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Brqnd- Anovorighels-,

soml de

Fasttghets-

H uvudkontor: Jönköping

Våro ombud åter-
fin nos löttost i

R I K ST E L E FOI{KATALOGEI{

Blå delens försto sido.

Cykel-, Glos-, lnbrotlt- & Vottenlednings-
skooeförsökrlng

kom bincrode försökringsformerno

o ch l/ i I I aä€arelö rsälr rt n €.

När Ni skall köpa

BRBYPAPPMB,
fråga alltid efter

A..8. FINNBODA VARF
FARTYGSNYBYGGNADER
FARTYGSREPARATIONER
MEKANISK VERKSTAD
SVETSNINGSARBETEN

UPPHALNINGSSLIP . TVAFLYTDOCKOR
TRE TORRDOCKOR

Telegrcmodress: FINNBODA, STOCKHOLMKLIPPAN
15 73

LESSEBO
16 92

CEDER-\TALf,S
patenterade skyddsboxar för propelleraxlar äro
installerade å flygplankryssaren ;Gotland>, Iiksom
å de flesta fartyg tillhöriga svenska flottan, såsom
lSveriger, >Gustaf Vr, rDrottning Victoriar>, r\Mran-
geb, lWachtmeister,>, rEhrensköld>, rNordenskjöldr,
rrl{las }Iorn,i, rKlas Ugglarr, >Jägarenl, rVäktarenr,

tSnapphanent>, lKaParenl etc.

Skyddsboxar för tätning av roderhjärtstockar
tillverkas åven.

Ä.I(TIEB()DAG|ET
Fl. C]EDER.\rAI-.L & SöNEf'

(iöTEB()R.G

B R.ATTDR-E D-SICÄ.P
av alla slag.

Kolsyresprutor och frostslryddsladdningar.
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KATTING

STÅI..I,INOR

TR,IDSPIK

JARN, tSfÅl,rnÅl
STilNGSEI,

TAGGTRÅI)

F'.

Brh&llo,x genom oarte oölsonloro,d förruffiir.

GUNNEBO BB,UI(S AT(TIreBOLAG
G u n n o b o b rrr k.

St& sf ark i sf ormerl
En harjande storm kan bryta ut oväntat. Det gäller

att alltid vara beredd, att ha don som man kan

lita på, att finna en grund som håller, då man måste

låta ankaret gå.

Livets stormar ha skövlat många hem. Men den som

varit förutseende klarar sig. Ett sparkonto, hopbragt
genom regelbundna insättningar, är en ankargrund,

att lita till, tills stormen stillnar.

3' TNBBUI(EiTS
GRYCKSBO

17 40

SI(EPPSBOTTENT'ÄBGEN

ANI(ABDT
Förnörnlig saensk kaalitetsuara

från

C. Ljungdahls Handels & Fabriks A.-8.
GÖTEBORG STOCKHOLM

Tel. lt 65 39 Tel. 3143 50

_ II _

13 69 35 6öTDBOpG Tel.: 13 1596
SPARBAI\KEI\ I YSTAD
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sTÅLLlt{oB, alla slag . IIRAGEN

JÄNN. OCh STÅLTRÅII . FJÄDRAR .

I'ALSAT OCh SMITT STÅL . STÅL-

SPETT . K(IRPAB . SLÄGG(IR EtC.

ORUND EN

UPPLYSNINGSTTÄNsT
rön meraLLröneRU KARE
Finspongs ställer kostnadsfritt tillvarje metallförbrukares förfogande
sin SERVICE-avdelning vid velket i
Finspong. Där finnes samlad den rika
e_rfarenhet Finspongs vunnit under
decenniers arbete i den svenska
industriens och hantverkets tjänst.
III{SPONGS METALL\,EBKS A,.8. . FII'ISPONG

Huvudkontor: Stoekholm
Avd.-kontor: Göteborg. Malmö, Sundsvall, Eskilstuna, Jönköping

KATA$TNIIFETI KAN FllNilIilDNAS
*a

med en slutionör MEKAII0'SKUM
unlöggning omhord
På kortost möjligo tid distribueros skummet genom fosto ledningror

till den del ov fortyget dör elden skoll ongripos.

Mekono-skum är endo effektivo skydd mot brond i eldforligo oljor
och liknonde.

Vi leverero stotionöro skumoggregot - motordrivno och för tryck-
luft - med kopociteter upp till 10.000 liter skum per minut.

SUEIISKI SKUMST.IICTNII{GS IKTIEBllI.AGET
Tel. 23 38 55 - STOCKHOLM - Birser Jorlssoton i5

KALMAR VARV

Leverantör till,
Kungl. Marinförvaltningen

Kungl. Flygforvaltningen

Kungl. Lotsstyrelsen

Kungl. Generaltullstyrelsen

m. fl.

Telefon Kalmar 39 o. 239

f l-treor --uI-



SV E DALA
STALG J UTGODS

- TÄTT OCH VÄL UTGLÖDGAT -

sÅvÄr AV oLEGERAT srfu soM AV KRoM'

NrcrrsrÅL ocH nöcpnocENTlcT MANGAN'

stÅt, FoR DE NocGRANNASTE ÄNonltÅt

I STYCKEVIKTER UPP TILL 3 TON

MANGANsTÅxÄTTING

TAC KJÄRN SGJ UTGODS
AV OLIKA LEGERINGAR

I SIYCKEVIKTER UPP TILL 15 TON

ALLT AV nöesra KYALITET PÅ

KORTASTE LEVERANSTID

o

A.BOL. ÄgIÖNN ANDERSON
SVEDALA

TELEFONANROP OCH TELEGRAMADR.:,'GJUTERIET"

A.-8. Norrköpings Uurv & Uerkstud
Nonnröpitlc TELEFON 247 78,20466

Slip för torrsöttning ov fortyg uppgående till

3OOO ton d. w. Utföro fortygsreporotioner snobbt

och billigrt. Snickeri, Piåtslogeri, Smides- och

Mekonisko orbeten, Elektrisk Svetsning somt

Gossvetsning, Frösning och Hyvling ov Kugg-

hjul. Förstklossigt orbete, moderoto priser, korto

Ieveronstider, kostnodslörslog på begöron'

TILLVERKNING ÄV SEGEL- OCH MOTOREÅTEN

Pansarkryssaren Fylgia under ombyggnad

Minsveparna Sandön o. Ulvön under byggnad

O CH R.O RD ELAR
Smiddo Giutno Stålrör Muffrör

Vorie önskod dimension och porti o Aven

rörtedningor för högtrycksångo o Mqskin-

förnödenheter o Sonitets- och vörme-

teknisko ortiklqr o Komrörseconomisers

och ondro hiölpopporqter för ångverk'

AKTIEBOLAGET

CATVERT
GOTEB

Telefon nqmnonrop CALVERT &OSKARSHAMNS VARV



DEGERFORS
JÄRNvERK

ör sedon gammolt betrodd leverontör

till Sveriges Flotto för dess ny- och

ombyggnoder, för vilko vi leverero:

PLÅT och PROFILER
PRESSV E R KS PRoDU KrER

såsom GAVLAR, MANTLAR, DOMAR,

ÄNC- och VATTENI-ÄOOR m. m.' ln. ln.

Utnyttjo våro erfqrenheter och vårt om-

fottonde leveronsprogrqm. Det lönor sig.

Telefon: JÄRNVE RKET, DEG E RFORS.

AKTIEBOLAGET

tÅilGEBRO tvlEIMilI$KA I,ERI($TAO

tÅNGEBRO

Gjuteri & Mekanisk Verkstad Kopparsla0eri

Tillverkar och anskaffar allt
slags Maskineri samt utför
elektrisk svetsning och alla

slag av reparationer först-

klassigt och till mode-

rata priser.

c

TELEFOl\ KRISTIA]\STAD 409

ALKALISKA BATTERIER
SIGNAL, oCH STRÄLKASTAREMATERIAL

LYKTOR

TORRBATTERIER

SAL,L6GGAR FARTYGSBYGGEN &
FARTYGSREPARATIONER

Syenska A,-B. Logg A.,8. Oskarsåamns Varv

Svenska Ackumulator A. B. f ungner
STOCKHOLM

GÖTEBORG, KARLSTAD,MALMÖ,SUNDSVAIL

BLYBATTERIER

ADBESSERING
efler klossificerode grunder

E I I iotts qdresseringsmoskiner

med völjoresystem möjliggöro

od ressering efler prckliskt toget

obegrönsode urvalsgrunder.

Ad ress-scho blonern o utskrivos

på vonlig skrivmqskl,n.

W odresseringsmost( iner

BOLINDERS

GOTEBORG O

FABRIKS AI(TI EBOLAG

STOCKHOLM o fylALMö

-\'-



9oå sogo'
b{alhoeirrno'

på farfyg med

Bland våra beställare märkas'

Kungl. Marinförvaltningen

Kungl. Siökarfeverket

Kungl. Lotsverket

Rederi AB Nordstiernan

Vesteraalens D/S

Namdalens AD/S

Helselandske D/5

Tore Ulff AB

WERKSTADKARTSTADS
KARLS

KAlilEh-PRoPELLER?

o'Som manövern är inrättad vid KAMEWA'

propellern, känner man' att man har båten

helt i sin hand, och man behöver dessutom

aldrig frukta för att få fel manöver"'

"Med omställbar propeller kan man från b"yg-

gan, varifrån man överblickar allt, i varje ögon-

blick ge den maskinstyfka, som behövs, och så-

lunda mjukt och utan ryck sträcka trossen"'

"Fartoiets manovreringsevne overgår alt hvad

jeg tidligere gjennem 20 år har hatt med å

gSare. Den har ellers også mange fordele' For

ba,re å nevne en: Man kan til en hver tid fra

broen regulere farten inn efter verforholdene'

Derved opnåes i ondt vrer, ai'fartoiet aldri blir

presset mer enn det har godt av - og heller

i,kke det motsatte at farten blir mindre

enn nsdvendig."

MEKANISKA
TA D

AKTIEBOTAGET
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ETT STARKÄRE FOLK

ktober 1941

Moderna jagare skola ersätta de förolyckade

^ 
enom den svåra katåstrof på Eårsfjärilen den 1? september, som beröres på annan p1åt6 i detta nummer'

U;;;;;I"""G lucka uppsiått i vårl sjöförsvar. Som statsrådet Sköld framhållit, gick tan-ken visserligen

fOni i neamcsti tiU a" ifupades efterlevanrle, men detta får icke fördöIja, att ävel rnate-riellt sett förlus-

ää" ry";*]ie;n käonba". Säm riktigt framhåilits i.dagspressen har genon deua olycka tlen förstärkning,

.o- nofiu" erh-"iill genom jagareköpen i Ita1ien, nu biivit omintetgjortl. Det är av htigsta Yikt, att förlusten

ersättes sä snabbt som möjligt. Här aumäler sig tloek ett rytt problem'
-ö; jd;";;;;; nu taraidiauas hos andra makter, äro, iåsom Sveriges Flotta framhöIl redan i sitt maj-

""*-ä"i av en betytlligt s-ta.rkare typ än våra senaat byggda. En tlifferentiering aY typerna är tlessutom

tyaflgi.kl":U"", bo -iiar" jagartypåed huvurlvikten Iagal på torpettbestyckningen ha.r få'tt uppgifter, som i
rä"i j""a äi"o kuotta fylla.r ai mbiortorpedbåtar eller mindre bevakningsfartyg. Ilärtill kommer att vi retlar
bå fy"u t"*Uugure av clenna storleksordning under byggnad. Den större typ, !9m fränmantle nakter nu
tygå, lur tätliaUgt kraftigare artilleri än v?ra nuvarande jagare. D-e, sjäIvstänöga__uppgifter, som averska

;h'jåjrggl" 
"tiifm 

"iofO", gEr det nu nörlvänrtigt att bygga {artyg, o_ttku i"k9 stå.uuäntlska av motsvaran<Ie

Wp".J "?t"". 
övergången till ett stårlant fqrtyg kommer visserligen att kräv-a ökatle kostnad.er. Men då det gäl-

iå"- Vi""a.t av äen"brist, som nu uppståtf under så tragiska. omständigheter,. kan penningfrägan icke få

"u"u 
*gO"r"a". Värre är att sådana fartyg icke kun:ra _byggas lika snabbt som jagarg a1 reilan befjntlig typ'

fjuinui,* stäIles därför nu på statsmakiÅna och marineni letlning, att de skola på allt sätt påskyncla och

unlerlätta konstruktionen av nya fartle, så att tittsförlusten btir tlen minsta möjliga. En niitlvänilig, omedel-

bar förstärkning av vår örlogsflotta mett snabba torpedfartyg kan virnas getrom en Jorcerad nybyggna<I av

notortorpedbåtär, en förstärlning metl spaningsfartyg som er-sättning för de genom olyckan förlorade bör ske

genon bigganttet av t]'ngre jagaie, som stå i nivå med utvecklingen eller genoq byggandet av h:yssare, men

i"l" g"oää'bygganttet ai fu6671i;-1agare, en typ metl alltför svagt artilleri, ojillräckli9.t ^]gftlirn och i avsak-

nacl äv skvdå 
-i-ör cläcks- och bryggpersonal. Dagens krav fyller den icke. Under alla förhåIlanden får man

icke nu inf-ör svårigheterna att i tid d fram ett modernt fartyg Iåta förleda sig att bygga fartyg av föråklrad
tvo ned otillräcklist stridwärde.- ^Förenirgen Sveriges Flotta hyser också <Ien berättigade tillförsikten, att marinens leclning i allo kommer

att uppfyfa dessa fårväntnirgar och clärigenom å sin sida fultfiilja alet_ testamente, €oYn flottans fallna kuma
sagdha Hmnat genom sin piiktuppfyllelie till tlet yttersta: Bevarandet av en slagkraftig örlogsflotta åt
riksförsvaret.

Krigsledning, forskning och utbildning
T) n allmänt accepterad sats lyder ungefär så här:
F'>Kriget är politikens fortsättning med andra me-

del.>> Icke desto mindre är d,enna sats alldeles felaktig,
ty krig och politik äro visst icke några motsatser. Men
d.enna felaktiga föreställning har på många håll lett

till farliga konsekvenser. Krigföringen har uppfattats
som den militära ledningens helgade område' där den
politiska ledningen endast hade ett awakta det till-
fäIle, då militärledningen antingen tvingat motstånda-
ren till fred eller också själv sett sig tvingad att 'loe-
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gära fred. Båd.e vår egen oeh andra länders historia
bär flera vittnesbörd om de katastrofala följder sådana
föreställningar fört med sig, det må här räcka med en
erinran om Frankrikes senaste olycksöd,e.

I verkligheten iir h,riget polit,ikens fortsiittning med,
aIIamed,el, d. v. s. alla de medel, som i ett visst ögon-
blick bedömas kunna föra tilt målet utan avseende på
några moraliska hämningar. >>Krigets innersta väsen
är våld>>, som lord Fisher på sin tid. uttryckte saken.
Ett bland dessa medel är de militära operationerna, ett
annat d.en ekonomiska krigföringen, ett tredje propa-
gandan, ett fjärde politiken, o. s. v. Detta innebär, att
den politiska, ekonomiska och militära krigföringen
m. m. måste samordnas och uppgå i en högre enhet,
,den totala krigföringen, vars ledning måste utövas av
regeringen, icke av en överbefälhavare, som blott skall
svara för den militära sidan av krigföringen.

l\fen även ett annat krav kommer till synes. En re-
:gering kan icke lecla den totala krigföringen utan att
både sjäIv ha satt sig in i vad detta vill säga och dess-
utom bland sina såväl militära som civila berednings-
'organ äga tillgång till officerare och ämbetsmän, som
berett sig för uppgiften. Detta gäIler ej blott de mili-
tära och civilmilitära förvaltningsgrenarna utan i lika
hög grad de rent civila ämbetsverken; alla äro de be-
tydelsefulla för den totala krigföringen.

Det problem, som här antytts för den allra högsta
krigsledningens del, avteeknar sig också då det gäiler
den militära krigföringen. Ej heller denna är enhet-
lig. Landkrigföringens uppgift är krossandet av mot-
ståndarens stridskrafter för att därefter ockupera hans
område. lVlen havet kan icke ockuperas, och sjökriget
rör sig om möjligheterna att nyttja sjövägarna. Mot-
ståndarens sjöstridskrafter måste därför blott nedkäm-
pas, om det endast på sådant sätt är möjligt att uppnå
önskvärd konrtroll över sjövägarna, vilket oftast visar
sig inte vara fallet. Och för flygvapnets del slutligen
kan det varken bli tal om att ockupera luften eller be-
härska luftvägarna. Det.biir observeras, att dessa stora
så att säga strategiska olikheter mellan de tre försvars-

grenarna konstaterats utan att hänsyn tagits till de
tekniska olikheter, som eljest först faLla alla i ögonen.
Bristande sinne för framför atlt de strategiska olikhe-
terna har alltid visat sig olycksdigert; man behöver
blott tänka på den tyska sjökrigföringen under förra
världskriget.

AlIt detta leder fram till en ofrånkomlig slutsats:
Utom våra nuvarande militära högskolor och kurser
måste dessutom skapas en gemensam högskola - eller
ett >>forskningsseminarium>> om man så vill - för att
studera och utveckla grund"erna, dels för försvarsgre-
narnas samarbete, dels för den militära och civila krig-
föringens samordnande. Gemensamma krigsspel, ge-
mensam genomgång och kritik av prob,lemlösningar,
kommenderingar till praktisk tjänstgöring vid de and-
ra försvarsgrenarna, föreIäsningar över strategi, histo-
ria, politik och ekonomi ffi. fr., måste stå på skolans
eller kanske rättare >>krigsuniversitetets>> program. I
utlandet ha sådana högskolor redan organiserats bl. a.
i England (Imperial college of defense) och X'rank-
rike (Acad6mie de ddfense nationale). Och om någon
invänder ath allt hos oss är redan välbeställt, borde
det räcka med att exempelvis erinra om att våren 7g4I
en framstående och i varje fall tidigare fö,r strategiska
utred"ningar ofta anlitad militär kunde i svenska pres-
sen behandla det engelska försvaret av Tobruk utan
att nämna tillvaron av den engelska medelhavsflottan !

Redan d.en organisation av den militära krigsled-
ningen, som vi ha sedan 7937, innebär i själva verket
ett krav på en utbildning sådan som här skisserats.
Det måste vara X'örsvarsstabens uppgift att samordna
försvarsgrenarna och vara regeringens beredningsor-
gan rörande den militära krigföringen. Däremot kan
det icke vara stabens uppgift att leda de särskilda för-
svarsgrenarna, ty det skulle medföra ett undanskju-
tande av den ansvarige chefen för respektive gren och
hans degradering tiil blott förvaltningsmyndighet. Om
såd.ana tendenser förefinnas måste de med all kraft
motarbetas, ty det finns ingenting farligare för en
krigsorganisation än om makt och ansvar skiljas åt.

TIDSKRIFTEN SVERIGES FLOTTA' orgon för Sveriges Floltc, förening för sjövörn och siöfort, Birgerjorlsgoton 19,
Telefon 620037, 620043, 620067, linievöljore. Postgiro 2158. Redoktör och onsvqrig utgivore: fil. kond.

Tidskriften ulkommer i börjon ov vorie månod, lösnummer i ollo större lidningsofförer.
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Förutom inredningsdetaljer lör för.

läggningalnas tvätt- och toalettrum'

tillverka vi även rostfria utlust-

ningar lör kök, marketenteriel, sjuk.

stugor etc. Yidare tillverka vi lör

lältutrustningen kantiner av ollka

slag samt tillbehör för kokvagnar.
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Kolqslrofen i bild. Rökmossornc fill höger
heller synes. Till vänster håller elden på oti

härrörc från den redon sjunkno >>Göleborg>>
gripo Klos Ugglo. Den lillo pråmen vid Klos

båtorno i förgrunden.

och i millen från >>Klos Horn>> som ej
Ugglcs förstöv röddodes liksom vedett-

Katastrofen på Hårsfjärden
Storartad anslutning till insamlingen åt de omkomnas efterlevande.

nder det att vårt folk kunnat glädja sig åt de ny-
förvärv, som flottan d"et senaste året erhållit, och

som ytterligare behancllas i detta nummer av Sveriges
tr'lotta, har emellertid den katastrof inträffat, som be-
rövat flottan tre av dess moderna jagare, Göteborg,
Kl,as Horn och Klas Uggla. Vi behöva icke här uppre-
pa enskildheterna i den händelse, som den 17 septem-
ber sannolikt genom torpedexplos,ion å d.en vid. Hårs-
fjärden liggande jargaren Göteborg bragte både detta
fartyg samt Klas Horn ocln Klas Uggla till förintelse,
men kunna konstatera, att dagen blev en av d.e svar-
taste i flottans hävder.

Av besättningarna dödades 33 man och skadades 17.
Dödsoffrens antal hade emellertid kunnat bli flerdub-
belt större, om icke halva besättningarna hade varit i
land. på permission. De dödade och saknade äro föl-
jande.

Jagaren GöTEBORG:
Dödaile: Löjtnanten vid flottan Per Arne A:son Hor-

nni.tz, Stockholm, ,vpl. 1. beväringskomp. 20 216140 Fri.tz Agne

I2

Eaert Olsson, Bollshögs försl., Kristianstads Iän, tillh. Karls-
krona örlogsstation.

S a k n a il e: tr'laggartilleristyrman Iuar Ref,nholil Dann-
heil, Karlskrona, flaggskeppsmaskinist Herman Luil,ai,g Ol,s-
son) Karlskrona, förrådskonst. av 2:a gr. Emil, Gottfri.d,
Redholm, Karlskrona, flaggkorpralen 1:a matroskomp. 694
Erik Artur Hiirsteilf, Karlskrona, flaggkorpralen 1. matros-
komp. 22 213133 Gunnar Torbjörn Leonard,sson, född i
Landskrona, furiren vicl 1. yrkeskompaniet 57 Gunnar Allan
Vi,lhelm Olsson, Kariskrona, furiren vict 3. matroskompaniet
I04 I{arI Lennart Fröld, Lysekil, högbåtsmannen 1. yrkes-
komp. 390 Saen Olof Juli.us Fri.ilolfsson, Karlskrona, hög-
båtsmannen L. yrkeskompaniet 13 Arthur Si,gfriil Li,nil,ros,
Karlskrona, 2. klass sjömannen 2. matroskompaniet 63
Berniltsson, Varberg, vpl. 1" beväringskompaniet t79 8/40
Arel, Leonaril Hageltorn, Laholm, alla tiilhörande Karls-
krona örlogsstation.

Jagaren KLAS HORN:

S a k n a il e: Flaggstyrman Carl, Gottfrid, Bergström,
Stockholm, flaggmaskinist Otto Oskar Fri,tjof Bergström,
Stockholm, maskinisten av 2. graden Helmer Kristoffer
Kristofferssora, Stockholm, furiren 2. matroskompaniet 216
Knut Emi,l Hed,berg, Hädanberg, furiren 2. matroskompaniet
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Löjtnont
P. A. Horwitz.

Floggmoskinist
O. O. F. Bergström.

459 Tore Ernfriil Nilsson, Kullerstad, Mogata, 2. klass sjö-
man 2. matroskompaniet 1W2 Sanil Hans Holger Hansson,
Gullas-åsen, Kärvåsen, 2. klass sjöman 2. matroskompaniet
1026 Börje Eugen Norrman, östersund, furiren 2. yrkes-
kompaniet 357 Bengt Jakob Zetteruall, Stockholm, 2. klass
sjöman 2. yrkeskompaniet 198 Sture Aleuaniler Rgilh, Gävle,
2. klass sjöman 2. yrkeskompaniet 227 Gustaf Hjal'mar CIa-
rence Bjöö, Örebro, vpl. däcksmatrosen 2. beväringskompa-
niet 200 233140 KIas Vi,lhelm' Freilri.k Wahlström, Julita,
vpl. däcksmatrosen 2. beväringskompaniet 4 255140 Gastu
Berti.l Nilsson, Gamleby, vpl. däcksmatrosen 2. bevärings-
kompaniet 15 240140 Johan Valter Johnsson, Sunnansjö,
Anundgård, vpl. el{aren 2. beväringskompaniet 44 231140
Kuno Åke Rinalilo Johanssori,, Västanfors, vpl. eldaren 2.
beväringskompaniet 3187 45140 Gustaf Arnolil Sanilell, Stock-
hoim, alla tiilhörand.e Stockholms örlogsstatiorr.

Jagaren KLAS UGGI",A:

D ö d a il: Flaggkorpralen 2. yrkeskompaniet 399 Olof AI-
fred, Forsmark, Stockholm, tillhörande Stockholms örlogssta-
tion.

S a k n a il e: Maskinisten underofficer 2. gr. Saen Gunnar
Blomquist, Nygård,, Älvsborgs län, furiren 2. rnatroskompa-
niet 194 OIof Gunnar Suensson, Stengården, Mogata, 2. klass
sjöman 2. yrkeskomp. L726 Per Olof Harrg Juhlin, Lovö,
Stockholms län, vpl. däcksmatros 2. beväringskompaniet 8
238140 Erik Anel Jansson, Simeå, alla tillhörande Stockholms
örlogsstation.

De 33 sjömännens namn,läggas ,till den sorgliga rad
av offer, som de två senaste årens försvarsberedskap
krävt av vårt folk, ehuru det kunnat hå}la sig utanför
krigets direkta verkningar. Den ojämförligt största
tributen har handelsflottan måst erlägga, men också
försvarets grenar ha drabbats av olyckor, som krävt
många människoliv. Vi erinra om Armasjärvikatåstro-
fen förra äret, om de talrikt återkommande flygolyc-
korna, om detonationen ombord på pansarskeppet
Ma,nt'igheten d.en 13 december 1939 och om pannexplo-
sionen pä Gustaf V den 17 juli 1940. Det intensiva
och ofrånkomliga hanterande av krigets farliga red-
skap i denna hårda tid kräver sina offer i blbd, även
om det ej sker i kampen med en fiende.

Ej endast inom flottan utan inom hela försvaret
och hela folket känner man tungt den sorg, som dö-
dens skörd vid Hårsfjärden framkallade. Men cless
bitterhet mildras av medvetandet om den oförlikneliga
tapperhet och det dödsförakt, som visades av besätt-
ningarrra i olyckans ögonbliclt. Man gjorde sitt ytters-

Floggstyrmcn
l. R. Donnhed.

Förrådskonstopel
E. G. Redholm.

ta för att rädd"a vad som räddas kunde, man svek icke
lemlästade kamrater i dödens närhet, man vek icke
från till undergång dömda fartyg, förrän order om ut-
rymning gavs. Al1a, från fartygscheferna tilt den
yngste matros, gåvo här beundransvärda bevis på de
egenskaper, som skattas högst hos sjömän och krigare.
På så sätt utgör den eljest djupt tragiska händelsen
ett vackert bevis på andan inom flottan. Det kan tyc-
kas, att förlusten av dessa människoliv är meningslöst
vid jämförelse med" dem, som falla i strid för sitt land.
Men vi skola erinra oss, att de flesta av de nu omkom-
na fullgjort ett möd,osamt arbete i två års neutralitets-
vakt. De ha redan gjort en insats för vårt lands sä-
kerhet oeh de stupade på sin post föIida av sina kam-
raters och sina övriga landsmäns tacksamhet.

Främst gå kanske tankarna till de många anhöriga,
som nåtts av de ohyggliga dödsbuden. För många av
dem skulle till bitterheten över en närståendes hastiga
död ha kommit ekonomiska svårigheter, om icke offer-
villigheten bland vårt folk hade tagit sig så vackra
uttryck som skett. Föreningen Sveriges Flotta, Marin-
lottorna, Tidningen Social-Demokraten m. fl. ha igång-
sartt insarnlingar till förmån för de efterlevande, och
direkt till förenin'gen Sveriges Flotta har vid" denna
tidskrifts tryckning inkommit över 75 000 kr., ett be-
lopp, sorn vi förmoda skall fördubblas.

*

Den samtidiga förstörelsen av tre jagare betyder för
den svenska ftottan den största förlust, som den gjort
under fredstid. Av de 10 jagarna i Ehrensköldsklassen
återstå nu blott 7. Och detta medan kriget brinner
runt våra knutar samt kräver en ständig neutralitets-
vakt.

Tidigare ha enstaka fartyg gått förlorade, såsom i
september 1918, då hjälpminfartyget Gunhild giek på
en mina vid Skagen och sjönk und.er för1ust av 17
man. Den 30 augusti året förut hade torpedkryssaren
KLas Uggla - namnföregångare tiII den nu förstörda
jagaren 

- gått und.er efter en grund.stötning på Norr-
land.skusten, varvid" dock inga människoliv spilld,es.
Vi'få sedan gå tillbaka till den 3 december 1866 för
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Floggkorprol
O. A. Forsmork.

Furir
K. L. Fröjd.

cldoren
K. Å. R. Johonsson.

Molrosen
P. O" H. Juhlin.

att finna en fartygsförlust i flottans hävder, då näm-
ligen korvetten Oriidd, strandade vid" Dungeness fyr i
Engelska kanalen. Av besättningbn omkommo 12 man.
X'lottans ifråga om människoliv största förlust i freds-
tid gjordes den 30 april 7846, då korvetten Kurlskrona,

gick under genom en orkan i de västindiska farvattnen
och 119 personer omkommo. Ett par mindre ångfartyg
förliste också und.er förra århundrad.et, nämligen
Gglfe i öregrunds skärgård 1854 oeln Od,i'n vid Jut-
land 1836.

Manligheten och Fylgia ombyggda
Frågan om nybyggnad av pansarskepp alltjämt under utredning

net sammanlagila antalet svenska örlogsfartyg, som fär-
l-fitigstallts seilan krigsutbrottet 1939 eller befinna sig
i mer eller minilre framskriilet arbete uppgår till 68. Det
sammanlagila stanilariltonnaget är 33 000 ton, den samman-
lagila maskinstyrkan 430 000 hk, och besättningsstyrkan på
dessa fartyg belöper sig till 3 300 man.

Dessa uppgifter äro hämtade ur ett föredrag av marin-
överdirektör Y. Schoerner, som denne hölt den 2? maj in-
för Svenska Teknologföreningens avdelning för Skepps-
byggnadskonst, men ehuru några månader förflutit sedan
dess äga de alltjämt sin giltighet. Vid behandlingen av
flottans ny- och ombyggnader i detta nummer av Sveriges
Flotta kunna vi även i övrigt i mycket hög grad stödja
oss på nämnda föredrag, som gav offentlighet åt så myc-
ket, som under nuvarande förhåIlanden är tillrådligt. I
detta nummer meddelade uppgifter anknyta även till vårt
nybyggnadsnummer i maj detta år, till vars artiklar vi
hänvisa den intresserade. Enär åtskllligt händer på ett
halvår, och även nya bilder blivit tillgängliga, har det
synts önskvärt att förläna även detta oktobernummer prä-
geln av nybyggnadsnummer för örlogs- och hansdelsflot-
torna.

Vad den ständigt aktuella frågan om nybyggnad av ar-
tillerifartyg beträffar, så har som bekant marinförvalt-
ningen efter uppskjutandet av arbetena med de båda be-
slutade kustförsvarsfartygen fått i uppdrag att utarbeta
förslag till förbättringar i första hand av det ifrågasatta
fartygets artilleri och skydd, dock inom rimlig storleks-
gräns. Angående dessa undersökningar är blott bekant,

att ett flertal preliminära förslag utarbetats eller äro un-
der arbete, men att någon definitiv ståndpunkt icke har
tagits av myndigheterna. Som vi hade tillfälle påpeka i
vårt föregående nummer, inverkar givetvis det allmänna
läget inom Östersjöområdet på även denna del av vår
byggnadspolitik, varför klara hållpunkter just nu äro
svåra att faststäIla.

Förhållandena på vårt artillerifartygsområde ha under
många år även karakteriserats av en livlig ombyggnads-
verksamhet, varvid av naturliga skäl Sueri.ge-skeppen till-
dragit sig det största intresset. En av deras ombyggnads-
omgångar - väI den sista - avslutades i fjol våras, då
Saerige återinträdde i tjänst efter en modernisering. Tidi-
gare hade även Oscar 1.I moderniserats ganska grundligt,
vilket vi förut omnämnt i denna tidskrift.

Ponsarskeppet Manligheten har fått en heh ny
och mychet aacker silh,uett.

En även i fråga om exteriören genomgripande ombyggnad
har på sistone genomförts med Manligheten. Som av vår
bild framgår omfatta förändringarnå bl. a. förstäven, bryg-
gorna och, större delen av den övriga överbyggnaden. Stä-,

vens förlängning möjIiggör bl- a. betydligt ökade för-
läggningsutrymmen åt besättningen. Vidare har moderni-
sering företagits av eldledningen, artilleriet, pannorna
m. m. Som även framgår av bilden har ett "talrikt luft-
r'ärnsartilleri installerats. Fartygets stridsväfde har med
andra ord ökats ganska avsevärt.
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Ponsorskeppet Monligheten

Rent estetiskt är ombyggnaden mycket lyckad. Propor-
tionerna äro väl avvägda, överbyggnader och artilleri sam-
lade, silhuetten tilltalande. På långt håll tycks den erinra
om de ombyggda italienska slagskeppen. Man har anled-
ning förmoda, att Manligheten icke blir den encla i sin klass,
som får undergå en sådan modernisering, och att den ännu
åtskilliga år skall kunna göra värdefull tjänst i våra lokal-
styrkor.

Den redan för två och ett halvt år sedan beslutade om-
byggnaden av pansarkryssaren Fylgia står nu inför sin full-
bordan. Vår teckning visar det utseende, som kryssaren
sannolikt kommer att få. I juninumret 1939 antydde vi, att
den skulle förses med oljeeldning, modernt luftvärn, moder-

i dess nuvorqnde skepnod.

niserat flackbaneartilleri, nya förläggningsutrymmen m. m.
Dess användning avsågs bti kadettfartygets. Man har anled-
ning att hälsa även denna mycket grundliga ombyggnad
med stor tillfredsstäilelse, ty den ökar ju ej blott Fylgias
ändamåisenlighet som övningsfartyg utan även som strids-
fartyg.

En ännu längre planerad ombyggnad utgör CIas Flemi,ngs,
som också är fullbordad. tr'artygets användbarhet har i
hög grad ökats både med avseende på artilleriet och min-
förrådet. Tekniskt mycket intressant är det nya maski-
neriet, som består av dieselmotorer som drivkraft åt luft-
kompressorer, vilka i sin tur tillsammans med avgaserna
från motorerna driva turbiner.

Kryssarna 580 mans besättnirg
Nyt konstruktiva problem Farten tvingar till extrema dimensioner

få

1 7åra under byggnad varande kryssare, Tre Kronor och
V Göta Lejon, bli som bekant på omkring ? 000 ton, men

några exakta uppgifter om deras stridsvärde ha inte offent-
liggjorts, såIedes ej fart, skydd, bestyckning o. dyl. Vad
huvudartilieriet beträffar, kan man väl knappast gissa
på större kaliber än 15 cm på det angivna deplacementet,
om pjäserna ej skola bli för få. Utländska kryssare av
jämförbar storlek föra i allmänhet sju, åita eller nio stycken
15 cm kanoner.

Marinöverdirektör Schoerner har emellertid i sitt förut
omnämnda föredrag offentliggjort en hel del uppgifter
om fartygens konstruktion, maskiner, inredning nl. m.,
varför vi här nedan återgiva denna framställning enligt
referat i Teknisk Tidskrifts julinurnmer.

Konstruktionen av dessa fartyg, som mycliet al-viker
från våra tidigare typer, är givetvis ett betydande pro-
blem. Utvecklingen har ju också gjort stora framsteg så-

väl i fråga om utrustning av alla slag som i fråga om
skrov- och maskinkonstruktion. Särskitt den liöga farten
tvingar till gansl<a extrema dimensioner, som ställa stora
anspråk på konstruktionens utformande i hållfasthetshän-
seende. tr'örhållandet L/H utgör 17,45. Spantsystemet är
uppbyggt av långspant i back, huvuddäck och innerbotten
samt tvärskeppsspant i sidorna. Långskeppsskotten äro
väl inarbetade i hållfasthetssystemet. I fråga om valet av
det i skrovet ingående stålmaterialet och den i sambancl
därmed stående frå,gan om svetsning hava ingående utred-
ningar och undersökningar gjorts, och skrovets detalj-
konstruktioner äro väl utarbetade med hänsyn till använd-
ning av svetsning.

Fartygen inredas ffu 26 officerare, 45 underofficerare,
27 flaggkorpraler och 482 menige, summa 580 man.

Officershytterna äro belägna akterut å det under hu-
vuddäcket belägna trossdäcket. tr'ör om officershytterna
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Ponsorkrysscren Fylgia i sin nyo gestolt, efter leckning ov Gösto Kcudern.

äro inredning för ftottiljchef, högre befälhavare samt gun-
rum. Några officershytter ha dock måst placeras å ett
under trossdäck beläget däck. Förut å trossdäck befin-
ner sig manskapsförläggningen och midskepps å samma

däck bo flaggkorpralerna. Även för en mindre tlel av
manskapet har inreclning måst göras under trossdäcket.
Ä trossdäcket finnas vidare siukinredning med sjuksalar,
operationsrum och rum fi;r tandläkare samt manskapets
marketenteri. I den långa backen finnes inredning för un-
derofficerare och manskap, exped,itioner, kök och bageri.
I däckshusen finnas verkstäder av olika slag, skrivrum
för manskapet, tvättinrättning, frisersalong m. m. För fler-
talet av manskapet ordnas fasta kojer, endast ett mindre
antal måste förläggas i hängkojer.

De båda maskingrupperna uppstäIlas etter aar-
andra så,som på llySplankryssaren Gotland.

Propellermaskineriet, som får en betydande effekt, är
uppdelat i två grupper, vardera med två pannor i skilda
rum och ett turbinaggregat med enkel växel av de Lavals
konstruktion och drivande var sin propeller. De bägge

maskingrupperna äro ordnade efter varandra med en

mindre avdelning emellan de bägge grupperna, såsom å
Gotlanil.

Pannorna äro osymmetriska vattenrörpannor med tre
vattenbehåIlare, en ångsamlare och ensidig överhet-
tare samt sidoeldade. Genom clen sistnämnda anordningen
sparas utrymmet i fartygets längdriktning. Arbetstrycket
uppgår titl 32 atö, och ångtemperaturen är 3750 C.

Varje turbinaggregat omfattar en högtrycks- och två
lågtrycksturbiner med tillhörande växel och två konden-
SOIEI.

Från ett flertai elektriska centraler lämna dels ångtur-
biner, dels dieselmotorer en sammanlagd effekt av 1600

kW till alla de olika förbrukningsställena för elektrisk
energi. Sådan användes naturligtvis i mycket stor ut-
sträckning, och systemet i sin helhet är planlagt enligt
de modernaste principer med hänsyn till erforderliga re-
servmöjligheter vid haverier. Spänningen är högre, än vad
vi tidigare använt, varigenom kabelvikt sparas'

Att utrustningen med radio- och aII annan förbindelse-
materiel såväl som gyrokompass och annan navigerings-
utrustning blir av förnämiigaste slag behöver väl knappast
sägas.

Varbergs hamn i friluftsmodell
Undersökningar av dyningens inverkan

Yarberg har en lätt tiilgängtig harnn, men den lid.er av
olägenheten att vid" hög siö utanför på havet dyningen
fortplantar sig in i hamnen. Hundratusentals kronor ha
nedlagts för att råda bot häremot, men några fullt effek-
tiva åtgärder ha ännu ej kunnat vidtagas. Förslag till ut-
byggnader för miljontals kronor föreligga, men mening-
arna om deras effektivitet äro delade.

För att fä ett begrepp oo, vilka förslag som kunna
ställa sig fördelaktigast, har man låtit bygga en jätte-
stor modell av hela hamnen samt omkringliggande trakter
på bortåt 60 kvm. Denna har försetts med en apparatur,

som åstadkommer de för studierna erforderliga vågrörel-
serna i vattnet. På modellen kan man följa dyningarnas
rörelser i alla delar av hamnen. Genom att experimentera
med olika vågbrytaranläggningar på skilda stäIlen utan-
för hamnområdet får man en ganska trogen miniatyrbild
av brytningsförmågan mot det oroliga vattnet.

Resultaten av experimenten protokollföras medelst fo-
tografier. Vid sidan av modellen har placerats ett par
svarta stavar, vilka speglas i vattnet. Ju oroligare detta
är, desto större brytning får man på stavarnas spegeibil-
der mot vattenytan.

Detta är första gången man i vårt land utför experiment
av dylikt slag. Id6en är ursprungligen fransk och till-
iämpades först år 1939 vid utbyggnaden av Le Havres
hamn.
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,Fjlli

Ett por ov floltqns nyo tröngfortyg, iill vönsler sjukvårdsfortyget Prins Corl, till höger förbindelseforlyget Morieholm.

Ubåtsdepå,fartyget Patricia inredes för att
rynxnxa 9 ubåtsbesättningar.

1939 års lagtima riksdag beviljade medel till byggandet
av ett nytt ubåtsdepåfartyg. I det forcerade byggnads-
arbete, som varven åtogo sig för flottan i och med krigs-
utbrottet, fick emellertid detta fariygsbygge stå tillbaka.
Det befanns snart både snabbare och billigare att om-
bygga ett annat fartyg till ändamålet i fråga, och valet
föll på Svenska Lloyds Patri,cia, vilken som bekant åt-
följde våra italienska jagare på deras hemfärd. Under det
att det nya depåfartyget före kriget kostnadsberäknades
till 4,6 miljoner kronor, inköptes Patri,cia ftu 2,35 miljoner,
vartill givetvis komma ombyggnadskostnaderna. Arbetet blir
färdigt inom den allra närmaste tiden. Patri,cia mäter 3 900
bruttoregisterton, längden fu 702 meter, brecltlen 14,5, farten
14 knop. Hon byggdes 1926 i Newcastle och inköptes 1935
av Svenska Lloyd. Bestyckningen utgöres av ett kraftigt
luftvärn: åtta 40 mm och tvä 20 mm automatkanoner. Hon
inredes för att kunna hysa 9 ubåtsbesättningar, d. v. s. om-
kring 500 man tillsammans med den egna besättningen. -Man har anledning förmoda, att gamla Saea nu äntligen
kan utrangeras.

Svenska Amerika Liniens Marieholm har inköpts av flot-
tan och användes efter viss ombyggnad som förbindelse-
fartyg. Hon byggiles i Odense 1.934 och mäter 1166 brutto-
registerton.

I Sveriges Flottas majnummer omnämntles det nya ubåts-
bärgningsfartyget Belos, inköpt från dykeriaktiebolaget
Neptun, och som mäter 441 bruttoregisterton. Förutom dy-
karklocka förses fartyget mecl två dekompressionskamrar för
behandling av dykarsjuka.

Minsveparna och specialfart ygen
Nybyggnadsprogrammen och ombyggnaderna snart fullbordade

I ngående våra minsveparserier har det varit rätt mycket
,f\publicitet, och i Sveriges tr'lottas majnummer berörde
vi deras successiva färdigställande. Detta har nu givetvis
framskridit längre, och hela den större serien om 12 far-
tyg på 395 ton är numera färdig. Standardd,eplacementet
angives av maiinöverdirektören till 375 ton i stället för
395 i marinkalendern och längden till 56,? meter i stäIlet
för 55 i kalendern.

De 24 mindre minsveparna fördela sig på två serier om
12 i vardera, byggda av 13 småvarv. Den första serien
är helt sjösatt, den senare seriens båtar sjösättas nu i
rask takt. Den första seriens data äro föIjande: Iängd
25 meter, bredd 5,06 och djup L,25 meter. Deplacementet
är 48 ton och farten 13 knop. Hos den senare serien ökas
längden tiII27,65 meter och deplacementet stiger med några
ton. Dessa båtar äro alla byggda av trä, en del av span-
ten, bottenstockarna, bottenvägarna och däcksbalkarna äro
dock av ståI. Träet har valts dels av praktiska konstruk-
tionsskäI, dels med hänsyn till magnetminorna. Utom an-
ordningar för svepning av grunda minfält ha d,essa båtar
sjunkbombfällare. Bestyckningen i övrigt utgöres av en
20 mm kulspruta. Minsveparna av den första serien äro
försedda med svenska motorer av Nydquist & Holms samt
Svenska Maskinverkens konstruktion och i den senare
serien installeras motorer från Frichs i Aarhus, delvis
licensbyggda hos Kockums. Motorerna utveckla 200 hk vid
900-1200 varv. Båtarna äro inredda för en besättning
av 9 man och 1 resp. 2 officerare.

Flottan har på.sistone tillförts en hel del specialfartyg,
av vilka vi tidigare omnämnt sjukvårdsfartyget Pri,ns
Carl oc}r ett par tankfartyg



Flotton onvönder
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TATTVIKT RAOI.JEMOTORER

Flygplankryssaren Gotlands barkasser ha Bolinders lättvikt råoljemotorer. Moto-
rerna. äro lättskötta och hastighetsregleringen sker medelst ett enda handgrepp.
Inkapslade, varför ingen oljelukt kännes. Eldfaran år fullständigt eliminerad.
Ekonomi.ska; driftskostnaden år en bråkdel jämförd med bensinmotorers.
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tivdräkten sorn i
visat sig hålla Yad
Lika nödvändig för sjömannen som fallskärmen för flygaren,

Mörners Livräddningsdräkt bör finnas ombord på alla utgående fartyg,
ty den möjliggör räddning av de ombordvarande även då fartyg sjunker
mycket hastigt. Den håller den nödställde torr och varm även
i iskallt vatten och med huvud och skuldror väl över vattenytan
samt skyddar även mot förfrysning i livbåtar och på flottar. Den kan
påtagas på mindre än 25 sekunder tack vare ett patenterat vatten-
tätt gummiblixtlås och kan också användas under arbetet ombord.

Nghet
Tillverkningen av den Mörnerska
Livräddningsdräkten i Amerika är
nu i full gång och kunna svenska
båtar erhålla dräkter i amerikanska,
kanadensiska och eventuellt syd-
afrikanska hamnar.

MtiBNEBS
Livräddnings o, Skyddsdräkt AB,
Tel. 20 8120. Kungsg. 48. STOCKHOLM
Telegramad.ress: "L M n Ä K T"

praktiken
den lovat.

A

ASSA
AuroMATrsKA TRYcrsmönlxl xcs-
APPARATER. 1_18 SMÖRJLEDNINGAR.

Begör kotalog och offert från

Högmoderno, tekniskt fullöndade

konstruktione r, - Precisionsorbete.

LÄMPLIGA TYPER FöR SMöRJ-

NING AV MoTORER, ÄNC.
MASKINER, LUFT- OCH KYL.
KOMPRESSORER, PUMPAR

m. m.

ÅrvtongERcs spÅRvAxtAR & srcNAtFABRrKs A B.,
NYBROGATAN 7, STOCKHOLM - TEL. 617956,617957

ANKARE . KÄTTING .STÅLUNOR

SMIDEN .STÅLGJUTGODS

TAGE V/IBERG AKTIEBOLAG
138810 GÖTEBORG 136810

Mek. Verkstad o. Lager Årstadalshamnen, Sthlm.
Sala Maskinfabrik, Gullbergs Maskinfabrik, Lindås.

MA$KIIITEI,EGNATER
tillverkcrde vid egna verkstöder

enligt Chardburns syslem
Leverqnlör
till bl. a.

Flottqns fartyg

k o p ptrrkediu

brylrullslfrll
elG.
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Den nyc minsveporen M 11.

En intressant nyhet i flottan är ångjakten Fudjama, förut
tillhörig bankdirektör K. A. Wallenberg. Den har genom
donation tiltfallit flottan och användes som inspektions-
fartyg.

I våras sjösattes vid Finnboda Varf det av Sjökarteverket
beställda s. k. utsjölodningsfartyget Gustaf af Klint, som
deplacerar 650 ton. Det är 47 meter långt, 8,7 meter brett
och 4,5 meter djupt. trn 650 hästkrafters motor beräknas
giva fartyget en fart av 10 knop. Gustaf af Kli,nt, som givet-
vis är utrustad med de modernaste instrument för navige-
ring och sjömätning, blir färdig i början av oktober. Hon är
uppkallad efter en av föregångsmännen för den svenska
sjömätningen, viceamiralen Gustaf af Klint, död 1840.

Sjösöttningen på Finnbodo vorv ov sjömötningsfartygel Gustof of Klinl'

T orp edf arty gens ftirnyels e
Utredning om större jagare Tre ubåtstyper, under byggnad

Svenslcbyggda motortorpedbåtar

T\et svenska jagarbeståndet har förnyats något mera kon-
l-ltinuerligt än pansarskeppen och kryssarna. Senast får-
diga svenskbyggda jagare äro som bekant Norrköpting och
Gtiale, som ansluta sig till den redan 1924 införda Ehren-
skölil-typen. IJnder senare år har utvecklingen obevekligt pe-
kat på behovet av en starkare och därmed större typ. Tyvärr
har förberedelserna för en dylik hittilis gått långsamt, men,
som vi påpeka på ledande plats i detta nummer, hoppas vi, att
det icke skall dröja alltför länge, innan ett beslut kan fattas.

Samtidigt som en starkare jagartyp är erforderlig, visar
sig även behovet av en liten sådan, huvudsakligen avsedd
för bevakning och ubåtsjakt. En för våra förhållanden lämp-
lig typ förbereddes som bekant i amiral de Champs' utred-
ning av år 1937, och man har bl. a. därför här kommit
fortare till ett beslut än beträffantle de stora jagarna. 1940

års urtima riksdag beviljade medel till en serie mindre
jagare, och namnen på fyra äro kända Moile, Magne, Muni,n

och MjöInar. Som synes ha tre av dessa under byggnad
varande jagare fått namn efter åldre utrangerade sådana.
De nya fartygen äro s. k. kustjagare och ansluta sig beträf-
fande typen nära till amiral de Champs' förslag. De ligga
således emellan den norska Sleipner-typen och den numer&
svenska Romulus.

Data för de nya jagarna äro följande: längd i k.v.l. 74,0
meter, största bredd 8,05 meter och mallat djup 4,5 meter.
Standarddeplacementet blir 635 ton och bestyckningen tre
10,5 cm kanoner, två 40 mm automatkanoner, två 20 mm
sådana samt en 53 cm trippeltorpedtub. sjunkbombfäIlare
och minräls. I)e förses med back och inredas för omkring
100 mans besättning. Som synes alr dessa data bli de
nya fartygen praktiska och användbara redskap för det otal
mindre krävande uppdrag som finnas i sjökriget, men de

borttaga därför ingalunda behovet av en slagkraftigare
strids- och spaningsjagare.
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ill

lalil;

Ubåten U 1 sjösöties lvcirskepps.

Svenskbyggd molorlorpedbåt, för tillföllet kcmouflogernålod.

Dykoren, den

:

i'.
'

senosl fördigo ubåten.

Till vönsler ubåten Hojen, som lillsommons med sinc systerfortyg
Sölen och Volrossen slå nörmost i lur cll ulrongeros.

Ovon den senosl fördigo jogoren, Gävle.
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Samtliga fyra från Italien inköpta jagare ha på sistone
untlergått vissa ombyggnader för att göras helt lämpacle
för svenska förhållanden.

Sjölejonet-ltlassen har bliait srsenska tlottans
största ubåtsklass.

Vår flottas kariske mest omhuldade vapen har Iänge
varit ubåtsvapnet, vilket som bekant d,e senaste åren un-
dergått och alltjämt undergår en betydande utbyggnad.

Det första fartyget av Sjolejonet-typen levererades 1938,

och genom forcerad nybyggnad har denna serie nu ökats till
9 båtar, varigenom typen blivit vår största ubåtsklass. Dess
data äro föIjande: längd,62 meter, bredd 6,2 och djup 3,4

meter, deplacement 580 ton, fart 16 knop, två 40 mm auto-
matkanoner, två kulsprutor, sex 53 cm torped,tuber. Sjölejo-
net-klassen är ett vackert prov på vårt ledande ubåtsvarvs,
Kockums i Malmö, leveransförmåga och skicklighet.

Man har länge inom marinförvaltningen arbetat med möj-
ligheterna till en liten kustubåt som komplement till de me-
delstora utsjöubåtarna av bl. a. Sjölejonet-klassen. Dessa för-
sök ledile 1939 till beslutet om en typ på 367 ton och 50

meters längd. Tre sådana, U 7, U 2 och U 3 äro under
byggnad, av vilka den första är sjösatt.

De senast beuiljade ubåtarna bli en lörbättrad
Defiinen-typ.

Avsikten är icke att helt övergå till den lilla ubåtstypen,
utan man behöver alltjämt nybyggnad av en något större
sådan: Har fortsättes emellertid tilis vidare icke på den
genom SjöIejonet inslagna vägen, utan man har övergått till
en mera med den något äldre Delfinen-klassen överensstäm-
mande typ. Av den nya typen äro tre namn kända: Neptun,
Najait octr Niicken. Dtelfi,nen-klassens data äro: längd 61

meter, bredd 6,3, djup 3,4 meter, deplacement 540 ton, fart
15 knop, bestycknin g en 57 mm kanon, en kulspruta, fyra
53 cm torpedtuber samt minor. Medel till den nya typen
beviljades av urtima riksdagen 1940, och de äro såIedes
nu und.er byggnatl.

Enligt faststäIlda livslängder äro ubåtarna mogna för ut-
rangering efter 21 års tjänst, varför man således kan för-
vänta, att de tre äIdsta, Hajen, Srilen, Valrossen, som äro
färdigställtla 1920, skola utrangeras inom den närmaste
tiden.

Nu färdigställas de aa Kocltums byggda suenska
motortorpedbåtarna.

Sedan två engelska motortorpedbåtar av Vosper-typen
och fyra italienska i fjol införlivats med svenska flottan,
stodo våra konstruktörer inför problemet att bygga en

helt svensk typ med ledning av erfarenheterna av de ut-
ländska. I fjol våras beviljades medel till åtta motortor-
pedbåtpr, som samtliga beställdes hos Kockums, och sjö-
sättningen tog under sommaren sin början, av vilket flttn-
går, att våra ingenjörer Iöst de många problem, som upp-
ställa sig vid skap4ndet av ett nytt vapen.

Det föreligger behov av två typer motortorpedbåtar i
flottan, en större, som är avsedd att kunna följa kustflot-
tan till sjöss, och en mindre, som opererar i anslutning
till baser på kusten. De åtta nämnda båtarna, som sedermera
ökats till tio, äro samtliga av den mindre typen, men iiro
sinsemellan uppdelade på två något olika typer beroencle på

torpedkalibern. Den ena typen är 18,7 meter lång och depla-
cerar 22 ton, den andra 20 meter lång och deplaqerar 27

ton. Samtliga ha två huvudmotorer av den italienska Isotta
Fraschini-konstruktionen. Bestyckningen utgöres av 2-45
resp. 53 cm torpecler samt vidare av 1-20 mm automat-
kanon. Båtarna byggas av stål efter en särskilcl för änclamå-

let utarbetad konstruktion och äro helsvetsaile. ,.,1

På gruncl av dessa.fartygs starka beroende av baserna är
en särskild basorganisation under uppväxt. Motorerna Qr-

fordra exempelvis en mycket noggrann tillsyn. Båtarna miiste
vidare under vintern förvaras i uppvärmda lokaler.

Genom licensbygge i Sverige av fsotta Fraschini-motorer
kunna vi framgent förse oss själva med motorer till kom-
mande båtar, och avsikten är att i framtiden uteslutancle till-
verka motorer för båtar med 53 cm torpeder.

Glädiande återväxt i handelsflottan
Varven arbeta tör fullt, men åtskilliga nya fartyg måste läggas upp

1 majnumret av Sveriges Flotta konstaterades i samband

I med en översikt över skeppsbyggeriet under första
kvartalet i år, att sekretesskäl lägga hinder i vägen för
åtskiltig publicitet. När det här ned4n gäller andra och
tredje kvartalen, åstadkomma dessa skät att översikten
icke torde vara fuliständig. Av samma anledning finnes
ej heller möjlighet att i stort med säkerhet bedöma varvs-
industrins utveckling.

Av värde är likväl en översikt av varje varv för sig,
i den mån varvsiedningen anser sig kunna ställa uppgif-
ter till förfogande. Då örlogsflottans nybyggen behancllas
på annan plats, ha de utesiutits här nedan.

Eriksberg sjösatte clen 16 maj det andra av de två
motorfartyg, som Trelleborgs Ängfartygs Nya A.-8. be-

ställt. tr'artyget, som har en lastförmåga av 2160 ton, fick

namnet Åhus. Maskineriet, en tvåtakts diesel, utvecklar 1950
IHK, som beräknas ge 13,5 knop på full last. Fartyget leve-
rerades i mitten av septernber.

Svenska Orient Linien fick den 7 juni ytterligare ett tno-

torfartyg i 5 10O-tonsserien, nämligen SkogalaniL F arten är
16 knop.

Den 18 juni levererades till Rederi A.-8. Jamaica motor-
fartyget Suen Salön, dw-ton 9 060, med en kontrakterad fart
av 14 knop. En tvåtakts diesel ger 5 400 IHK. Sex hytter
ge plats for 12 passagerare.

Det tidigare för Rederi A.-B. Wallenco i Stockholm sjö-
satta motorfartyget Rigoletto har sålts till Transatlantic, och
den 14 augusti levererades det under narnnet Yarcawonga.
Fartyget lastar cirka 9 050 ton dw och farten år 14 knop. En
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Sven Sol6n, levererod ov Eriksberg lill A.-B. Jomoico.

Yorrowongo, levererod ov Eriksberg till Tronsollontic, nu förlist
på sin ondro reso.

Bohus, levererod ov Eriksberg till Trelleborgs Ångfori. Nyo A.-E

tvåtakts diesel utvecklar 5 400 IHK. Redan på sin andra resa
förliste fartyget natten till den L6 september. Det kan möj-
ligen bärgas.

Det första av de av Trelleborgs Ängfartygs Nya A.-B. be-
ställcla fartygen, som fått namnet Bohus, levererades den L8
augusti. Data äro desamma som för Åhus ovan.

Ett 12 800-tons motortankfartyg sjösattes två dagar senare
för Rederi A.-8. Motortank i Göteborg. Fartyget, som fick
namnet Tanklanil, beräknas på full last göra cirka 13 knop.

Lindholmens varv har under andra och tredje kvar-
talen haft en sjösättning och en leverans, båda för Svenska
Lloyd. Den 12 maj levererades motorfartyget Dahlia och den
21 juli sjösattes systerfartyget Camelia. Fartygen ha en last-
förmåga av 2940 ton och farten på full last är 743/+ knop.
Camelia beräknas vara leveransklar i november. I pressen
har förekommit en uppgift att Rederi A.-8. Sylvia på varvet
bestäIlt en ångare på 3 130 ton dw och 11,5 knop fart.

Ytterligare en. rad, stora tan"ltfartyg från, Göta-
aerken.

Götaverken utlämnar blott uppgifter om tre sjösätt-
ningar.

Den 28 april kunde varvet sjösätta sitt nittonde fartyg för
Rederi A.-8. Nordstjernan, ett 12 500 tons tankfartyg, som
fick namnet Sinus. En tvåtakts dieselmotor utvecklar 5 200
IHK, som beräknas ge 13 knop på full last. På den lecliga
bädden sträcktes omedelbart kölen till ett liknande fartyg
för Transoil. I

Den 19 maj gick en 16 80O-tonnare för norsk räkning i
sjön, beställd av Stenersens Tankrederi A.-S. i Oslo. Far-
tyget fick namnet R. Stenersen och är det första efter Göta-
verkens patentsökta system med korrugerade, helsvetsade
tvär- och långskeppsskott, vilket möjliggör slopandet av alla
skottstag. Skrovet blir lättare, och trots att R. Stenersens
huvuddimensioner överensstämma med varvets tidigare stör-
sta byggen, lastar fartyget cirka 300 ton mer och är därmed
det i fråga om lastförmåga största fartyg, som hittills byggts
i Skandinavien. En 7 000 hkr diesel ger L4 knop på full
last.

Den tredje sjösättningen ägde rum den 6 juni. Fartyget,
även det en 16 800-tons tankbåt, fick namnet Julius. Ägare
är Rederi A.-8. Kungsoil i Kungsbacka. Samma maskineri
som .8. Stenersen. På bädden sträcktes kölen till ett 8 700

tons linjefartyg för svensk beställare.
Enligt uppgifter i dagspressen har Götaverken tid.igare i

år sjösatt motorfartyget Miniloro på 10 000 ton dw, 9 400

hkr. och 16 knop för Svenska Ostasiatiska Kompaniet och
den L0 maj till Trans-Ex levererat lastmotorfartyget Monga-
barra, 9 200 ton dw, 5 100 IHK och 133/+ knop på full last.

öresundsvarvet har under här avsedd period sjö-
satt motorfartyget Bali,9 750 ton dw, 9 750 hkr, 16 knop, för
Svenska Ostasiatiska Kompaniet och levererat fruktmotor-
fartyget Sanilhamn till Rederi A.-8. Pulp (Sat6nkoncernen).
Sanilhamn sjösattes den L8 december i fjol och har en död-
viktskapacitet på 3 090 ton. Fyra Atlas-Dieselmotorer ge

4 500 IHK och farten på full last är 16 knop. Av förklar-
liga skäl'lägges den nybyggda båten upp.

>>Saeadrott>> får systerlartyg i >>Soeajarl>> trå,n
Kockums.

Från Kockums kan uppgifter ej erhållas men under
olika former har följande dock publicerats.Dohlia, levererod ov Lindholmens vory lill Svensko Lloyd.
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Den 11 augusti levererades Sueajarl, systerfartyg till den
1938 levererade Saead,rott. Fartygets lastförmåga är 16 500

ton. Huvudmotorn presterar vid forcering 6 000 hkr. Bestäl-
lare är Sveabolaget, och Sueajarl blir Stockholmsflottans
största fartyg.

Trelleborgs Ångfartygs Nya A.-B:s nybygge, tankmotor-
fartyget Falsterbohus, sjösattes den 19 maj. Det är en
16 0O0-tonnare, systerfartyg till det några månader tidigare
levererade Malmöhus. En Kockum MAN-motor på 6 000 AHK
beräknas ge 74Yz knop på full last. Rederiet har hos varvet
beställt ytterligare två tankmotorfartyg, vartdera på 13 400

ton dw, 4 500 hkr och 14 knops fart. Som bekant har även
bygget av den nya köpenhamnsfärjan placerats hos Kockums.

Vad övriga varv beträffar ges nedan en kortfattad över-
sikt av tillgängliga uppgifter.

Ekensberg har sjösatt tankfartyget Glan på 865 ton
dw, 675 hkr och 1lYz knop för Transocean i Göteborg. Far-
tyget levererades i juni. Ett Iiknande fartyg har beställts
av ett stockholmskonsortium, f öreträtt av skeppsredare
Tore Ulff.

Oskarshamns varv sjösatte den 31 maj stålmotor-
seglaren Borgila, beställd av Rederi A.-8. Tellus i samma
stad och systerbåt till den tidigare till samma rederi leve-
rerade Gunilla. Lastförmågan är 375 ton och maskineriet
en 240 hkr dieselmotor. På varvet har kölen sträckts för
en 3 000 tons ångare för A.-8. Knut Sjögren.

Kalmar varv har även en beställning för sistnämnda
rederi, nämligen en motorseglare pä 525 ton dw och 225 hkr.

Sölvesborgs varv har levererat 149 tons motorsko-
nerten Niagara i april till Rederi A.-8. Ivernia i Varberg.

Hälsingborgs varv kunde i april överlämna tiänste-
fartyget GAale till lotsverket.

Sjötorps varv levererade i mai motorseglaren
Munksjö 11 om 180 ton dw till Munksjö A.-8.

Värmlands Rederi A.-8. bygger vid' sitt eget varv, K a r l-
stads varv, två lastmotorfartyg på vartdera 360 tons
dw och 10 knop. 

,e

Våra varvs sammanlagda ord,erstock har i dagspressen
uppskattats till omkring 600 000 ton. Då krigsförlusterna

Sondhomn, levererod ov Oresundsvorvet iill Sol6nkoncernen i
Stockholm.

Sveojorl, levererod ov Kockums lill Sveobologei.

samtidigt voro 263 000 ton, är det k1art, att de snart skola
kunna ersättas, om icke andra vidriga omständigheter in-
träda. Sänkningarna ha ju minskat glädjande på senaste
tiden. Att krigsförlisningarna tonnagemässigt icke ersatts
snabbare än som skett, torde bero på de stora utländska
beställningar, som varven innehade vid krigets början, och
som ju icke kommit den svenska handelsflottan tillgodo.

W. EK.

1r1m man i normala tider öppnar en internationell siö-

L,lfartstidskrift, skall man sannolikt någonstans bland an-

nonssidorna finna en sida upptagande bilden av något mo-

dernt lastmotorfartyg eller, kanske oftare, en stor tankbåt
och under bililen namnet Götaverken. Avsikten är här inte
aIt, diskutera det reklampsykologiskt mer eller mindre
riktiga i en dylik, tiil ytterlighet koncis annonsering, en-

dast att peka på att varvet i regel finner clen vara till=

Gtitaverken f 00-årsj ubilerar
Ett storvarv med världsrykte vid sitt sekelskiftes milstolp"

Au T ur e Rinrn a,rl

räcklig. När det i ett organ, som är avsett att läsas i sjö-
fartskretsar över hela världen, räcker att nämna detta
enda ord, är det ingen överdrift alt tala om internationell
ryktbarhet. ,Götaverken är ett namn; som må uttalas på
mångahanda sätt av sj.öfartsfolk i olika länder, .och be-
greppen rörande dess geografiska belägenhet må vara
ganska dunkla på sina håll, men alla ha klart för sig vad
denna bokstavssammansättning innebär ett stort och'
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modernt varv, ett av de ledande i världen, och en adress
man begagnar sig av, när man viII bygga ett fartyg.

Det är visserligen på kort tid, ännu ej fullt ett kvarts-
sekel, varvet förskaffat sig klang och anseende under
detta namn överallt där sjöfart bedrives, men bakom denna
snabba marsch framåt ligger en myckenhet av gammal och
fin skeppsbyggartradition. I höst för hundra år sedan la-
des grunden till det nuvarande storvarvet vid den av för-
näm varvskultur mättade Göta älvs stränder.

Alexander Keiller d. ä. törde skotsk yrkesskick-
Iighet tiII Göteborg, då han grundade företaget.

Det var nämligen hösten 1841, som den från Skottland
inflyttarle Alexander Keiller d. ä. vicl den nuvarande'Skepps-
bron i Göteborg anlade ett varv under namnet Alexander
Keiller & Co. Liksom på så många andra håll i världen
var det alltså här skotsk energi och skotskt kunnande på
det moderna fartygsbyggandets område, som gjorde sig
gäIlande. Detta första varv i Götaverkens utvecklings-
historia eller, som den samtida benämningen på det var,
mekaniska verkstad, sjösatte sex år efter starten, d. v. s.

år 1847, sin första järnångare. Den hette Kare och var
byggd för svenska örlogsflottan ehuru inte som stridsfar-
tyg. Huvudsakligen blev Kare begagnad för bogseringar
och andra närbesläktade ändamål samt disponerades ibland
av den kungliga familjen.

Är 1850 ftyttade varvet snett över älven till Lundby-
sidan, där den först sjösatta båten, som bar numret 101,

var kanalångaren Aruika.
Alexander Keiller hade haft för avsikt att på Skepps-

brosidan bygga en slip, men området behövdes som kajut-
rymme för hamnens planerade utvidgning och ficl< därför
ej disponeras av honom. Slipen kom först till stånd år
1867, sedan Göteborgs Mekaniska Verkstads A.-B. bildats
och övertagit varvsrörelsen. Hela verksamheten blev nu
koncentrerad till det område, där Götaverken sedermera
under årens lopp vuxit ut och blivit till en liten stacl för
sig av bäddar, dockor och verkstadsbyggnader. l\,Ien den
gamla slipen, som Keiller gick och planerade, finns ännu
kvar och har till och med helt nyligen fått tjänstgöra som
bädd för fartyg under byggnad, då alla andra platser var:it
upptagna.

År 1906 inträdde ett uppsaing, sedan Saen Atm-
quist och Hugo Harnmar kornmit tiII ledningen.

Är 1906 skedde en omvälvning i ledningen av Lindhol-
mens varv i Göteborg, vilken kom att bli av stor betydelse
för det nuvarande Götaverkens utveckling. På Lindholmen
satt Sven Almqvist som chöf med Hugo Hammar som tek-
nisk chef, men efter en palatsrefolution detta år lämnade
båda sina poster. Hugo Hammar fick nu ett tillfälle att
med sin förre chef realisera sina länge närda planer på
upprättanclet av ett modernt storvarv i Göteborg, och efter
avtal metl Göteborgs Mekaniska Verkstacl övertogs detta
varv och bolaget ombildades.

När man skulle välja telegrama'dress för det nya bolaget,
fastnade man för namnet Götaverken.

Men fortfarande hette varvet Göteborgs Mekaniska Verk-
stad, och det första fartyg man levererade efter ombild-
ningen var ryska bogserbåten Slaany. Ftir övrigt höll man

*

sig under de närmaste åren, då clen blivanrle storclriften
höIl på att organiseras upp, endast till lastångare för
Nord- och Östersjöfart samt en del mindre specialbåtar.

Vad som egentligen fäste utlandets uppmärksarnhet virl
varvet var den 1912 levererade ryska isbrytaren Peter iler
Grosse, som kom att bli vida diskuterad och korumenterad
för sin ovanliga konstruktion. Men nu föIjde slag i slag be-

tydelsefulla skeden i utvecklingen. Är 1913 leverera,des för
bröderna Nobels räkning tankfartyget Varjag, senare Ham-
let, byggd efter varvets egna konstruktionsprinciper för tank-
fartyg och en pionjär på området. Ungefär samtidigt tillkom
den första malmångaren f ör Grängesbergsbolaget, Ab'isko,
och det första egentliga lastmotorfartyget, som fick narnnet
Ljusne J ernaerk.

Är 1917 var man färdig att sjösätta sin första verkliga
oceangående lastångare, nämligen Transatlantics Skugern
om 8 800 ton d. w., och redan nästa år följde varvets första
oceangående motorfartyg med varvets egna maskirror -
det var Bullaren och Ti,snaren om vardera 9 830 ton ,1. rv.

och båda byggda för Transatlantic.
Sedan dess har utvecklingen gått vidare med ständigt nya

Iandvinningar för Götaverken, som för övrigt fick sitt nu-
varande namn samma är Skagern levererades. Konjunkturer-
na ha skiftat och goda år växlat med clåliga, rnen i stort sett
har det dock varit en fortlöpande, kraftigt stigande kurva
verksamheten kunnat utvisa.

Vackert betyg för >>Stella Polaris>> aa en aa de

lrämsta männen inom aärldens skeppsbyggeri.

Många fartyg, som lämnat Götaverkens bäddar, ha väckt
stor och berättigad uppmärksamhet runt om i världen. Sorn

ett exempel bland de många kan nämnas motorfartyget Stella
Polaris, ett elegant, yachtliknande specialbyggt kryssnings-
fartyg för Det Bergenske Dampskibsselskab. År 1928 {ick
Götaverken från en av världskeppsbyggeriets >grand old
men>), Sir Alfred Yarrow, mottaga följande brev:

>>Dear Sirs,
I have just returned from a North Cape Cruise on board

the .Stella Polaris.
I am one of the oldets British Shipbuilders (you rvill

recognize my name), and I write to congratulate you on
the success of the ship you have built. Both the hull anrl
machinery have been well thought out, down to the smal-
lest tletail, and I wish to express to you my admiration
of the design and workmanship throughout.

Yours faithfully
A. F. Yamow.,

För att visa av vilken art varvets framåtmarsch har
varit kan nämnas leveranssiffrorna för en femårsperiod,
som ligger ungefär'mitt emellan den tidpunkt, då varvet
första gången började framträda på den internationella
marknaden, och den nuvarande:

År 1925 levererades 37 950 ton d. w.
>> t927 > 43 000 >) >

> l-928 > 79 000 >) >)

>) L929 > 93 500 >> >)

> 1930

När Almqvist och Hammar år 1906 började driften i egen
regi, sysselsatte varvet blott några hundra man i varvs-
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Ovon: Göloverkens nuvqronde chef, direktör Ernsl Hed6n (1. v.)
soml generolkonsul Gunnar Corlson, Tronsotlonlics chef, och hons

moka vid en sjösöttning å Götaverken.

Till vönster: Götoverkens förulvoronde. mångårige chef doktor
Hugo Hommor, vid en ov sino mångo sjösöttningor.

rörelsen. Det normala arbetarantalet under det senaste de-

cenniet har hållit sig mellan 4 000 och 4 500 man. År 1"933

hade Götaverken världsrekord ifråga om sjösatt tonnage,
och två år senare var det nummer tre bland världens alla



194 SI/ERIGES FLOTTA Oktober 1941

varv. De senaste årens sjösättnings- och leveranssiffror
torde vara i så pass färskt minne hos Sveriges Flottas lä-
sare att de inte här behöva repeteras, och beträffande or-
derstocken kan under nuvarande förhåIlanden inga exakta
uppgifter lämnas. Som ett relativt normalt år kan anföras
1936, då man vid halvårsskiftet på sommaren redovisade 23
fartyg om 210 000 ton d. w. under byggnad och beställda.

Den soenska örlogsllottan har fått en stor del aa
sitt fartygsbestå,nd trå,n Götaaerken.

Till den senast nämnda siffran skulle lagts jagaren Gö-
teborg, vilket erinrar om att varvet även i stor utsträckning
bidragit till den svenska örlogsflottans utveckling under
årens lopp. Bland de örlogsfartyg, som levererats därifrån
äro pansarskeppen Suerige och Drottning Vi,ctori,a, torpod-

*

båtarna lris, Thetis, Antares, Arcturus och den gamla ja-
garen Hugin. Norilenskjald at en av de moderna jagare, som
lämnat Götaverkens bäddar, och Götaverken var även leve-
rantör av flygplankryssaren Gotlanil samt en rad nya min-
sYepare och andra mindre enheter.

Bland de specialfartyg Götaverken byggt är det stora bärg-
ningsmotorfartyget Fritiof , fyrskepp o. s. v.

Varvets specialitet sedan mitten av 1920-talet har dock
varit stora tankmotorfartyg, och vicl årsskiftet 1938/39 pas-
serades en betydelsefull milstolpe, då man satte igång titl-
verkningen av en ny, egen konstruktion av dieselmotorer.
Det första fartyg, som fick en av dessa nya motorer var
9 500 tons tankmotorfartyget Dicto.

Hundraårsjubileet i höst kommer sannolikt inte att firas
med några större festligheter, men en jubileumshistorik är
under utarbetande och skall utgivas om någon månacls tid-

116edan Sjöhistoriska Museets oersättliga samlingar för-
IVI varas i bombsäkra valv, från vilka de icke uppstå,
förrän fredsduvan kommer med det glacla budskapet titl
clen sargatle världen, ordnar museet ånyo en utstållniirg,
som kommer att öppnas i början av okto'ber. >>UtstäIlningen
Svensk sjömannagärning i allvarstid>, som öppnades förra
hösten, och so,m alltjämt lockar skaror av besökare, kom-
mer att fortsätta parallellt meil den nya utställningen.
Denna utgör en minnesutställning över Jacob Hägg, som
gick ur ticlen för ett tiotal år sedan vid en åicler av nit-
tiotvå år efter ett >av hängivet arbete uppfyllt och av
varm fosterlandskärlek präglat liv> - för att citera hans
sons vackra ord i en ievnadsteckning, som utkom fOr
några år sedan.

Minnesutställningen avser att åskådliggöra en märklig
svensk mans livsgärning, villien huvuclsakligen berikat vårt
lancl på det marin-arkeologiska området, men som ä\ren
gjort betyclande insatser som tecknare och marinmålare.
Ilör övrigt är denna utställning ett led i en serie tillfä1-
liga utställningar, som ko,mma att visa den svenska all-
mänheten, vilka oskattbara värden som skapats på det
maritima området av svenska,sjömän, vilkas insatser väokt
berättigat erkännande i andra läntler men i vårt eget land
ofta mötts av oförståelse och likgiltighet av tlen enkla -men på samma gång obegripliga - anledningen, att allt
som har sammanhang mecl havet, med vårt maritima för-
svar, vår sjöfartsnäring, vår ungdoms maritima fostran
icke intresserar den stora massan av vårt folk, vilken
ännu icke vaknat till insikt am betyilelsen av vårt liv som
en självständig sjöfartsnation med allt vad därtill hör,er.
Vi äro likväl förvissade'om, att denna utställning kom-
mer att på ett övertygancle sätt - i likhet med sin före-
gångare - i strålkastarbelysning framhäva vad som in-
nerst inne är av bestående värde i vår maritima utveck-

Minnesutställning över Jacob Hägg
Sjöhistoriska museet ordnar separatutställningar över marinmålare

ling och peka på den fonrl av kunnighet, arbete och oegen-
nyttig uppoffring, som ligger bakom tlen position, som vi
redan lyckats skapa åt oss på såväl den kommersiella
vädjobanan som på den kultureila arenan.

*

Jacob Hägg erhölI i Iikhet med sin några år äldre bro-
der, den europeiskt ryktbare konstnären Axel Iferman
Hägg (som i utlandet skrev sitt namn Haig), under skol-
tiden i Visby'undervisning i teckning och akvarellmålning
av magister P. A. LSäve, vilken kompletterades mecl några
lektioner i oljemålning hos professorn vid Konstakademien
i Etockholm Per Daniel Holm. Utöver denna vägledning i
ungdomens dagar har Hagg endast geno'm egna studier
och iakttagelser under sina långa resor som sjöofficer sjäIv
arbetat sig fram tilI >>en självständig konstutövning mecl
ämnen mest hämtade ur sjölivet>>. Detta är så mycket mer
beundra,nsvärt, som han hela sitt liv var en strängt sys-
selsatt man i sitt yrke som officer med många rnaktpåIig-
gande uppdrag, ko,mmenderingar och befattningar.

Den nu planerade utställningen, som är inrymd i clen
moderna rederinäringens stora sal en trappa upp, är av-
secltl att lämna en genomsnittlig framstållning i kronolo-
gisk ordning av Ifäggs verksamhet och produktion som
konstnär, vilken omf,attar en tidrymd av över sex decen-
nier. Som tecknare och illustratör präglarles hans arbete'
av en minutiös noggrannhet, vilken givetvis fullänclats
genom hans mångåriga arbete med modell- och tackelrit-
ningar i samband med restaureringen av flottans model-
ler. Ifans illustrationer i t. ex. W. Linders >>Lärobok i
sjömanskap> äro mästerliga och överträffa alit, vad sonr
i denrra genre producerats i något annat land. Detsamma
torde sägas om hans värdefulla pennteckningar i tusch

(Forts. på sid. 198.)

Å bildsidon till höger synes översl en inleriör ov ulstallningen med modcll€n ov örlogsskeppet Amordnfh, som rekonslruerodes dv
Jocob Högg, soml i montrernd blyedsterkningor och skisser, som belyid konstnörens mösterskop på defld område. Nedersl lill vdn-
ster >l liigervoll> ett dv.kgnslnörens ollrd förnämstd verk, tlllhörigt grevinnon E. von Eckermon. Till höger modellen ov linJeslåp-

iet Göto Leion, iom också rekonstruerdls dv Högg, somt i bokgrunden >>Sldget vid Revob> tlllhörlg skeppsredore E Brodin.
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Slyrelsens sommonlrödesrum.

Syeriges Flottus nyu lokal
Medlemnta.rna öro völlcomna tiII föreningen$ nye erpedition

oeh bekvöma ltlubbru,rrt,

r^r edan föreninsen Sveriges Flotta i många år dvalts i så

Dsmåningom a"lltmer otillfredsställanil" o.h trånga lokaler
vid Norrlandsgatan i Stockholm, överflyttade den som tidi-
gare nämnts den 1 augusti till rymliga sådana i Birgerjalis-
gatan 18, alltså till ett mycket centralt läge vid Stureplan i
A.-8. Hans Ostermans hus. För första gången i sin tillvaro
har förening"r,tsåledes en lokal, som både med avseende på
läge, storlek och inredning fyller alla rimliga anspråk och
som ej blott är representativ utan också praktisk och möj-
liggör utökning av verksamheten. _

Ät gatan ligga i svit tre rum avsedda som styrelse- och
klubbvåning. De domineras av styrelsens sammanträdes-
rum, där möbleringen utgöres av en av arkitekt G. A. Lun-
dell ritad möbel i silverbonad ek och med stolarnas tyg i
grönt. Bordet bildas av fem delar, vilka sämmanställda ut-
göra ett avlångt bord med ena kortändan halvcirkelformig.
Det är av unik konstruktion så till vida, att de fem delarna
vicl större sammanträden kunna bilda ett U-boril med ungefär
dubbelt så många platser som det sammanställda bordet.
Till möbeln hör en lång bokhylla och ett dokumentskåp med

segelkronan i intarsia. Yid en öppen spis äro tvenne få-
töljer placerade. Mattor och gardiner äro håilna i samstäm-
miga färger, och hela rummet gör ett mycket gediget intryck.

Vid sidan om sammanträdesrummet finnes ett klubbrum
med fåtöljer, där medlemmarna kunna slå sig ned i triv-
sam miljö och läsa tidskrifter och tidningar ur en särskild
tidskriftshylla, där även en urklippsbok med de senaste
från föreningens synpunkt intressanta tidningsklippen
har sin plats. trtt arbetsrum för styrelsens medlemmar
och funktionärer i föreningens und.eravdelningar fullbor-
dar styrelsesviten.

Omedelbart innanför hailen ligger expeditionen, som för-
setts med utställningsdisk och nya skåp för bildarkiv, blan-
ketter m. m. Längs en korridor ligga i svit ett litet skriv-
rum och tre arbetsrum, som disponeras av sekreteraren,
reclaktören och medlemsavdelningen. Vid korridorens slut
vidtaga reservrum och lagerrum av olika slag.

Styrelsemöbeln har utgått från A.-8. G. A. Berg och hu-
vudleverantörer till inredningen i övrigt äro Åtvidatrergs
Industrier och A.-8. Rob. Ditzinger.
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Översl synes föreningens klubbrum och nederst expedilionen.
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(Forts. 'från sid. 194.)

till >>Svensk Sjökrigshistoria>> av G. IJnger, vilka skildra
i bild segelfartygstyper från vikingatidens drakskepp tili
1700-talets linjeskepp. Även till Munthes >>Svenska sjö-
hjältar> har han levererat utsökt vackra pennteckningar.
Kanske främst nådde emellertid Hägg i sina blyertsteck-
ningar av vilka flera mycket vackra serier finnas utställcla.

I en representativ kollektion av Häggs akvaraller i denna
samling märhas dessutom en del utsökta verk claterade
under 1880-talet och tillhöriga familjerna Wailenberg och

I{ägg samt den utmärkta akvarellen av Vanad,is brassande
back, vilken överlämnats i gåva av H. M. Konungen. Vidare
finnes utställda några intressanta blatl av Häggs etsningar
jämte några praktfulla tuschlaveringar och pennteckningar,
vilka äga ett stort konstnärligt värde. Ätskilliga ha aldrig
förr visats för en större allmänhet.

Runt utställningssalen hänga i det övre planet ett antal
representativa oljemålningar. Bland dem framträder >I lä-
gervall>, ett svenskt linjeskepp från Gustaf III:s dagar till
,ankars i nödläge. Detta storståtliga marina konstverk betrak-
tas med rätt som en av konstnärens förnämsta skapelser. På
samma sida i salen återfinnas tvenne mindre dukar, den ena
föreställande ett svenskt barkskepp tilt ankars i Downs
utanför inloppei iill Thames och den andra föreställande en
holländsk koff uncler bogsering.

Som ett minnesmärke över Häggs kulturhistoriska gärning
rnecl hänsyn till upptäckandet och restaureringen av gamla

fartygsmodeller utstäIlas modellerna av 50-kanonskeppet
Amaranth, byggt i Stockholm av Croon 1653 och ?4-kanon-
skeppet Göta Lejon, byggt av Sheldon 7745. I och för full-
ständig restaurering av dessa modeller uppgjorde Hägg ef-
ter omfattande forskningar erforderliga detaljritningar, vil-
ket arbete uppmärksammades i England och hade till resul-
tat, att Hägg blev kallad titl medlem i The Society for Nau-
tical Research i London.

I den personhistoriska avd.elningen återfinnes material
angående Häggs för första gången 1909 framlagcla plan på
ett marinmuseum på Kastellholmen i Stockholm. Sedermera
återkom han flera gånger till denna plan och gjord.e också
en oljemålning av den tilltänkta byggnaden, vilkerr målning
finnes att se i utställningen. I{äggs tanke omsattes som be-
kant icke i verkiigheten, men han fick kort före sin död
tillfredsstäIlelsen att erfara den stora donation från Knrit
och Alice Wallenbergs stiftelse, som gav upphovet till clet

nuvarande SjOhistoriska museet.
På en av salens långväggar utställes ett porträtt av Jacob

I{ägg målat av Emerik Stenberg, varjämte i anslutning där-
till detaljerade personalier i Häggs liv upptecknats. Själv
har han genom sitt arbete skapat sig ett minnesmärke i den
svenska konsthistorien och genom sin skapande kraft hed-
rat gångna generationers insats på haven och - last but not
least - skänkt en stämning av festiuitas över d.et yrke, som
alltjämt fordrar nya adepter, redo att offra sig för foster-
landet. C. G. Törnquist.
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NY oRDFöRANDEKLUBBA I SVERIGES FLoTTA
I sombsnd med inflyflningen till nyd lokoler och onskdffondel dv ny inredning hor föreningens överstyrelse också l6tit göro en ny
ordförondeklubbd. Den är rildd dv drkilekt G. A, Lundell och ulförd dv virke ur slord krdvlen Elefdnfen, som slönk i Kolmor sund
1564. Klubbhuvudel ör försell med elfenbensskivor lslogy'orno soml silverbesldg. På desso slSr ingroverol dels föreningens ndmn

och dels lriiels ursprung. Å huvudels mitt i skofiels föilöngning sines;lt krön besläende åv fyrd segelkronor.
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Winston Churchill ombord på Prince of Woles vid tiden för Atlontmötet med president Roosewelt.

Sovjetflottans väg mot förintelsen
östersjöflottan lamelogs genom tandkriget - Brittiska konvojer

svårt angrhna - Amerika på gränsen till kriget

T)örenta staternås inträde i kriget de facto om än ej formellt synes vara den slutsats, som både anhängare
.F och motståndare inom och utom den stora republiken kommit fram till efter studium av president Roosevelts
radiotal med anledning av >,Greer-intermezzot>. Ordern att >skjuta först> och de icke preciserade gränserna
för fårvatten, som äro >nödvändiga för Amerikas försvar> kunna icke leda till annat än tysk-amerikanska sjö-
strider, såvida icke mot förmodan de tyska ubåtarna och flyget få order att inskränka sina operationsområden.

Något egentligt sjöslag har icke förekommit under perioden 16 augusti-l5 september och biott få förluster
av örlogsfartyg ha rapporterats och medgivits utom vad ,Sovjetunionen beträffar.

YirI avslutningen av denna översikts period, den 15 september, är tlen rötla östersjöflottan berövatl hela
sitt båssystem så när som Kronstadt, som dock redan vid denna tidpunkt utsatts för förödande flyganfall och
till och med lanrlstigningsförsök. Finska och tyska minspärrar synas effektivt hindra försök att unclkomma
västerut och ryssarnas notoriska felgrepp att använda örlogsfartygen som flytantle batterier upprepar sig.
Sovjetflottan i östersjön har spelat ut sin roll - före {örintandet ersätter den blott en del artilleriregemen-
ten och fasta batterier i Leningrads försvar.

Även i Svarta havet ger den ryska krigföringen bevis på bristande förmåga i ledningen. Omöjligheten för
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motstånalarna att i nuvarande läge föra in sjöstrid.skrafter från Medelhavet och kustens utsträckning ger tlock
flen röfla flottan möjlighet att under viss tid framåt fortsätta sina hittitls blygsamma operationer, icke minst
som stöcl för evakuering ur cerneracle hamnstäder.

Efter en periorl av neclgång i fråga om sänkaingssiffrorna på Atlanten är tlet sannolikt, att tlessa ned hän-
syn till clagarnas minskatle längtl åter komma att stiga.

lloliensko kryssoren Triesfe, som britterno möjligen lröffot med
lorped.

Den ryska fJottans uppträdande hittills kan enklast uttryc-
kas i ett fortlöpande uppgivande av baserna och ständigt
minskande av operationsområdet, allt under stigande fartygs-
förluster. Först Libau och hela den lettiska kuststräckan eli-
minerad, därefter södra estniska kusten och delar av Finska
vikens stränd,er i tyskarnas händer och slutligen återstoden
av Estland, så när som på öarna, uppgivet, inklusive Reval,
vars utrymmande betecknar periodens klimax ifråga om för-
luster.

Septembernumrets krigsöversikt angav med stöd av de
tyska, finska och rumänska kommunik6erna cle sovjetryska
totalförlusterna av örlogsfartyg fram till och metl den 15
augusti till sammanlagt 53 enheter, vari ingingo bl. a. en
torpedkryssare, tolv jagare och lika många ubåtar. En lik-
nande summering för tiden 16 aug.-15 sept. ger en total-
summa den 15 sept. av 155 sänkta ryska örlogsfartyg och
enligt tle åberopade högkvartersrapporterna skulle de ryska
förlusterna till och med den 15 september utgöra:

3 kryssare.
1 torpedkryssare.

23 jagare.
1 torpedbåt.

12 motortorpeclbåtar.
16 ubåtar.
19 minsvepare.
1 minfartyg.

39 monitorer och kanonbåtar.
l-3 bevakningsfartyg samt
27 ei närmare specificerade enheter.

Härvid är att märka,
jagare och torpedbåtar
angivna siffrorna avse
frontens floder.

att torpedkryssare och jagare resp.
ej synas ha åtskilts i flera fall. De
dessutom även Svarta havet och syd-

finska sjöstritlskrafterna. Eit par dagar senare rapporterade
Moskva sprängning av en ,tysk konvoj, varvid två transport-
fartyg och tvä motortorpedbåtar sänktes.

Den 25 augusti ägde enligt Berli4 den första kryssar-
sänkningen rum. Ticligare hatle säväl Kirou som Manim
Gorkij rapporterats svårt skadade, och nu skuile troligen
en av dessa ha sänkts av flygbomber. En senare kommunikö
tyder på Gorkij. En rysk jagare gick förloracl på en min-
spärr i tr'inska viken.

Samtidigt härmed ingick kampen om Reval i sitt slut-
skede. Ryssarna insatte siöstritlskrafter i clet clirekta för-
svaret mot de tyska trupperna. Armdartilleri sköt tlärvicl
redan före staclens intagande en kryssare och två mindre
fartyg i brand. Den 28 fö1l Reval och samma dag Baltisch-
port. Bytet i Reval blev stort, bl. a. sänktes i örlogshamnen
icke mindre än 19 med trupper och krigsmateriel lastade
fartyg, vid,are en jagare och nio andra örlogsfartyg. trn del
sjöstridskrafter lyckades dock taga sig ut i sista stund men
härunder skadades svårt Kirou, en jagare och fem andra
örlogsfartyg.

tr'ärden från Reval blev för dessa såväl som för de i tid
avgångna transportfartygen ett fuilständigt inferno, ett gat-
Iopp genom Finska vikens minspärrar under ständigt bom-
bardemang från lufien. trnligt tysk uppgift gingo två ja-
gare, nio minsvepare och tre förpostbåtar under efter min-
träffar och en kryssare (Kirou?) och två iagare sänktes av
bombflyget. Härutöver skadades av minor och bomber fem
jagare, en minsvepare och en hjälpkryssare.

Sammanlagt 123 transportfartyg inräknatles från tysk och
finsk sitla och vid sidan av det tyska bombflyget gingo lätta
finska sjöstridskrafter - tydligen motortorpedbåtar - titl
angrepp och orsakade stora luckor i konvojechelongerna.

Samtidigt härmed fortgingo de allierad.es operationer kring
IIangö och i tr'inska Vikens ostliga hörn. Fern ryska motor-
torpedbåtar anföllos och skad,ades väster Hangö den 26, och
ilagen därpä träffades en torpeclkryssare och en jagare. tr'rån
rysk sida varken dementerades eller bekräftacles ovan nämnd.a
operationer och förluster. Däremot uppgavs att ett par ubå-
tar förstört två tyska transportfartyg, det ena efter inirän-
gande i >en viktig fientlig hamn>.

Augusti månad slöt med att ryssarna började utrymma Hog-
land, samtidigt som Viborg återerövrades av finnarna. Kort
härefter föII Björkö.

40 % d,u de lätta ryska sjöstridshrafterna u,r

leken redan 7 september.

En finsk uppskattning av de ryska örlogsföriusterna fram
tili månaclsskiftet höll för troligt, att den röda östersjöflot-

De ryska rapporterna
sjöss ha inskränkt sig till
ningar.

Både >>Kiroa>>, >>Maxim Gorkij>> och >>Kuibus'
jea>> sänkta?

I sambancl metl tlei sovjetryska medgivanclet av återtåg vid
Narvafronten rapporterade man sänkandet av en tysk ubåt
och ett par transportfartyg. Den 20 böriade de finska rap-
porterna om sänkningar av ryska konvojer i Finska viken'
Fem transportfartyg förintades jämte en minsvepare av de

om motstånclarens förluster till
uppgift om relativt ringa sänk-

Det i lshovet sönkto tyskc ortilleriskolforlyget Bremse.
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tan förlorat omkring 40 procent av sina lätta enheter, var-
jämte två av dess värdefullaste fartyg - ovannämnda krys-
sare - skadats så svårt, att de voro ur spelet. Tyskarna an-
sågo sig som ovan nämnts ha sänkt åtminstone den ena.
F inska vikens vatten erbjöd ett fruktansvärt skådespel. En
Berlinuppgift den 1 september angav 14 örlogsfartyg för-
störda i minfälten, 2l transportfartyg minsänkta, 22 sänkta
av bomber och 60 iakttagna brinnande till sjöss.

Endast ett fartyg av alla ovannämnda kunde från tyskt
håll namnges, nämligen jagaren Sfrasjnij, av allt att döma
en hittills obekant, splitter ny enhet av Gnieune-typen (1" ?00
ton, sjösatta 1936-41). Även en minubåt sålecles av
Dekabrist- eller Delfin-typerna - angavs sänkt efter min-
träff.

Den första septemberveckans sänkningsresultat hopsum-
merades av Berlin till följande: 43 transportfartyg, tre ja-
gare, nio minsvepare samt nio andra örlogsfartyg (därav
minst en motortorpedbåt) förstörda av sjöstridskrafterna
samt 22 transportfartyg, en kryssare (Kujbusjea?) och två
jagare sänkta av flyget, därtill sammanlagt 47 transportfar-
tyg, fyra tunga (?) kryssare, 7 jagare, 1 minsvepare, 5 an-
dra örlogsfartyg och t hjälpkryssare mer eller minclre svårt
skadade. Ätskilligt tyder dock på att man häri inräknat åt-
minstone en del av vad som skadats eller sänkts i slutet av
augusti. Helsingfors meddelade den 11 september, att de
finska sjöstridskrafterna ensamma tiII detta datum sänkt 70
ryska fartyg på i allt 100 000 bruttoton.

Efter denna oerhört blodiga återtågsmanöver över sjön,
som synes även ha inneburit ett uppgivande från den röda
flottans sida av öselterrängen,.blevo de hårt åtgångna res-
terna inneslutna i Finska Vikens östligaste del.-OmTattande
finska och tyska mineringar kompletteras ständigt, och star-
\a flygförband fortsätta att hamra på de inneslutna ryska
fartygen. Vid denna tidpunkt - om icke redan tångt tidigare

- upphi;rde reträttvägen via kanalsystemet att existera för
de lättare fartygen. Igenkorkningen av Finska viken synes
därmed eliminera två av cle tre i föregåentle översikt angivna
möjligheterna för sovjetflottan. Kvar står blott ett kvarbli-
vande av flottan i farvatinet kring Kronstadt och Leningrad
med uppgift att spela en flytande fästnings roll och förr
eller senare sänkas. Redan i början av september gingo ryk-
ten att allt gjorts klart för sänkande av bl. a. Marat ocln
Oktjabrskaja Reuolutsia, som egendomligt nog dittitls synas
ha undgått svårare skador.

Genom det finska och tyska framträngantlet till Lad,oga
nådde dessa arm6er även kontakt med en veritabel rysk in-
sjöflotta, som sannolikt även innehållit åtskilliga av öster-
sjöflottans fartyg. Tyska uppgifter angiva, att vid" vissa till-
fäilen icke mindre än 60 örlogsfartyg observerats på den
stora insjön. Höststormarna orsakacle enligt finska uppgif-
ter redan i miiten av augusti skeppsbrott på Ladoga och mot
slutet av månaden rapporterade man erövring av ett vakt-

De finsko ubåtorno ho
Hör synes en ov dem

Homnen i Suez, föremål för tysk-iloliensko flygonfoll.

fartyg där - två andra påträffades sprängd,a. I Neva sänk-
tes i början av september fem kanonbåtar enligt ett Berlin-
meddelande.

Vad Norra Ishavet beträffar synas tyskarna blott ha an-
givit två ryska jagare svårt skailade vid månadsskiftet. Mosk-
va medd.elade den B september, att tyska ubåten U 73 (740
ton, sjösatt 1939) erövrats i Barents hav. Enligt en Moskva-
kommunik6 i mitten av september avslogs ett tyskt land-
stigningsföretag mot ösel, varvid fyra transportfartyg och
en jagare sänktes.

Saarta haasflottan har äaen lidit saåra förluster.
Bulgariska f arty gs-rrltöp> i ltalien?

De sensationella uppgifterna om att ryssarna i all tysthet
satt både slagskepp och tunga kryssare på stapeln i Nikola-
jevi verifierades den 21 augusti av den'ryske informations-
chefen i form av en dementi av den tyskå uppgiften om er-
övrandet av ett 35 000-tons slagskepp, €r 10 000 tons krys-
sare, fyra jagare och två ubåtar på stapelbäddarna. Dementin
bekräftade tillvaron av dessa byggen men bestred >>erövrin-
getr)), då fartygen liksom varvsanläggningarna sprängts. En
tysk kontradementi följde.

f samband med det tyska framtränganclet mot Odessa ut-
fördes omfattande flyganfall mot fartyg i och utanför denna
hamn. En lätt kryssare uppgavs skadad. den L6 augusti, en
tung kryssare och två torpeclbåtar jämte flera tranåportfar-
lyg lå sammanlagt 170 000 bruttoton sänkta. Även de ryska
flodflottiljerna ha blivit mycket illa åtgångna.

Det är tydligt, att tyskarna lyckats överföra åtskilliga ubå-
tar och motortorpedbåtar till Svarta havet. Storamiral Rae-
ders besök i Sofia vid månadskiftet har givit anledning till
rykten om större operatio"ner med. Bulgarien som deltagare
och givetvis även Rumänien. Från London uppges, att 26
tyska ubåtar äro i verksamhet därnere och att tyskt sjöfotk
tagit hancl om 17 mindre bulgariska ör:logsfartyg - mer än
sex små torped- och vaktbåtar synas dock ej öxistera. Tur-
kiska uppgifter antyda, att Bulgarien såsom officiellt neu-
tralt skulle söka få Turkiets medgivanrle att genom sunden
överföra en del i Italien >inköpta> enheter.

fromgångsrikt opererot i
under dykning, tydligen

Finska viken.
>>Vesikko>>.
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Minsltade sönkningar den ljusa årstiden. Stora
konaojförluster i september.

De ljusa och korta sommarnätterna ha enligt tyska påpe-
kanden minskat ubåtarnas verkningsmöjligheter mot siöfar-
ten. Från brittiskt håll betonas emellertid, att minskningen
av sänkningarna är betydligt större än vad -qom endast kan
skrivas på sommarljusets konto. Churchill uttryckte i ett
parlamentsanförantle den 9 september en för honom ovanlig
optimism. >Slaget om Atlanten> hade uppvisat stora brittiska
framgångar under juli och augusti. En uppseendeväckanCe
passus utgjorde meddelandet att >det sammanlagda brittiska
och allierade tonnage, som sänkts genom fientlig aktion un-
der juli och augusti månacler, icke uppgår till mycket mer
än en tredjedel av det tyska och italienska tonnage, som
vi sänkt med. våra flygplan och ubåtar>"

Samtidigt gav Churchill en intressant upplysning i form
av uppgiften att >under år 1941 ha brittiska ubåtar sänkt
eller svårt skadat 17 fientliga krigsfartyg, varav några ubå-
tar. I detta sammanhang kan nämnas, att några dagar tidi-
gare i ett uttalande från maritimt håll cirka 200 tyska ubå-
tar angåvos insatta i sjöhandelskriget i början av året.

Vid samma tid angavs från brittisk sida de totala motstån-
darförlusterna i handelstonnage under två års krig titl
4 700 000 ton och västmakternas fram tiil L juni 1941 till
7 178 722 ton, fördelat på 1 738 fartyg. Den tyska siffran
för motståndarnas augustiförluster uppgick titl 537 200 ton,
varigenom totalsumman överskred L3 miljoner. Från tyska
överkommandots sida und.erströks, att av denna summa 7+
kom på marinens och 7/+ på flygvapnets konto. I summan
var givetvis ej inräknat det tonnage, som gått förlorat på
grund av minträffar.

Ministern ftir handelsflottan i den norska Londonrege-
ringen har medclelat, att de norska förlusterna uncler tiden
1 jan.-31 maj i år uppgått till närmare 250 000. Genomsnitts-
siffran sjönk kraftigt mot slutet av denna periocl.

Två större aktioner mot brittiska konvojer ha under perio-
den rapporterats från det tyska högkvarteret. Den 24 au-
gusti lämnacles siffran 148 200 ton, dock inkluderand.e en del
i fjärran vatten tyclligen av hjälpkryssare sänkta fartyg.
122 000, fördelat pä 21fartyg, sänktes i en konvoj till Gibral-
tar. I en brittisk dementi härpå angavs 7 fartyg på tillsam-
mans 11094 ton sänkta samt ett eskortf artyg, en s. k. kor-
vett. Tyskarna hade uppgivit, att även en Afri.ili-jagare och
ett bevakningsfartyg sänkts.

Den \2 september med.delade tyska överkommandot, att
under flera dagars långa, sega strider ubåtar i Nordatlanten
ur en 40 fartyg stark, välskyddad konvoj sänkt 22 f"aftyg pä
tillsammans 134 000 bruttotdn. Dagen därpå ökades siffrorna
till resp. 28 och 164 000. Veckan 7-I3 september angavs
av Berlin ha inneburit brittiska föriuster pä 292 000 ton.
Amiralitetet meilger btott 8 förluster av de nämnd.a 28.

790 fartyg i de >>fria flottorna>> i Storbritannien.
Norsha jagaren Bath sänht.

Två hänclelser utanför norska kusten ha tillclragit sig sär-
skild uppmärksamhet. Den 9 september rapporterade båila
parter, att tyska artilleriskolfartyget Bremse (1460 ton, sjö-
sati 1931) sänkts, tydligen utanför Kirkenes. Amiralitetets
formulering motsäger icke den tyska rapporten, som omtalar,
att Bremse genom att ta upp striclen mot motståndaren - en
kryssare och två jagare - lyckades rädda den konvoj, far-
tyget satts att skydda. I clen brittiska versionen kallas Bremse
av okäncl anleclning lätt kryssare och dessutom uppges att
två tyska jagare sänktes.

Av mer uppseendeväckancle art är sänkandet av den norska
passagerarebåten Ri.charil With den 12 september. Om de
frän OsIo kommande uppgifterna att fartyget var obeväp-
nat och blott förde norrmän, varav många kvinnor och
barn, ombord, synes det brittiska angreppet, som utIördes
av ett örlogsfartyg och två flygplan, oförståeligt. Ombord be-
funno sig 130 personer. Ett 100-tal av dem omkorn-mo enligt
norska meddelantlen. Ungefär samiidigt sänktes den norska
ångaren Barög av ett brittiskt flygplan, varvid 90 norska
civilpersoner omkommo. Ett brittiskt ubåtsangrepp på post-
ångaren Lofoten awärjcles av tyska flygplan.

d

En i Völkischer Beobachter i augusti införd bild av ett
>nytt tyskt slagskepp> under eldgivning gav en dagstidning
anledning påstå, att bilden avsåg den nya Deutschlanil,. Intet
hindrar emellertid, att det gäIler Tirpitz.

En tredje brittisk ubåt av den nya U-typen har sänkts en-
ligt ett londonmetlclelande i mitten av augusti. Det gäller
Uni.on (900 ton, sjösatt 1940).

Den 26 augusti publicerades en kommunik6 från norska
Londonregeringen, som meddelade, att jagaren Bath (1190
ton, sjösatt omkring 1920) sänkts. Kommunik6ns formule-
ring tyder på att denna från USA inköpta jagare rlclce skulle
ingå i de 50, som levererades till Storbritannien.

En märklig förflyttning har gjorts av hangarfartyget
Illustrious. Reclan färden från Malta till Alexandria i svårt
havererat skick väckte uppseende. Efter att ha säits i åt-
minstone manöverdugligt tillstånd har fartyget tagit sig över
till USA, där det genomgår fullständig reparation. Dess nye
chef är lord Mountbatten, som vid Kreta förloratle sin ja-
gare, KeIIg.

Ytterligare uppgifter om de >fria flottorna>> ha kommit till
offentligheten. Marinminister Alexander nämnde i ett raclio-
tal, att icke mindre än 190 fartyg med L 200 officerare och
13 000 man kämpa som allieracle till Storbritannien, frans-
män, polacker, greker och norrmän. General de Gaulles sjö-
stridskrafter hade ökats till närmare 50 enheter. Polackerna
ha kommit upp till ungefär ett dussin fartyg, och de gre-
kiska fartyg, som undkommo, ligga under reparation för att
snarast insättas.

Holländska ubå,tar i Medelhaaet. Flera angrepp
på, italienska ltorusojer,

I Meclelhavet ha inga hänclelser av större vikt inträffat. I
mitten av augusti rapporteratle Kairo framgångsrika flyg-
attacker mot en italiensk konvoj, varvid. en jagare sannolikt
sänktes. Samma dag uppgav Rom, att en brittisk ubåt tillin-
tetgjorts.

Även holläntlska ubåtar ha insatts mot italienarna i Metlel-
havet. Den 16 augusti rapporterades de ha dittills sänkt
26 000 ton, och den 13 september ökades siffran med 6 000.

Fyra brittiska ubåtar sänktes enligt en Romkommunikö
den 29 augusti, varvid samtidigt en egen ubåtsförlust med-
gavs.

Ytterligare brittiska angrepp på italienska konvojer ha
då och då rapporterats, bl. a. clen 31 augusti, den 3, 6 och
12 september. Amiralitetet vidhåller, att man lyckats sänka
tunga kryssaren Gori,zi.a och uppger att en ubåt i början av
september åtminstone svårt skad,ade en av de återståencle,
d. v. s. Trento, Tri,este eller Bolzano. Engelska ubåtar ha
enligt turkiska metldelanden uppträtt i Egeiska havet och
anfallit italienska fartyg.

Bland. fåtalet händelser i fjärran vatten kan nämnas, att
tyska rapporter vid olika tillfällen tala om sänkningar, ut-
förda av tyska örlogsfartyg, sannotikt hjäIpkryssare. I ett
amerikanskt meddelanile den 11 september anges, att en
tysk örlogsman 1000 sjömil väster om Panama sänkt det
holländska motorfartyget Kotanopan.

Alltjämt göra axelmakternas fartyg försök att bryta tlen
brittiska blockaden. I mitten av augusti uppbringades så-
lunda två tyska fartyg, Stella och NorilerneA, varav ilet se-
nare med last av kautschuk avgått från Parä .i Brasilien.
Den italienska ångaren Butterfly lyckades däremot ta sig
hem likaledes från en brasiliansk hamn.

De amerikanska transporterna till ryska Stilla havskusten
ha på japanskt håll föranlett hot om avstängande av vä-
garna via japanska farvatten. Uncler clet att inga nya met[-
delanden inlöpt beträffande aktionerna i Franska Inclokina,
ha dock flera åtgärcler vitltagits, som tyda på förberedelser
för nya aktiva åtgärder. Stora omplaceringar i den marina
ledningen ha företagits, varvid. bl. a. amiral Ito utnämnts
till vice amiralstabschef.

I en japansk radioöversikt har en företräilare för amiral-
staben summerat de åtgärder, ABCD-staterna, d. v. s. Ame-
rika, Brittiska riket, Kina och lIolländska Indien, vitltaga i
trakterna av den japanska intressesfärens gränser. Såluncla
uppges Singapore-eskadern ha tillförts flera nya, tyngre en-
heter, och samrnanlagt skulle britterna nu på IVIaIacka för-
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fgsa- över ett 70-tal örlogsfartyg, 70 000 man reguljära och
20 000 man frivilliga trupper samt 500 flygplan. USA har
för1agt 45 örlogsfartyg, varav 2 kryssare, 

-14 jagare och 1?
ubåtar, till Filippinerna, och Ned.eiländska Indiin förfogar
över 80 örlogsfartyg, 500 flygplan och 100 000 man. Stutli-
gen uppges USA till Tjungking-regeringen ha levererat 300
nya bombplan.

>>Greer>>-intermezzot grundaal lör order tiII
USA-flottan att >>shjuta lörst>>.

^ De japansk-amerikanska motsättningarna synas åtminstone
för en tid framåt dämpats i någon mån. Föråvarsanstalterna
på Filippinerna och trafiken på Vladivostok utgöra som ovan
nämnts alltjämt stora irritationsmoment.

FL+"d de åtgärder, USA vicltagit för att trygga exporten
till Sovjetunionen, är ut1äggandet av en ny, körtäre led mel-
lan Seattie och Komsomolsk i Sibirien.

Under september månads första hälft inträffade emellertirl
händ,elser, som helt koncentrerad,e intresset på de tysk-ameri-
kanska förbindelserna. Den 4 inträffacle namligen 

-ett 
>>inter-

m.ezzo>>, som har alla utsikter att bli historiskt. Jagaren
Qregr (1 090 ton, sjösatt omkring 1920), på väg til-l Is-
land med post ombord, blev enligt sin egen version utsatt
för _två torpedskott, som dock missade. Jagaren i sin tur
fällde s_ju_nkbomber. Roosevelt förklaradle fOr tidningarna,
att hän-delsen ägde rum mitt på dagen, med god sikJ och
>inom den amerikanska delen av oceanen>>, vaiiämte Greer
förde amerikansk flagg och tydligt synliga åmerikanska
igenkänningstecken.

Det tyska meddelandet preciserar platsen till 630 31 nord
oc};- 27" 06 väst och uppger att ubåten kl. 12.30 inom det
tyska blockadområdet angreps med sjunkbomber. Man kun-
de icke fastställa ubåtens nationalitet och sköt under det
jagaren förföljde ubåten kl. 14.39 två torpeder, som missade.
FörföIjandet fortsattes av Greer ända till midnatt.

Det omed.elbara resultatet blev ett radiotal av Roosevelt,
innehållande starkast tänkbara angrepp på Tyskland och
även Italien. Det viktigaste avsnittet var dock det, tlär pre-
sidenten meddelade, att >i farvatten, som vi anse nödvändiga
för vårt försvar, komma amerikanska örlogsfartyg och aml-
rikanska flygplan icke längre att vänta på att axelns ubåtar,
på vakt under vattnet, eller axelns piratfartyg på ytan först
avlossa sina dötlande skott . . . Om tyska eller italienska ör-
logsfartyg från och med au och för framtiden bege sig in i
farvatten, vilkas skydd är nödvändigt för Amerikås föisvar,
göra de detta på egen risk. De order, jag givit i .min egen-
skap av högste befälhavare för USA:s arm6 och flotta, äro
att utföra denna politik - omedelbart.>>

President Roosevelts ord synas svåra att tyda annat än
som en form av krigsfOrklaring, i synnerhet som begreppet
>>farvatten, vilkas skydd är nödvändigt för Amerikås för-
svar> synes något dunkelt och under alla förhållanden sträc-
ka sig hitom Island och av allt att döma kolliclera med de
av tyskarna som blockadområrle förklarade farvattnen.

CARL LINDBERG
fyllde 50 år den 9 september

Uppväxt i ett anspråkslöst lantbrukarhem
i Stockholms skärgård tränades Carl Lind-
berg tidigt i försakelsernas och arbetets hår-
da skola. Då andra ungdomar ännu lekte,
deltog han i fisket och lantbruket. \rid fern-
ton års ålder begynte han sin sjömansbana.
I segel- oeh ångfartyg gjorde han i tio år
långresor och tjänstgjorde de senaste åren
som båtsman och timmerman, då han år
1919 fick anställning i Svenska. Sjömans
IJnionen, vilken som bekant år ],gZZ blev
Svenska Sjöfolksförbundet. Denna organisa-
tion, vilken utan överord betytt mycket för
såväl våra sjömän och vår sjöfart, har han
sedan dess varit trogen i med- och motgång.

Är 1932 invaldes Lindberg på socialde-
mokratiska partiets kandidatlista i riks- Riksdogsmon

Qagen, varest han tog säte i anclra
kammaren år 1933. Är 1940 fick han sitt mandat förnyat
för tredje gången. Sedan många år är han styrelseledamot
i Handelsflottans pensionsanstalt och är dessutom medlem
sedan år 1938 i föreningen Sveriges Flottas överstyrelse,
vilkens verkställande utskott han numera även tillhör. I
Stockholms kyrkliga sjömansvårdsstyrelse är han en av
de stora tillgångarna. På sin femtioårsdag uppvaktades
han av en deputation från denna styrelse, som med gåvor
och tal tackade honom för hans levande intresse och in-
satser för Stockholms Sjömansinstitut, som numera sor-
terar under huvudstadens domkapitel. Likaledes är Lind-

Corl Lindberg.

berg en av initiativtagarna till sjömännens
nykterhetsloge i huvudstaden, >Ledfyren>,
som ingår i Godtempiarordens organisation,
i vilkens distriktsråd han dessutom är med-
lem.

fnom ramen av dessa data har Lindberg
presterat ett intensivt arbete under mer än
tvenne decennier som en av sjömännens för-
troendemän inom Sjöf olksförbundet, inom
landets lagstiftande församling och inom
den mångfald av maritimt betonade samman-
slutningar, som göra d"agens sjöfartshistoria.
Under de nio år, som Lindberg haft säte i
riksdagen, återfinnes hans namn under icke
mindre än 77 motioner, av vilka 41 äro hans
egna. Sålunrla har han väckt förslag i frågor
om sjöfartssäkerheten, sjömanshusen, arbets-
tidslagen, nykterhetsfrämjande verksamhet

bland sjömännen, förbättrad pensionering m. fl. för sjö-
männen och sjöfarten livsviktiga frågor.

Då tidsläget skapat många nya problem, av vilkas prak-
tiska lösning vår sjöfarts utveckling och våra sjömäns
trivsel bero, är det en garanti att veta, att CarI Lindberg
ännu har många år av verksamhet framför sig. Som repre-
sentant för den goda viljan, med insikt om sjöfartens livs-
betingelser och det mänskliga materialets behov, vä,ntar
honom ännu många uppgifter att Iösa i den anda av sam-
förstånd och rättfärdighet, som för honom alttid utgjort )
den bärande riktlinjen. C. G. T.
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FöRENINGSNYTT

Sommontrödel med modellbåtsovdelningens styrelse. Från vönster herror Pellersson,
Åkermark, Horlmqn, Schtjssler, Weslerlund, Lundell, Nilsson och Huzelius.

Men vi tro, att föreningens medlemmar
även i övrigt gärna vilja se vilka av-

delningar, som äro livaktiga, och vilka
verksamhetsformer, som ha den stör-
sta framgången. Detta manar till ef-

terföljcl och föreningslivet kan på så

sätt bli livaktigare.
Vi vilja således uppmana avtlelning-

arnas - och även lokalkommitt6ernas

- sekreterare att omgående insända
ett kort referat, när någonting har
hänt inom avdelningen. Men tänk På
att det icke är en dagstidning, så att
om referatet kommer t. ex. efter den

20 i månaden, så flyter det sannolikt
inte in i närmast följancle nummer.

Förelösningsserie i

Stockholm

I samarbete med Stockholms Borgar-
skola anordnar Stockholmsavclelningen
av föreningen Sveriges Flotta en före-
läsningsserie om Sveriges siöfart och
sjövärn. Serien, som kommer att omfat-
ta fem föreläsningar, avser att giva en
populär översikt båtle över den svenska
hanrlelssiöfartens och marinens pro-
blem, i båda fallen med en blick tillbaka
på de historiska sammanhang, som lig-
ga bakom den senaste utvecklingen.
Stockholmsavdelningen hoppas, att se-
rien genom att översiktligt framställa
problemen skall ha något att ge de ma-
iitimt mer initierade samtidigt som clen
skall vara populär och aktuell nog att
intressera en större allmänhet. Föreläs-
ningarna stå öppna båtle för medlem-
mar i ,föreningen och för utomstående.
Biljetter ä 0:65 för medlemmar i för-
eningen (mecllemskort uppvisas) och
1: -- för utomstående kunna köpas På
föreningens expeclition eller i Borgar-
skolan. Biljettpriserna inkludera garde-
robsavgift. Lokal: Borgarskolans stora
sal, Kungstensgatan 2.

Programmet har följancle utseende:

Månclagen clen 29 sept. kl. 20. Förste
aktuarien H. Eneborg: Sjöfartens bety-
delse för Sveriges näringsliv.

Torsdagen den 9 okt. kl. 20. Kapten
G. Fogelberg: Vår flottas uppgi,fter och
verksamhet.

Torstlagen den 23 okt. kl. 20. Direk-
tören för Hanclelsflottans pensionsan-
stalt Knut Tofft: Något ur vår han-
delssjöfarts historia.

Torsdagen den 6 nov. kl. 20. Kapten
M. Starck: Drag ur vår sjökrigshistoria.

Torsdagen den 20 nov. kl. 20. Kapten
S. Lagerman: Sjöslag uncler det senas-
te storkriget - och vatl de ha att lära
OSS.

Stockholms- och Modellbåtsov-
delningornc onordno gemen-
somt möte

Den av överstyrelsens verkställanile
utskott utsedda styrelsen för Sveriges
Flottas modellbåtssektion - tills vi-
dare identisk med styrelsen för Mo-

dellbåtsavdelningen i Stockholm - ha-

de sitt konstituerande sammanträde
den 12 september i föreningens nya lo-
kaler. Ordförande är redqfitör K.-E.
Westerlund, vice ordförantle sIöjdin-
spektör G. Nilsson och sekreterare ar-
kitekt G. A. Lunclell.

Vid samtitligt sammanträde med sty-
relsen för Modellbåtsavdelningen i
Stockholm beslöt man förlägga ordina-
rie höstmötet till onsdagen den 8 ok-
tober. Sammanträdet äger rum i Siö-

historiska mus6ets vackra trof6hall
och huvudpunkt på programmet blir
intendent Gerhard Albes föredrag om

>Modellernas historia och användbar-
het>, illustrerat med liusbilder. Dess-
förinnan awerkar föreningens lokalav-
delning i Stockholm som hastigast ett
par förhandlingspunkter, varefter Mo-

dellbåtsavdelningen förrättar stadge-
enliga styrelseval. Ett högtitlligt in-
slag i dessa förhantllingar blir över-
lämnandet till modellbåtsavdelningens
tre heclersledamöter av särskilda di-
plom som synliga bevis på utmärkel-
sen.

Till sist kan nämnas, att i samband
med sammanträdet, som börjar kl. 19.30

få deltagarna tillfäIle att bese mus6ets

då pågående två utställningar, nämli-
gens dels minnesutställningen över
amiral J. Hägg, dels >Svensk sjöman-
nagärning i allvarstid>.

Kungoskiutningen. Varie höst äger

den s. k. kungaskjutningen rum i form
av en skjuttävling mellan kustflottans
pansarskepp. Konungen har uppställt
ett pris, >kungens kanna>, som tillfal-
ler det vinnande skeppet, och dess ar-
tilleriofficer erhåller av föreningen
Sveriges Flotta en miniatYr av det
kungliga priset: Föreningens pris be-

kostas av den s. k. Skjutpremiefonden.
Yid årets skiutning vanns tävlingen
av pansarskeppet Sueri,ge, vars artille-
riofficer, kapten A. Nilson, således mot-

tagit föreningens pris.

Nyheter från lokolovdel-
ningornc

Då föreningens lokalavdelningar an-

ordna möten eller företaga sig något
annat inom området för sin verksam-
het, är denna tidskrifts redaktion tack-
sam att erhålla ett kort referat. Detta
gäller framför allt årsmöten, tlå val
av styrelse m. m. bör givas publicitet.
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Nu har nya Halda kommit 
- 

ännu behagligare
att skriva på och med ett helt nytt yttreo vars
eleganta linjer skapats i samarbete med Professor

Carl Malmsten. Nya Halda finnes i svart eller
llaldp*grönt, en trivsam färg, vilsam för ögonen.
Anslaget är enastående lätt 

- 
och reglerbart efter

önskan. Den accelererande typarmsrörelsen möjlig-
gör största skrivhastighet. - Begär provmaskin
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Sveriges Flottos

>>småonnonser>

p ubriken här ovan kan i förstone sy-
I \nas som en liten revolution inom
tidskriften och en övergång till dags-
pressmetoder. Så är emeliertid inie alls
fallet - i realiteten har föreningen som

sådan via sitt kontor skött en hei del
sådana där småannonser, framför allt
vad beträffar gamla årgångar av tid-
skriften.

Nu har emellertid redaktionen beslu-
tat att upplåta en del av den här sidan
till medd"elanden om försäljning och köp
av allt sådant, som ligger inom förenin-
gens verksamhetsområde.

Då vi just på sista ticlen fått in en del
Iörfrågningar om diverse smått och gott,

ha vi tillåtit oss att publicera dem i form
av >småannonser>>.

Priset för varje sådant här meddelan-
de blir 30 öre per rad - var och en kan
med ledning av nedanståencle antronser
räkna ut, vad det hela går på. Summan,
jämte porto om man önskar ev. svar
översända till sig, skall tillställas tid-
skriften samtidigt med annonsformule-
ringen, gärna i frimärken. De skoia
vara red. tillhanda senast den 15 i må-

naden.

Och så lämna vi ortlet till våra nYa
>>annonsörer>> och önska många andra
välkomna.

KöPES

>Vår Flotta>, oktober l-919, augusii
1914, juni och juli 1912 samt juli 1909,

ev. hela årgångar. Svar till >>J. E.>, Sv.

Flotta.

1905 års årgång av Vår Flotta
>WLD>, Sv. Flotta.

Gamla vykort av flottans fartYg
fram till världskriget. Svar till >K-E>,
Sv. Flotta.

SÄLJES

1938 års Taschenbuch der Kriegsflot-
ten. Svar till >1938>, Sv. Flotta.

SJ O FA RTS S K O LA N S P RO G RAM

Undervisningslokal: Köpmannainstitutet, Mäster Sa-
muelsgatan 22.

Vid dubbel-timmes-undervisningen göres 15 minuters
uppehåil för rast efter 3/+ timmes undervisning; detta gäl-
ler såväl föreläsningarna som undervisningen i språk och
sjöfartsräkning.

A-kursen.
Föreläsare under höstterminen 1941:

Förste aktuarie H. Eneborg: Öuersi'kt öaer siöfartsnri-
ri.ngen.

Ingenjör Bengt Carlsson Fartygs bgggryad'.
Hamnclirektör Sal. Vinberg: Hamnkunskap.
Ämneslärare:
Engelska: Fil. mag. L.-O. Högberg, adjunkt vid Stock-

holms Navigationsskola.
Tyska: pr. ptrit. Egon A. Ost, lärare vid Schartaus Han-

delsinstitut.
Sjöfartsräkning: Revisor K. L. Lintlquist, D. II. S.

Fredag 3 okt.: Föreläsning kl. 7.30-9.15 e. m. >Fartygs
byggnad.>>

Tisdag ? okt.: Engelska kl. 7.30-8.15 e. m.
Torsdäg 9 okt.: Sjöfartsräkning kl. 7.30-9,15 e. m.
Tisdag - 14 okt.: Tyska kI. 7.30-8.15 e. m.
Lördalg 18 okt.: Besök å skeppsvarv (tid och-plats be-

stämmes senare)r >Fartygs byggnad.>>
Tisdag 21 okt.: Engelska kl. ?'30-8.L5 e. m.
Torsdäg 23 okt.: Siöfartsräkning kl. 7.30-9.L5 e. m.
Tisdag- 28 okt.: Tyska kl. 7.30-8'15 e. m.
Fredag 31 okt.: Föreläsning kl. 7.30-9.15 e' m' >tr'artygs

byggnad.>>
Tisdag 4 nov.: Engelska kl. 7.30-8.15 e. m'
Torsdäg 6 nov.: Sjöfartsräknlng kl. 7.30-9'15 e. m.
Tisdag- 1L nov.: Tyska k!. 130-8.15 e. m.
Frecla! 14 nov.: Bäsök på Tekniska Högskola,{rs Hydro-

mekaniska Laboratorium, >FartYgs
byggnad.> Kl. 7.30-9.15 e. m.

Tisclag 18 nov.: Engelska kl. 7'30-8.15 e. m.
Torsdäg 20 nov.: Sjöfartsräkning kl. 7.30-9.15 e. m.

Tisdag
Fredag

Tisdag
Torsdag
Tisdag
Fretlag

Onsdag
Fredag
Onstlag
Fredag

25 nov.: Tyska kl. 7.30-8.15 e. m.
28 nov.: Fbreläsning kl. 7.30-9.15 e. m' >Hamn-

kunskap.>>
2 dec.: Engelska kl. 7.30-8.15 e. m.
4 dec.: SjöIartsräkning kl. 7.30-9.15 e. m'
9 dec.: Tyska kl. 7.30-8.15 e. m.

12 dec.: Föreläsning kl. ?.30-9.15 e' m. >Hamn-
kunskap.>>

B-kursen.

Samma föreläsare och ämneslärare som A-kursen utom i
sjöfartsförsäkring, där aukt. revisor Tore West1ing, D.
H. S., är ämneslärare.

Fredag 3 okt.: Föreläsning kl. 7.30-9.15 e' m. >Fartygs
byggnad.>>

Onsdag 8 okt.: Tyska kl. 7.30-9.15 e. m.
Freilaf 10 okt.: Sjöfartsräkning_ kI. 7.30-9'15 e. m.
Onsdag 15 okt.: Engelska kl. 7.30-9.15 e. m.
Lörda[ 18 okt.: Besok å skeppsvarv (tid och- plats be-

stämmes se-nare). >Fartygs byggnad.>
Onsdag 22 oki.: Tyska kl. 7.30-9.Lb e. m.
Fredaf 24 okt.: Sjöfartsräkning_ kl. 7.30-9.15 e. m.
Onsdag 29 okt.: Engelska kl. 7.30-9.15 e. m.
Freda! 31 okt.: Föieläsning kl. 7.30-9.15 e. m. >Fartygs

byggnad.>>
5 nov.: Tyska kl. 7.30-9.15 e. m.
? nov.: Sjöfartsräkning kl. 7.30-9.15 e. m.

12 nov.: Engelska kl. 7.30-9.15 e. m'
L4 nov.: Bestik å Tekniska Högskolans Hydro-

mekaniska Laboratorium. >Fartygs
byggnad.> KI. 7.30-9.15 e. m.

Onsclag 19 nov.: Tyska kL 7.30-9.15 e. m.
tr'reclag 2L nov.: Sjöfartsräkning kl. 7.30-9'15 e. m.
Onsctag 26 nov.: Engelska kl. 7.30-9.15 e. m.
Fredag 28 nov.: Föieläsning kl. 7.30-9.15 e. m. >Hamn-

kunskap.>>
Onsdag 3 dec.: Tyska kl. 7.30-9.15 e. m.
Fredag 5 dec.: Siöfartsräkning kl. 7.30-9.15 e. m.
Onsdag L0 dec.: Engelska kl. 7.30-9.15 e. m.
Fredag 12 dec.: Föfeläsning kl. 7.30-9.15 e. m. >Ifamn-

kunskap.>>

<\-
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.BRÄND.FÖRSÄICRTNG' LIVFÖRSÄI(RING
Huvudkontor: Avdelningskonton

cÖrnsonc sroc KH o LM

Agenter å alla större platser inom landet.

sJÖTÖBSÄKRIN GSÄ.KTIE BOI-,AGET

"t1Yå'ÅGIR "tlnof'
STOCKHOTM

lan dtr an sp or tf ör s ökr in g ar

(n) alla slag,

sjö-

STOCKHOLIVI.S TRANSPORT'
och BOGSERINGSTAKTIEBOLAG

Stadsgården 20, STOCKHOLM

lvfassg o dstr ansp ortec o ch
Bogseringar,

Bärgningso och dYkeriarbeten,
Kraftiga isbrytace.

Tolofon rTrentportbolagotr. Tolcgr. rTranrportbolagetr.

Bergnings- och Dykeri-Aktiebolaget
NEPTUN

Regeringsgoton 45' Stockholm.
Utför alla slags bärgnings- och dykcrlarbcten,

Telegr.,adr.:

Ncptun, Stockholm. Kontorct: 10 Ol 43' 10 88 97.

Dir. ERIK BRODIN 104490.
Eftcr kontorstld: 1O 01 43.

Bett's o'?;i;;,": 
:,F''eerins

Alla slags packningar,

A.-B. örv;Fgå*o & ce

A K T I E B O LA G E T
TRANSMARIN

Telegrcfodress : Tronsmori n, Helsingborg

REGUI-IÄNA LINJER

Från östersjön Från Manchester Conol

till Storbritonniens och River Mersey
vöslkust och lrlonds till östersjön
ostkust

KOKS
K.OC

,/'NTP,,NCIT
B?,.N<ETTER,

Tc,L Xannrtat-: f.apånt lCollnDotl

Proviant till gunrurn
oeh mössor

Ring ,NK Livo,

A..8. NORDISKA KOMPANIET
Livsmedel savdelningen

s trtr trABRi5:,,åKlrntrBo n AG

Tillocrkar kall?ragna rör ae kot- oclt tpccialttål för flygrnaakinain?uttricn, kall?ragna

ångpannctubt för krig{artYg m. m.

'-/-
__ XXIV -



KONDENSERAD

MJÖLK. & TORRMJÖLKSFIRMAN

AXEL GRIMI.UND
YSTAD

Tel. 592 Tel. 592

Rekommenderqs

Mångårlg lcvcronlör lill Kungl. Flottcn.

ELIS ERIKSSON AB.

PAPPERSHAN DE L

6 Drottninggolon 6

STOCKHOLM

TAG

NITROGLYCERIN Å.-8.
GYTTORP

ARMATUR
FOR

KRIGSFARTYG
ocH

HANDELSFARTYG
LEVERERAS AV

AKTI EBOLAGET

FÄRE ARMATURFABRIK
SIBBHU.LT

BEGÅR OFFERT

Rekommenderos

Telefoner: Vöxel 2311 45

A.B. SALTSJÖOVNNN
STOCKHOLM

SALTSJOQVARNS

MANNAGRYN
I vidstående

Rökare använda

PIPRENSARE
av Svenska Chenillefabrikenr, Ängelholm,

prima fabrikat. Fås i alla tobaksrffäret

Svenska varot föt svenslca mån.

år den bästa formen för. förvand-
lingen av de avlidnas stoft.

Upplysningar om eldbegängelsen
lämnas å

Svenska Eklbegängolse-Föreningens
(S. E. F:s) Stoekholmsavdolnlngs Byrå,
Sveavägen 25,2 tr. (hiss).'fel. 20 22 80.
Vardagar kl. 10-4, lördagar kl. 10-2.

Medlemsavgiften i föreningen är on
gång för alla: för i begravningskassa
lnskrivna Kr. 5:- samt lör andra

Kr. 10:-
Föreningens tidskrift rlgnisr Kr. 3:-

pr år (12 n:r).

Medlemskap i Sv. Eldbegängelsoförsilk-
rlngskassan befriar de efterlevande
från kostnader och bestyr med den

dödes begravning. Låga premier.

tldheUänUelsen
Gefle Nya

GEFLE

Telcgramadress TSTOWINGT.

StufverirA.rB. I sniytnn och 
'u*:":t:f":

SYeabolagels Ångbålskonto r

KALMAR

utföras prompt och billigt.

Ivledlem av Syensfta Arbetsgivare' I

föreningen I rel. 124, 72s,152s, go7

Rikstelefon 277' I r.t.gramadress: sveabolaget.

REIERI-

AKTIEB OTÄGET

TRAI{SATIAI{TII

GÖTEBORG

Stockholms stads
Brandförsäkri n gs kontor
för ftirsäkring - även på kort tid -samt under om- och nybyggnad - av

fastigheter inom Stockholmr stads
område.

Fonder lO4 mlll. kr.
Premielån vid allframtidsa

försäkring.

Vinstutdelning för år 1940

kronor l.555.OOOr -



STOCKHOLMS ENSKILDA BANK
AKTIEBOLAG

GRUNDAD I856

FONDER 100.000.00Q KRONOR

shf+b 

rr
%ön*0,

BLEKINGE
Huvudkontor
KarlskFona

Medelupplogo
t7r 659

Sydöstra

Sverges Dagblad
Karlskrona

Daglig morgontidning.

Ledande nyhets- och

annonsorgan för Blekinge !

Blehinge Läns Tidning

Avdelningsk ontor
Ronnehy Kanlshamn

1qr tryckeri aktiebolag
''lte ab.'stockholm 1941

1:a hqlvåret 19 41


