras och 
manö\Teras Jlft trilellös vLlg. 

Proc. sicl. 772/ 1920. 

Den 7 april beviljade elen amct~il":wska senaten en summa av 
~ 1,000,000 för utförande a\' förlJcrcclancle arbeten till anli1ggamlct av en 
örlogshamn flit• Pacificflottan. namnen skall förläggC\s i San Franrisco

buktcn och kommer att draga en totalkostnad av 8 '•0.000,000-$ 7::>,000,000. 

Den nya öl'!ogsstationcn skall er·sätla the :\Iare Island i'\ay:· Yard, Yilken 

i stället komme1· i1tl an\'iindcts till n:JJ:·ggnmls- orl1 r cparationsYaJ'Y för 
mindre fartyg. 

Frankrike. 
Le 'l'. el. 22/3 1.~20. 

F. d. tyska kryssaren "~mden" ilar öYcrhimnals till franska mari

non. Det iir det första aY cle t:·s1:a öl'logsfartyg, som l'lllig·t fJ'CclslraktGten 
tiltcrkiints Frankrike. 

Le Yacht d. 3/4 1g2o. 

"Ermlcn ", det andra under l'riget fiircligbyggcla tyska örlugsfarlyget 
med clotta namn, l! ar följaml e dimensioner: 

Längrl: HO m. 
Breeld : 12 m. 

Bestycknigen utgöres aY 1, st. 15 cm. J,. ocl1 fat·lcn ii.t· <JO knop. 
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Le T. el. 22/1. 1920. 

'l'yska kryssaren Kolberg samt slagskeppet '.rhiir ing en, torpedbå
tarna 'l'-189, T-192, 'l'-193, T-197, S-24 och V-71 Yäntas i ciagama anlända 
till Clwrbourg. 

Le 'l'. d . 2'1/5 1920. 

' 'I\at·val'', "Frant;ois '', "Algcri en" och ytterligare 4 st. gamla u-båtar 

11 tlJj u lias till salu i C il erbou r g. Dess u tom skall el et gamla kustpansar
f;u"Lyge t ''Bo ll\·ill es" pä 6,778 ton s ocl1 avisofart)·gen ··nunan", ''Ecureuil'', 

torped!Jåta rna ".TaYeline", "D uYanclal'' .Hlm t.c 28 st.. mecl nummet· mellan 
138 ocll 3'•G försäljas. 

Japan. 
i\. J\1. n. el. 3J /3 1920. 

Uneler sistlitlnc mars milnacl besökte en japansk marinkornmission 
öl'lossYan·rn i England. 

i\ .. \l. H . sid. :.J Hl/ 1:120. 

Det .iapanska slagskeppet "Matsu" llar unigen sjösatts. h:oslnaclen 
för ''.\Tatsu'' går upp till L 8,000,000. För att n ecliJringa kostnaderna vict 
framlilla större nybyggnaclcr ha\'a i elen ,ii1panska pressen llöjts röste1· 
att dessa skola utföras i England. 

Pro,·. sid. 761/1920. 

'l'alrika o1Iicerarc taga avskec! från militärtjänsten på grund aY 
alltför låg aYlöning, samt ägna sig åt kommersiella ~;rken. 

l l. T. el. 1/ 7 1U20 .. 

Slag~keppet "i\latsu", systel'fartn;· till elen i novemb er 1!J1\J sjösatta 
Xag·at". lö!Jtc av stapeln elen 31/G 1920. Dess dimensioner tira följ and\': 

Liingcl: GGl feet. 
B rcclcl: ()G fee t. 

D .i u pgåenclc: :JO feet. 
Deplacement: 33,800 tons. 
Farton är 23 knop. 

Best;·ckningcn utgöres av åtta sl. 16 incll. kanoner ocLt IJesätt.
l!ing"tYrl;an är 1,336 man. 

Tidskt·ift i SJöväsendet. 37 
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Italien. 
Proc. s iLl. 619/ 1920. 

Den itali enska marinnJini s lcrn , v iceamira l Sccclli, ilar u tTcntliggjort, 
att Italien sedan vapenstillcs lilml cts ikrafltrildamlc hnr försålt .',Q st. 
örlogsfartyg. Så snart som minswpningsarb ctcna Llt'u öYcr sko lcc y ttel'

ligare 93 st. fartj•g försäljas. 
Dessutom t änker man icke färc\igbygga !1 sl. första ldassons slag

skepp, vilka voro planerac\e före väddskrigets utbrott. Dr,;sa fart~yg an
ses nu för svaga mot undcrvattensbåtsangrcpp . 

Tyskland. 
N. M. n. sic\. 277/ Hl:20. 

Enligt N. i\1. n. skola följamle ex-tyska örlogsfartyg förLiclas på 

följ ande sätt: 
'rill England: Baden, Helgolancl , P osen, Hheinland, \Ves tfalen, N lirn-

berg samt 124 u-b åtar. 
Till Frankrike: 'l'hi'tringen, gmtlen oeh 38 st. u-båtar. 
•rm Japan: Oldenburg, Nassau och AugslJm'g. 
Till Amerika: Ostfri esland ocl1 Franl,furt. 
Till Italien: 7 st. u-båtar. 
England har tagit på sin andel dc fartyg·, som sjönko Yicl Scapa 

Flow, nämligen : 
10 slagskepp, 
5 slagkr)•ssarc, 
5 lätta kryssare och 

33 jagare. 
Fördelning av återstående fart~)g, 12 st. lä tta krJ·ssarc, 59 st. jagare 

samt 50 st. torpedb å tar, l;ommer att äga rum, clå elen ös terrikiska flottan 

blivit överlämnad. 

Ryssland. 
Le P . l\1. d. 19/4 1920. 

Den ryska flottan i Kaspiska havet har gått in på att desarmeras. 
och interneras enligt villkor, som bestämts av persiska r egeringen efter 

engelska auktoriteters förslag. 

... 
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Chile. 
N. :\!. H. sid. llt/1\1:20. 

Cl1ile nnclcrh andlar med Englancl om inköp av LYå st. Dreatlnougllts 
pamt av de liltta l"'yssama Soutl1ampton ocl1 Dartmoutll. 

slagskeppen äga varelera 28.000 tons ticplacement or\1 g·öra 23 knop. 
Bestyckn ingen utgöres av: 

10 st. 111-i nch. 50 kal. långa kanoner , 
16 st. 6-inch. samt 

It st. torpedtuber. 
Kryssarmt äro varelera på 5, '•00 tons ~am t göra 26 knops fru· t. Be

styckningen på dessa utgöres av 8 st. 6 inch. kanoner. 
Efter el etta inköp blir Ch i les flotla elen mäktigaste av dc syll

amerikanska staterna. 

~. :u. R. s ic\. 277/ 1920. 

Dc engelska slagskeppen · · r~amula" , vi ll krigsutbrottet nntler lJ ~ygg

nall för Ch il es räkning men rck\·isitioneracl av engelska staten, samt 
"As·inc:ourt'' och tre jaga t'e, flottiljleclarnc Bot!Ja, Broke orl1. Faulkner, 
vi cl krigsutbrottet även leeles rekvisitioneracle av engelska s taten, hava 
inl;öpts för den cllilenska marinens räkning. 

Canada. 

Canada bar i England beställt 153 st. l'ln;·J)<'-l '· , ,· den typ, som 
anYändcs uncl er världskriget för u-b å tspatrull erin:.ren i :Nordsjön. Kost
naclema för elessa maskiner beräknas t ill J: .o\00.000. 

Pro e. si el. 751/ 1920. 

Canarlas marinminister, C. C. Ballanlyn c, har giYit order om Licmo
bilisering av alla Ganaclas sjöoffi ceraec för a tt ställa vap net pil en mer a 
ekon omisk bas is. 

--------~~--
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsveten
skapliga tidskrifter år 1920. 

Nadgation. 

En ny anvendelse af peilinger i l'i·stnaYige-

ring . .................................... .... .. .. . 
D-korrektorer for kornpasser om!)onl i jem-

skibc .. . ...... .................. .. ................. .. 

Kustbefästningar. 

KystforsYarets ordning ... 

Sjöfart. 

British shipping, marine insuranee and 

freigllts ........................... .. 

Rät tS\'äsende och förfalt ningat•. 

Den llJ'C naYigasjonslov 

Förslag till sjömanslag .. ...... 

Diverse. 

N . •r. f. s., sid. 155. 

N. T . f. S., sid. 1G'L 

i\. 'l'. f. S .. sid. 1A7. 

S. G., sid. 13:!3, 1408, 1'170, 

152\J . 

N. 'l'. f. s., sic! . 161. 

N. T., sid. 235. 

\ N. T. f. S .. sid . 173. 
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De militära konsekvenserna för Sverige av 
anslutningen till nationernas förbund. 

A,- kaptt·ncn Yid Kungl. Fi o l tan K B i ö r k l u n el. ' ) 

Sedan y[tJ'l lalllh allslutnillg till ~atioueella,.; föebuncl 
uu ä r ett fullbordal faktum. båtat· det föga att orda om 
skii.le n "fiir" och ··emot '' . Hi:ir skall i stället göras ett 
f,irsii l' a tt ult·eda, Yilka JwnsekY Clls er del ta faktum synes 
medfiira i militärt ayseencle, nu·yicl l1ell natmligt alla 
kiiuslus'y11p unkt e r hinmas i't si clo och i n tresset konc entre 
ras pi:t att fi'irulsiittllingsliist skäe;;;l\.Ltcla innebörden a\' för·
hundsak tens mililäl'a artiklar. 

Ch efel'na fur general- och maeinst.aherna h a giYetYis 
flx!tdit yl trancl e beträffande a nf'lutningens militäl'a inno
biit·cl. Di't em ellerl icl marin-;Labscbefens ut talande ya r· av 
hemlig 11atur, kan beträffallCle det ta yHl'ande en cla:;t om
niimna,;. Yacl i sammanhang med r egel'ingspt·opositionen 
ofl'et1lliggj urts av detsamma. Mat·instabschefen in s tiimcl e 
ii,en i de a,, · genet'alstabschefen ull a lade åsikLel'lla, sl't
luuda bl. a. clät·i. a lt '' deL till fö ljd av a kt ens bt'istalJCle 
1\lat·het kräves en Yi ss ticl s e t·farenbet angåeJJ de tolknin
gen och till timpningen aY cle,;s besliimmelser·· ·, Yilb! nltu
lawle torde ldal'gi)J'a s\·tn·igheler·ua i denna stund fi)r en 

... ' ' .\l'lik t•! n l<ar föntl Ya <·it Ct l<·t·c:in·n i :; c ptr-•m l ~<·rlt:Utd m· "Syen sk 
1 lliskrifl .. men pulllic ~ J' as l< ät' rnli:,!l m edgiYand l' aY rc!lal,linncn för 

~agl[a lidsl" ·ift. YarYid dnrk d l ~~ f'ötTa sti1llel fiinansknt 11ttryck ],,,,Ti 
g·f't'al:-:. 
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