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Med delande från Kungl. Orlogsmannasällskapet nr

6-7 /54.

O rdinarie sammanträde elen 3 november 1954.
l.

2.

3.

-±.

Valdes till hedersledamöter av Sällskapet:
Gener a l B. G :son Nordenskiöld samt
Landshövding K. E. H. von Heland.
Valdes till a rbetand e ledamöter av Sällskapet:
Marinöverdirektör I. H. Oldenburg,
Komm endörkapten D. G. C. Arvas,
Major B. L. A. \Vestin,
Kommendörkapten B. G. G. Lundvall,
Kommendörkapt en B. O. I. Lagercrantz,
Kommendörkapten S. F. G :son Broms,
Marinläkare av l ar. docent C. M. O. V. I-Iesser,
överstelö jtnant K. F. Gillberg,
Kommendörkaplen C. G. Bacher och
Överste S. E. H aglund.
Val d es till korr espo nd e ra nde ledamot av Sällskapet:
Byrildirektör Greve F. K. vV. von Schwerin.
Valdes till fö redragande för 1955 i vetenskapsgrenen
sjökrigskonst och sjökri gshisto ria:
led amole n J. E. B. Björnsson med
ledamoten B. G. A. Larsson som suppleant.

Extra sammanträde den 10 november 1954.
l. Beslöts att under 195J antalet lediga platser för inval
skulle utiikas från tio till tolv och alt
Kommendörkapten E. A, L. B. Lind af Hageby samt
Majoren B. K. A. Sjöblom
som vid val den 3 november 1954 uppfyllt fordringarna för
inval skulle k allas att vara arbetande ledamöter.
Hö gtidsammanträde den 15 november 1954.

1.

Valdes till ordförande föt· arbetsåret 1954- 55:
hedersledamoten Samuelson.
50
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2.

Yaldes !ill vice ordförande:
ledamolen Lindh.
:3. Erhöll korresnonderande ledamoten Ch. Sahli n h'2drandc omnämnande samt 200 kmnor i pris för nrtiL!nr i
T idskrift i SjöväsendeL
LL Föredrog :-:ekreterarcn minnesteckningar övn avlid 11 ,1
ledamöterna Hessie och Palm, hedersledamolen \Ya hllll:1 n
sam t korre sp onderande ledamolen Törnkvist.
5. Föredrog sek r eteraren berättelse öv e r Kungl. ÖI'log:',m annasäll skapets verksam !Je l und c e n r betsa re t H):-)3 -:i l.
6. Upplåste ledamoten Stnrck utdrag nr årsber~ittclse i
sjök r igskonst och sjökrigshistori a kallat »Sjökrigcls min,la
gemensamma div idend -- och de n största» författal ay ll'da ~~10 ten Edenber g.
7. I samband med nedläggand et av sina ämbet en höll vic e
ordförande, ledamoten Stefcnson, ett anförande »Ö rlog sslntionerna och deras föregångare» samt ordföranden, hed cr,;IC'damoten Samuelson, ett anförande »Synpunkter på ma rin a
organisationsproblem».

Ordinarie sammanträde den 7 december 1954.
1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen art illeri
och handvapen för år 1955 ledamoten Lindmark med led~ l
moten Broms son1 suppleant.
2. Fastställdes stat för år 1955.
3. Fastställdes följande arbetsordning för år 1955.
Högtidssammanträde tisdagen den 15 november sa ml ordinarie sammanträden andra onsdagen i januari och ok tobe r
samt första onsdagen i envar av månaderna febru ari, mars,
april, nov ember och december.
4. Valdes att revidera 1954 å rs räk enskaper led amötern a
Segrell och Lindahl med ledamoten ;\'ordling som suppleant.
5. Valdes ledamoten B. Lind af Hagcby till Sällsk apels
sekretcrare fr o m d en 1 feb rum·i 1955.
G. Föredrog ledamoten Fagerström å rsb erättelse i velenskapsgrenen artilleri och ~wndvapen. .
.
. .
"'
Till föredraget voro offleerare sam1 vederlikar mbJ udn" .
Karlsl.;:rona den 1 december 195L1.
SVE::'{ FORSBERG-.
sekreterare.

Berättelse over Kungl. Orlogsmanna-

sällskapefs verksamhet under

arbetsåret 1953-1954.
1. Sällskapet har varit sam'ul till ell höglidss::mnnanlr~i
de, sju ordina1·ie ;;amnwnl r ~idcn saml ctl extra sammanträde.
2.

Sällsk apets l-imbet.wniin ha Yarit:
Onlföra n dc, heders] cd a m o ten Samuclson,
Vice ordföra nde, ledamoten Stcfcnson,
Sckrcterare, ledamoten Lundblad (intill den
däreflet· ledamoten Forsberg.

:n

juli)

3. I Bereclninqsutskoitel ha utom Yice ordföranden o~h
sekreteraren ingått t o m april 195-! ledamöterna Molander,
Nym an och Th. Lindgren med ledamöterna l\"onlling, Segrell
och Eng som supplcante1· samt därefter ledamöterna Nordling, Molander och Th. Lindgren med ledamöterna Segrcll ,
Edenberg och Eng som suppleanter.
4. lntriidesanlörande jämlikt § 31 har avgivits av ledamöterna Hall, Larsson, Ljungberg och ödman.
5. Hedrand e omnämnande och i pris 200 kronor har utdelats till korrespond erand e ledamoten Sahlin för artiklar
i Ti S.
6.

Årsberiittl'!se r h a avgivits i följ ande vetenskapsgrenar:
Artilleri och handvapen av lcd:nnotcn Grftberg,
skeppsbyggeri och maskinväsende av ledamoten \\'allin.
:\Iinv~iscnde av ledamolen Stade.
Förbindelseväsende av ledamote n P. G. Lindgren.
:\'avigation och Sjöfart av ledamolen Uggla,
SjökrigsJ.::onsl och Sjökrigshistoria av l edamoten Edenbe rg,
H~ilso - och Sjukvård av ledamoten Stenkula.

Då årsberättelserna varit av mer a allm~int intresse, h ar
Vid deras framförande tillträde lämnats i_iven för officerare
0
ch ve derlikar u tan för Sällskapets krets.
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7.

Sällskapels lidskrij't har utkommit med sedvanl igt antal häften.

8.

Inom Sällskapet ha följande lärändringar ägt ru m.

Nled döden avgåll:
Atbetande ledamoten Palm,
Hedersledamoten \Va hlm an,
KoJTesponderancle ledamoten Törnkvist och
Hedersledamoten \Vablslröm.

SVE~

Tillkommil:
H edersleda möl erna:
General B. G :son 1\ ordenskiöld och
Landshövding K. E. H. von Heland.
Arbetande ledamöterna :
.:\:Iarinöverdirektör I. H. Oldenburg,
Kommendörkapten D. G. C. Arvas,
Ma.ior B. L. A. \Yestin ,
Kommendörkapten G. B. G. Lundvall,
Kommendörkaplen B. O. J. Lagercrantz,
Kommendörkapten S. F . G :son Broms,
Marinläkaren av l gr. docent C. M. O. Y. I-Iesscr.
överstelöj lnant K. F. Gillber g,
Konunendör'k.apten C. G. Bacher,
överste S. E. Haglund,
Kommendörkapten E. A. L. B. Lind af Hageby och
Major B. K. A. Sjöblom.
Korresponderande ledamot:
Byrådirektör, Greve F . K. \Y. von Sehwerin.

9. För närvarande utgöres Sällskapet av:
Svenska Förste Hedersledamöter ........... .
Utländsk Förste Hedersledamot . . ..... . ... .. .
Svenska Hedersledamöter .... . ..... * ....... .
Ulländsk H edersled amot ........ .. .. . .. .... .
Arbetande ledamöter (därav i aktiv tjänst vid
marinen 90) ..
Svenska Korresponderande ledamöter .
Utländsk Kon·csponderande ledamot .... .. .
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FORSBERG.

sekreterare.

Upp f'lytiats till hedersledamot:
Arbetande ledamoten Berthelsson.

o

10. Den senast invalde ledamoten intager i Sällskapets
fortl öpande medlemsmatrikel ordningsnummer 775 räknat
frå n viceamiralen Falkengr en med ordningsnummer l den
15 november 1771.
Karlskrona elen 15 november 1954.
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Synpun kt er på manna organisations probl en1 .
Anfö rande på K u ngl. örlogsmannasällsk apets h ..
.
og .
t1 d sdag den 15 n ovembe:- 1954 av Dess ordf öra nqe,
1
konte r amiral

SA M UELS O N.

.. cndcr de n ttic rupplwggn ads- och utvcddingspcriod , s 0111
kan nctcc kn a l vårt förs var fdm andra världskrig cb utbrott
Il <: dc organisatoriska problemen stän dig\ YDI·it aktue lla, ickl:
tmnst ge nom den fortlöpande öve rsyn i besparingssvi k a\'
den militära organisationen, som ulförts genom ·fii rso 1·."
a v sl<llliga rationaliseringsurgan och sä rskill lillsntta uir1·d=
ningar. Yid marinen har denna rationaliseringsverks amhel
cnb arL herört landorganisationcn .
För den marina OJ ganisatinnens funktionsdugligil et Y id
mobilisering och krig ~i ro d c principer, efter vilka <tt ll!W
rationaliseringsverksamhel bed r ives, av slor bet-nl clsc, ocl 1
s~)]11 det ~ir p[l dc~ma_ punkt skiljaktiga mcninga,: oft a .l"ll!J<l
~;1g mellan orgamsat1onscxpcrtcr och marina myndighl'ln,
kan det vara bcrölligat att vid delta tillfälle frambgga Ilagl a synpunkter pt'\. hithö1 ande problem, särskilt som d essa pa
sistone YU!Inil ökad aktualitet inför tömtskickade vtt cr!i!J,ll''-'
ingripande omorganisationer.
"
Först några ord om den militärorganisatoriska lwkg nmdcn .
Med andra v~irldsk rig ct. inleddes blixtkrigets och dl'l lolc~la. krigets tirls~lldcr, scm medfört k rav p{1 hög beredo-ka p
ocl1 enkel, snabb övcrg{lng fdm freds- till krigsfot. Flygets ut vecklinQ,· och d~irmcd sammanlliinPandc bombfara har dc-;sltlom givit fö rsvat·d mtmw1 och vit"tnbccnde problem att k mästra. Tillförseln av nva stridsmedel, nva mclodcr och nq1
tekniska hjälpmedel har krövt omvärdc~·ingar, skapande ~l\'
nya taktiska metoder samt omfattande nvkonstruldioncr ocl 1
moderniseringsarbeten, dc stridande cnli c!crna ha blivii o.lllmct· komplicerade och person al ens utbildning har m[lsl r cYidcras och omhiggas. En L'tngt driven spccial,iscring ha r hliYit nödvändig och pcrsonalbehoYci, äYcn i ledningsorgancll ,
har ökal.
Ur mi liEirorgan isa torisk sy npunkt i.i.r dock den mes t iiigoncnfallandc konsekvensen av bomb- och blixtkrigets uly cc kling och det därav följamlc bcredskapskraYd for d ran pn Hlsp ridning a v krigsmateriel och förråd till eller i ntirhclc il
av dc plalscr, där dc avse s a tl\'än d as (s{l alt »ick e all<l ii gf!

Jigga i samma korg») , spridning av personalens inkallelse~
ooh u trustningsplatser m m, varigenom även tillgodos es nödvändig avlastning av kom m u nikationsmedlen i det kritiska
mobiliseringsskedet Härav fö ljer också, att d e stridande, utspridda enheterna i all mö jlig utsträckning böra vara självförs örjande och utrustade med härför erforderliga organ.
Även l edningen bör med h änsyn till så rbarheten hos trådförbi ndelser , kommunikationslin.i er och samfärdsmedel samt
störningsmöjligheter för radioförbindelser, vara så decentraliserad som möjligt, samtidigt som det måste sörjas för en
änd amålsenlig samverkan m ellan de olika enheterna genom
samordnad planläggning och samordning av de olika befälsinstansernas verksamhet.
Alla dessa omständigheter peka mol dec entralisering, samordning (vilket icke bör förväxlas med sammanslagning) och
självförsörjning såsom varande de grundläggande princip er ,
som övervägande bor d e tillämpas vid krigsorganisationen,
därvid huvud vikten bör läggas på ändamåls enligheten framför ekonomiska hänsy n.
I fredstid tillkommer emellertid krav på stort hän synstagande till den ekonomiska faktorn. Besparingskravet har,
särskilt på senare tid, framträtt med större styrka då statsmakterna visat sig vara obenägna att tillåla någon nämnvärd ökn ing av försvarskos tnaderna utöver den nuvarande
ran1en.
D et är naturligt, att man i detta läge i första. hand undersöker möjligheterna att finna besparingar genom att nedbringa anspråken på administration, p ersonal och jnvesteringar i landorganisationen. Det är också naturligt, att vår a
rationaliseringsexperter gärna hämta sina föreb ild er från
industrin, där sedan l änge en på vetenskapliga grunder by ggd
rationa:Jiseringsverksamhet bedrivits, som framtving J.ts a v
bl a brist på arbetskraft, kraven på kortare arbets tid och
ökad sem esterledighet, men också av d en hårdnande ko nkurrensen, som tvingar till nedbringande a v d r iftkostnaderna.
Utan tvivel h ar också industriorganisationen i flera avseenden princip er, som direkt kunna tillämpas inom den
militära organisationen, m en d et finns även så dana, som
om d e tillämpas inom militär organisation kunna sätta den
mil itära effektiviteten i far a. D e distinktioner, som härvidlag måste göras, äro h elt b ero end e av vilket ändamå l organis ationen ifråga skall tjän a,
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Om industriorganisati onen direkt kan tillrättaläggas fö r
ostörd fredsproduktion på rationellaste sätt och organisationen för krigsproduktion kan lämpas efter fredsorganisationens grunder, så är ifråga om försvarsmakten förh ållandet i de flesta fall det omvända. Försvarsmaktens org:1nisation måste grundas på den effektivaste krigsorganisationen och fredsorganisation en får lämpas efter denna.
Vad särskilt marinen beträffar, där krigsberedsk ap en av
naturliga skäl måste hållas hög, bör freds- och krigsorganisationen helst vara identiskt lika, och de ins.k ränkningar,
som av ekonomiska eller andra hänsyn äro önskvärda i
fredstid, begränsas så att snabb övergång till krigsorganisa-tion säkerställes och kan ske utan improvisationer eller omkastningar i det kritiska ögonblicket. Detta iiinebär, att vissa
vitala delar av krigsorganisation en i fredstid måste vara organiserade som i krigstid och i full verksamhet, under de t
att mindre vitala funktioner endas t uppehålles i b egränsad
omfattning eller mer eller mindre förpuppas så att de hlt
' kunna sättas i funktion den dag de behövas.
Skall man bedöma det rationella i en sådan fredso nm.nisation, blir resultatet givetvis olika om man bedömer ~ft~r
civila, industriella grunder ell er efter militära. En rationalisering i besparingssyfte måste i regel innebära en centraliserings- och standardiseringsp roccdur, som emellertid icke
alltid rimmar med det militära beredskapskravet och kravet på decentralisering och självförsörjning. För den ch ile
bedömaren kan det därför ligga nära till hands att k araktärisera vissa militära organisationer såsom irrationella eller
obehövliga.
De möjligheter att utnyttja nya uppfinningar inom kontorstekniken, som erbjuda sig även i militära staber och expeditioner, inbjuda i och för sig till att rationalisera genom
att centralisera och sammanslå perifera verksr1mheter, såsom t ex registrering, inkallelse, kommendering och avlö ning av personal m m.
Därvid får man emellertid icke fö1•bise, att en ccntralmvn dighet knappast kan ha samma möjlighet som en lokal eller
regional myndighet att taga individuella hänsyn. Man riskerar, att den mänskliga faktorn undanskymm.es och att owsorgen om den enskilde individen försvåras.
Ett sådant offer på rationaliseringens altare kan vara nö dtvunget i en sto11naktsn1arin, där personal ens storlek sordning nödvändiggör en mekanisering. Ett sådant tvångsläge
kan inte anses föreligga i en liten marin som vår, varför för-
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delen av den för personalens trivsel så viktiga individuella
behandlingen icke bör äventyras.
Med centraliseringen följer också d e taljarbete i centrala
instanser och dänned ett undergrävande av de perifera organens initia tiv- och handlingskxaft ävensom benägenhet att
standardisrra alldeles oberoende av att dc lokala förhållandena äro olika och att de tre för svarsgrenarna i flera avseenden bygga p:1 olika förutsättningar. En i och för sig
nyttig standardisering blir då liktydig med en skadlig likriktning.
Varje f örsvarsgren har oundvikligen sin egenart och sina
sp eciella livsbetingelser, som härleda sig ur det element och
den miljö, där verksamheten bedrives, samt ur cl.e traditioner,
som utkristalliserats und er tidernas lopp såsom stöttepelare
för tjänst ens behöriga gå ng och upprätt hå llandc av en god
and a. Det är av vikt, att organisatören har sinne och känsla
för dessa olikheters praktiska och psykologiska betydelse
för effektiviteten, stt att inte sådan sammanslagning eller
likriktning åstadkommes, som är till skada såväl för delen
som för det hela.
En sammanslagning av verksamheter, som endast sken . .
b art eller till namnet äro av samma slag, innebär som r egel,
att i likriktningens n am n minor i tetens intresse n sk j u tas å t
sidan, och en eller flera av dc sammanslagna delarnas verksamhet snedvrides eller hämmas.
Sammanslagning och likriktning kan då det gäller försvarsgrenarna icke utan allvarliga skadeverkningar drivas
utöver d en gräns, där deras möjligheter till verksamhet och
utveckling i överensstämmelse med sin egenart stävjas. Vad
det här gäller är icke att till varje pris sammanslå, likrikta
och centralisera utan att samordna så att försvarsgrenarna
eller dessas funktioner komplettera varandra och så att initiativ, handlingskraft och god k åranda befrämjas och f å r
k om ma till sin rätt, varigenom största .samlade effekt bäst
ern ås. D etta torde ha sin giltighet hela organisationen igenom, uppifrå n och ~inda ned.
Klara befälslinjer äro ur effektivitetssynpu nkt av stor b etyd else, vilket emellertid icke, som ofta sker, får misstolkas
därhän, att förut sä ttningen för tillskapande av klara befälslinjer skulle vara sammanslagning av ledningsorgan och
verksamheter fr ån de olika försvarsgr enarn a till gem ensamma organ . Även i detta fall torde reglerad samverkan
vara d en effektivaste organisationsform en.
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Som exempel på en ur marin synpunkt idealisk organ isation kan anföras organisationen av en sjöstyrka, d är'r·hcfen för befälet och har ansvaret i alla avseenden och i sin
stab förfogar över alla för tjänstens bedrivande erford cr!i "a
specialister. Samma är förhå llandet ombord på ett örlo<~s
fartyg, där fartygschefen för befälet under motsvarand e Cctingelser. I dessa fall är fredsorganisationen identisk me d
krigsorganisationen och b creds,J .;:apsgraden följ akUigen m\"<.:ket hög.
En .sådan organisation kan var a mönster även för marinens landorganisation m ed de modifikationer, som k unna
hctinga f. av beredskaps- och kostnadskraven. En b efälhaYare
hör sålunda i princip icke vara underställd mer i:i.n en chef,
varken militärt eller förvaltningsmässigt (ingen tj äna r väl
två herrar) och hans befäl och ansvar bör omfatta h ela hans
verksamhetsområde, såväl det militära som ekonomi o<.:h
förvaltning . Han måste också förses med d c stabsorgan och
<len personal i övrigt, som fordras för att han skall k unna
hedriva denna verksamhet. Härigenom skapas klara b efälsoch ansvarslinjer och den för effektiviteten i krig b etyd elscfulla initiativkraften och framåtandan stimuleras icke blolt
i högre utan även i lägre instanser. Förbandschefen får möj lighet att lära känna och b ehärs ka hela sitt verksam:h ctsområde. Den underlydande personalen får en h emhörighe t,
en fast punkt i tillvaron, som stärker den samhörigh etskänsla som kan kallas god k åranda och som är en fa ktor
av betydelse åven ifråga om rekrytering och personalvt1Yd .
A v vikt är ävenledes ur krigsberedskapssynpunkt att regionala organ hållas åtskilda frå n lokala orga n, så alt dc
kunna funktionera självständigt utan att vara hero ende av
varandra annat än i lydnadsavsecnde.
Det är givet, att ett nedbringande av marin en s fred sli<l a
driftkostnader i och för sig alltid måste vara eftersträv ansvärt. Men mot de ekonomiska vinster, som eventuellt ku nn a
göras genom organisationsändringar, som enbart taga sikle
på b esparingar utan att direkt tjäna krigsb eredskap ens oc h
krigsduglighetens intresse eller äro ·betingade av påtagliga
bris ter i funktionerandct, m åste vägas vådan av att fö rhi~e
d e ford ringar, som uppställas p å grund av d en inledningsvis
anförda militära bakgrunden , bety delsen av klara befälsli nj e r och ansvarsförhållanden, under l å ng tid empiriskt vu nn a
erfarenheter samt de psykologiska och rent mänskliga fn!(torer, som alltid äro oföränd erligen desamma och som t1 ll
sist äro avgörande för organisationens verkningsför m åga.
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Sannol ikt är väl också, all några ~wgöran(1e ekonomiska
vinst er knappast st[t att vinn a genom centrn l i~:c ringsa lg i.i r
cler i d c regionala och lokala organen, d[l däremot risk förcligger all krigsberedskapen såväl som cffcktiYitclcn km
äventyras och o rganisationens ä nd alll[t! på längre sikt di.irigcn om förfelas.
För den m iliUira effektivil e len ~i r del ocksft av stor betydelse, all dc o rganisatoriska ingreppen icke äro en slä ndi gl forlg~1endc företee lse, som ~ivcnty rar stabililelen o<.:h Lib rin ga i· personalen en l a tcul osäkcrhclsk~in::;la, som hämmar
arb etslu st och initiativkraft. Personalen m åste k ä nn a och
erfara, all våra organisatörer ha ki:insla även för psykologi sk a faktorer och taga hän syn lill för·svarsgrcnarnas natu rli ga ol ikh eter, så att e n hi.immandc likriktning u n dvik es
och i ställe t e n nyttig kåranda oc!J yr k e;;sloltltcl kan h[d ln-;
vid makt.
Härtill komme r önskcm [llcl om en lugnare r-ytm överllll vud tagcl i arbetet såväl ombord som i land f ör all icke r eda n i fredstid förslita person alen, icke minst (Jfficcrsperson alcn, som dock ä1· !Jjärtal ocl1 sjiilcu i varje mi lili.i1· organisation.
Även om m an sö.lun da res e rvationslöst kan und erstödja
strävan alt rationalisera inom försvaret, Yarvid jag n~irmnsl
åsyftat· marinens landorgan isation, m:"tstc man, iiven me d
risk a tt bli besk ylld för bristande reformvilja, varna för
h årda ingrep p i empirisid och på Iöng e rfarenhel up:)hyggdn
organisationer utan att klara bevis för sådana brislfö!Jighct er före l igga, som icke k u nna tiHriiti as inom den befintliga ramen, oc h a lt nt1go n t ing ur krigsberedskapssynpunkt
väsen tligt bättre finne s att s~illa i sliillcl.
I varje fall mrtslc verkningarna p:"! krigsberedskap, person alens moral och k rigsdugligheten i fö1·sta hand vara a vgi)rand e då d e l gi:i.ller att ta ga slLillning till rationaliscr ingsförslag, som en dast kunna inbringa i förhölland e till del heJD
oväsentliga och kansk e i real itelen fikliv a Yinstet·, men som
åst adkomma skad evcrkninQar, som m olver k a försvarets ö.ndam[tl oeli effekt ivitet.
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Orlogsstationerna och deras föregångare.
Anförande på Kungl. örlogsmannasällskapet s ho''
.
~
t1dsdag den 15 november 1954 av Dess vice ordf ör an de
kommendör STEFENSON,
'

D~et t?rde .vara allmänt bekant, att försök p ågå med cen-

~.r allserm~ hll Stockholm av derlj verksamhet, som åvi la t
orlogss~.ahonern~s le dning. Sålunda har ch efen för Stoc kh?lms orlogsstahon ~·edar~ å lagts att vid sidan av egna u ppgifter h~ndhava .~:.egis~renng, b ef ordra n , uppfl yttning, k om menderu~g m m ]amval av Göteborgs örlogsstations uo, u bef
o~h. mcmga sam! värnpliktiga . A.vs iktcn synes vara att m etl
b~n·Jan a_v år Hb5 låta öSS successivt övertaga Station slc<lnmgens 1 Kar~skrona verksamhet av motsvarande slag.

. :We? anlednmg av den.na .~ansl~a genomgripande omorgahar d et syn~s nug lampllgt a tt lämna en kortfatt a d
luston~k ~~Jq:rrund tJll vår nuvarande organisation. J ag stöder 1mg harv1d bl a på uppgifter, som välvilliot samlats ·w
löjtn~ntcn i marinen C. vV. \Vesterberg. Till hi;toriken k01~1 mer Jag sedan att knyta några personliga reflektioner ifr å ga
om den p lanerade organisationen.
•
J ag börjar återblick en med en redogörels e för uppbvggandet uv manskaps- och underofficerslzadrerna .
"' •
n~sahc.m

Manskapet.
Mans,k apet organiserades första gån aen i fasta förband [u ·
1685, då det genom ett Kbr bestämdes~ att »capable och vä lbcfan.~c coopva;-diebåtsmän» fingo antagas i Kronans tjä ll:;t
och fo rdelas pa kompanier.
Dessa kompanier sammanfördes år 1824 till en matroskorps förlagd till Karl~krona, Stockholm och Göteborg. Mah~oskorps en skulle utgora en stamtrupp för flottans bcma nnmg s?mt dana skickliga och pålitliga förhandsmän och u nderofficerare.
si<r
..
d Matroserna borde på allt sätt vinnläaaa
b<'>
:,
om a t t· l .~n· a et, som en sjöman bör känna, samt iaktla gn
ett uppforan de, som. kan göra dem värdiga att beford ras.
Matroskorpsen rekryterades dels från handelsfiollan s[l SOJ11
ny~s nämnts och dels genonr karlskrivning av skeppsgossar.
. Stockl~olmsdelen av matroskorpsen omb ildades efter ett årt~onde tJll tvenne kanonicrkompanier och övergick därmed
hll Sjöartillcrikorpsen.
L

Gö teborgsdelen av matroskorpsen överflvttadcs. 1852 till
Karl skrona, som dårmed uppsatt e hela dc1;na k år.
Sjöartillerikorpsen, vilken på 1820-talet upprä tta ts vid
samm anslagningen av örlogsflott an och armens flotta, hade
huvuddelen av sin styrka i Karlskrona och var i övrigt fördel ad p å Stockholm och Götcbm·g. Sjöarlilleristerna sk ull e
und er k r ig ];:unna konstitueras till artilleri und erofficcra re,
i . fred skulle de bestrida garnisonstjänsten vid flottans statJoner och utföra förefallande artillcriarbelen . Dc skulle därfö r utbild as såväl för art ill eri - som infanteritjän:st.
Sjöartillerikorpsen ombildades år 18~l5 till marinregement~.~· vars personal uteslutande skulle handhava garniso nslJ an sten. För alt betjäna fartygsartilleriet utnyttj ade man
därefter dels d e föru t nämnda kanonicrerna i Slackholm
d els artilleribålsmän fr ån Karlskrona, Stockholm och Göteb org.
År 1866 övergingo Slackholms och Göteborgs artilleribåtsn~än s~mt kanoniercrna till del nybildad e Skärgårrlsarfillen et, VIlket hade till uppgift att försvar a landets inre skärgårdar och farvatten, understödja sjöfästningarna samt verkställa alla sj ömä tningar.
. Indelningen av flotta ns manskap på mal rosko rps en, m'Jn nrcgemcntct, skärgårdsartilleri et och skeppsgossarna var ade till år 1875. Det då fastställda reglementet fördelade
m ~nskap~t på stationernas sjötrupper samt skeppsgossekaren . Sjotrupperna vorofördelade p å matros!-, eldare-, hantverk~- och uppfordrade båtsmanskompanier och skcppso·osseo
.
.
b
1zarcn
pao e tt anta l l~o1npamer.
I 1884 års reglemente finner man första gå n oen benämningen sjömanskår, up pdelad på 6 yrkesavtlclnlngar, nämli gen minör-, artilleri-, matros-, ekonomi -, elda re- och hantverksavdelningarna. I kommenderings- lll fl avseenden va ~·
sj.?manskårcn indelad i kompanier enligt vad jag nyss
nanmde.
Man hade mot slutet av 1800-talet märkt, att båtsmännen
i allmänbet icke voro lämpade att tjänstgöra på den moderna
fartygsmat eriel, som då börjat byggas. Man sållad e därför
ut de mindre lämpliga och överflyttade dem till varvstjänst.
Ar 1887 tog man steget fullt ut och salte h fdsmansh~'\.llcl p å
avskrivning. I stället infördes sjömanskårens uäruade stam .
Värvningen gick emellertid i början rätt trögt och man
tvingades därför a tt i viss utsträckning bib c!Jålla båtsmännen i tjänst. En god bit i n p å 1900-l alet hmdc man därför,

/OG
sLir~kilt

på c k onomisid aii, triiffa pft h~ttsm~in i farlygslw~Liltningarnn men framföra llt i l a ndtjic~nst?.IL ,. .
.
I slulel på 1800-tale t togos ocksa uw·npukli rJa 1 an sp1 a',;
för tj änst ombord. Sfdunda voro 1891 10 vpl komm ende rade
p~t ~ a rdera pansarbå tarna Göta och Thule. År _1U02 ilad
anta !ct stiail till 115 pft Göta, 100 p[t Oden samt :JO rc"p. :i.)
pn torpcd~ryssarna Clas L'g~la och ö n~ ~n .
.
.
Sjömans kåren som kollekl1v begrepp ior. ub~f Ol:!1 m ~'nig.t
ing~tr som bekant a lltjämt i flottans orgamsah on . Andn :1gai·
ih~åga om uppd el ningen pft yrk esavdeln ingar och yrkcsg rc·nar,c kompani er, tjänstegr ader och sjöma nsklasser hav a Illl
och då vidtagits. Här m å särskilt nämnas införand et av h~ig
båtsmann agraden 1D2G och furirsgra den Hl-10 samt nyt!ll1-omna vrl~esgrenar med an ledning av floHans teknisk a ulvecklin.q. Dc i lj~i ns l varande v ärnpl ik t iga ha under gån g :1 \
lid er .,.,; rit fördelade på ett a nt a l bcväring skompan ier, nör·
lllast so m ett bi ha n g till sjömansk åren.
.
.
\'id d en omorgan isation av örlogssta t ionerna som. 1 rali onalis(;rin gssyftc ~idtogs eft er andra världskr~ge t , fö~· svu~111 1 l
kompani e rna och d e ras arbete överlogs delv1s av sarskil del
IIIanskap s(le la l j e r.

U Hd eroJiicem rna.
Som tidiga re nämnts rekrvtcra dcs underoffi ce rarna fn"tn
matrosk å r e~1 och så sm å niJlgom även fr ån sjöartille ris lcl'
och kan o nic rer.
I ä ld re tid e r fordrades h ärvid ingen examen m en en s{\dan infördes redan 17-!7. Efter hand krävdes examina äv en
för befordra n inom no-kåren , j a även til l underoffi c erskorpral. Und erofficer arna voro till en början fö rdelade p :1
styrm ans- och artill eristatern a men f rån :h 18-ll tlvcn p ,1
skeppars taten. Sanlina år infördes nya ben~mningar pa
tjänstegr aderna, nämligen Kungl. fl agg- samt över- och u nderstyrmö .n resp. -konstap lar och -skeppar e, varj~imt c antalet beställni ngar inom graderna liksom lönerna regler ade s.
Hantverk s- och maskinis tstaterna tillkomm o [n· 1872. D:t
man lv å tn· senare !oiamnu:m fördc fiollans odt skärgård sartilleriets und erofficer are till en underoffi cerskår, Himn ad'-'
man t v hantverk s- och maskinis tstaterna utanför. Först 10
{u· senare (188-1), d v s samtidig t med införand et av b egreppet sjömansk år, var man mogen att införliva dem m ed
uo-kåre n, som därvid fördelad es på. sju stater: minör-, styrmans- , artilleri -, skeppare -, ekonomi- , maskinis t- och ha nt-
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ve1 ks :-; laterna. Tjänst egra d ern a för uo ~indradcs samli_digl Li\l
f] uo och uo 2 or. l 1nderoffic e rsk orp1 alerna, som t!llhord c
n wnskal)C l m e1~"' nvs f1gos för uo-tjänsl , voro fiir~leladc p~i.
samma s ta t e r ~;om uo. I 18Ufl ~1 rs regl e m e nte sl·echlc en uppd elni ng av hantverk sstaten p ~t rw;tmiist a i'C-, torp edmästar eoch lz~· t! rl c rsmansstaterna. \'icl Kustartil leriels upp~;iil l ande
HJ02 övcrgingo n~ista n all a Karlskr o n as mi11örcr ti ll KA,
un de1· del alt S lockholm s minörsta t bibehölls .
Den p å. si\ si.itl organiser ad e u o-kftrcn har i stort scll bib chMlits till våra dagar. lfdga Oill ljiinsleym denw kan erin ras om, all underoff icerskorp r a le rna år 1918 ersatte s med
uo av 3. 1~r., men alt num redan eJler 8 år :;lopade clenn n
gr ad och införde en högsta nwnskap sgrad igen, nu benämnd
ef Jaagrkot'"j)
t'al. Fiag,gkorr
H·alsQ'rad en fick också g;anska .,snarl,
;:-,...._
..
.
närmare bestämt 19-±2, skatta åt fö rgängelse n. Underoff icersk åren hade emellerti d under lid en byggls på m ed en grad,
för rådsfiirva lt a re. Antalet dtdana vnr fr i't n början sy n nerli cren blvgsamt men har s u ccessivt öka1s samtidig t som en
n~mn ä ncl~·i n g via förvaltnin gsunclcro fficcJ· till förvallar e ~igt
r um. I dag upptage r staten. 157 förvaltar e p å en uo-kår av
1.1 80 beställnin gar, el v s 13 '/r1.
Den teknisk a u l vecklinge n av fartygens utrustnin g h a r
m edfört b ehov av ett stort antal specialut bildad e uo. Nya
yrk esgre nar l! a därför tillkomm it inom y rk esavdeln ingarn as rmn.
~-,

...__)

..._

Statj'örde lninqen mellan örlogssta tion em a j'ör
LW och manskap .
Fö r att mina å hör are skola kunna bilda s ig en uppfattni ng om dc tre örlogssta tione mas betydelse för flottans bem annin!" genom tiderna, vill jag med reservati on för eventu ell a n~iildrc felaktigh eter framlägg a några siffror.
Manskap et.
B å lsmnnsl-:o m p a niel'lla voro från milten av 1800-t alcl samm anförda till hra distrikt, varav tv å lämnad e sina b å tsmä :1
till K u rlsl.;:ron a ~ station.
\'id malrosko rpsens bildande år 182-1 utgjordes d en na aY
300 matroser och 150 jungmän . Av dessa tillhörde 80; ';i
Karlskro na samt 10 % vardera Stockhol m och Göteborg
(från <'l r 1852 tiJhördc hela matrosko rpsen Karlskro na).
A v sjöart ill erikorpse ns 87L~ man tillhörde 70 '/c Karlskro na,
20 'l<· Stockhol m och 10 '/r Göteborg .
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Artilleribåtsmännen voro 18-.15 fördelade p å 3 komp. ·
Karls!,::rona. och 1 komp. i vardera ?tockholm och Göte borg~
C :a 68 'lo l Karlskrona och 16 % l vardera Stockh oTm och
Göteborg.
Under 1800-talet tillhörde alltså c:a % au {lolla ns nw 11 _
skap Karlskrona, under det att 14 var fördelad på Stockho] 111
och Göteborg.
Under 1900-talets lärsta hälj't var förd elningen D.\' unde rb efäl och meniga på örlogsstationerna f öli an de .
. l

År

1900
191 0
1920
1930
1940
l 1950
1954-55

öSK
l Ant man i %

l

l 64

i

l

l
l

l

l

1229
1922
2077
1924
2326
1616
875

öSS
Ant man i %

57
57
64
63
40
37

l

6?8
1444
1585
1075
1386
1805
1139

man i %

-

-

-

43

-

--

36
37

695
354

44

l

lAnt
-

36
43

l

ö S G

48

-

-

16
15

S:a an,
tal man

l

1927
3366
3662
2999
371 2
41 16
23 68

Det må ~fråga om innevarande års minskning nämnas, att
den egentligen endast Yar en åtgärd på papperet, eftersom
vakan serna voro så stma, att de tidigare tillåtna siffrorna
icke på ltmgt när uppnåtts.

Un dero//icerare.
Som fö rut nämnts r eglerades no-staterna första gånoen
1841, vavid öSK tilldelades 200 beställningar (71 7a), Öss
55 (20 '/c) och öSG 25 (9 '/o). Denna fördelnino var i stort
sett gällande mer än 30 år framåt. 1879, då GÖteborgs örlo gsstation hade indragits, var den procentuella fördch~inoen
70 % för öSK och 30 '/c för öSS, 1889 67 % för öSK ~ch
33 '/o för öSS, 1898 65 '/o för öSK och 35 % för öSS.
Under 1800-talets senare hällt verkställdes sålunda en
gru duis mindre j'örsk}utninq /rån öSK till öSS. Karlskrona
minskade sin andel j"rån 70 -'!< till 65 %. under det att Slackho lm ökade j'rån 20 % till 35 %.
Fördelningen av UO, UOK (Flk) på örlogsstationerna under 1900-talets f"örsta hälj'l framgår av följande tabell.

Av tabellen och tillgängliga uppgifter i övrigt framg~1 r:
1. att flottans mansl.;:apsstyrka under tide n 1900-1\)2:-i
successivt öketdcs;
att Hl25 å rs n edrustnin gsbeslut medförde en ganska l;.ra ftig reduktion av slammanskapets numerär ;
att därefter åter en gradvis ökning skedde till år Hl52- :i~l.
då toppsiffran -1.253 man nåddes;
att en mindre reduktion ägd e r um 1953-5-i, samt
att en kraftig minskning skedde vid innevarande hu dgetårs ingå ng ;
2. att en liten förskjutning {rån Karlskrona skedde u nde r
1900-talets börj an men
att öSK till inpå 19-10-talet hade :?j, av allt stamman skn p;
att öSS däreft er .Q radvis ökat sin andel, så att den inn evarande fn· är näsl~n lika stor som dc båda andra st:ltionernas tills ammantagna.

l Ant.öSK
UO+

År

--

l

UOK (Fik) l

1900
1910
1920
1930
1940
l 1950
1954-55

l

1

)

l
l

358
799
939
5-±6
646
749
545 1)

%l

166
66
62
63
63
47
41

öSS
l
öSG
Ant. UO+ 0
Ant UO+
UOK (Flk) l Yo l UOK (Fik) l

181
468
578
322
372
622
571')

34
34
38
37
37
39
43

!
l

%l

-

-

-

-

-

220
212')

-

-

14
16

S:a

539
1267
1517
868
1018
1371
1328

I antalet ingår även u o å särskild stat.

Au dessa siffror framqår dels att en kraltig ökning au underof{icersstatema skedde under 1900-talets två första decennier, dels att 1925 års nedrustningsbeslut innebar en högst
k ännbar åderlåtning l ör u o, dels att under 2. världskrigel och
de närmaste åren därej'ter uo-staterna väsentligt ökades för
att åter, särskilt j'ö r Karlskronas del, minskas under 19505 l
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talels j'örsta hiilfi, dels slutligen att öSJ{ un de r 1fJOO-lole !s
törsta decennier hade c:a 7;, au alla zw men 1wnu•ru
överflyglats au öSS, som har 43 '/o mot öS/{:s !fl j,.

ha:
1

Medan jag är inne på fördelningen av stalcrna mella n (J I"Iogsstationernas u o, ubef och meniga, kan j ag ej u nd crh l n
att göra en utvikning från det egcnlliga ämnet i for m av
en om ock bristfällig statist ik beträffande sjöojficcmnw s t .l rdelning under 1800- och 1900-talen.
Enligt cll Kbr av år 182/f skulle ofliccrskårcn uid /l o!lun
anses tillhöra Karlskrona station. Pi't rekvis i li on skulle d i!'ifrån bli tjänstgöring å övriga stationer beordras :-Jt m ~1ng.1
som behövdes.
För liden 1877- 1954 har gjorts en sanunanshillning ii\ l'l'
officerarnas stationstillhörighe t, varvid ett antal å e me d relativt stora ti dsintervaller tagits som typår.
Sammanst~i ll ningen

Ar
1877
1908
1912
1921
1930
19-J:O
1950
1/10 1951

l
l

ter sig enligt följande:

Karlskrona_! Sthlm .m.omnejd l Övriga orter
Ant. off l % l Ant. off l % l Ant." off l %

71
97
94
118
121
88
138

100 1)

l
l

51
37
33
37
39
29
27
19

68
16-J:
194
203
186
206
327
372

49
63
67
63
61
67
l
63
72

l

l

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12
49
47

l

l

l

1
10 l

S:a

139
261
288
32 1
307
306
51-1

51 9

9
t

Av Karlskronas 100 officerare äro 44 st (44 %) av kaptens oc ll
högre grad. Av desa äro 6 sjökommender ade.
1)

Au tabellens sitfror kan man göra täljande ial.:tlagelscr:
l. Officerskåren ökades kraftigt i början på 1900-talct.
2. E n mindre reduktion vi dtogs vid 1925 :hs ncdrust ui ng.

3.

1\ntalcl st eg ö ter und er ocl1 efter andra \'iirldskrigcl.

-1. Karlskrona, som å r 182"1 var stationeringsort fiir hela
officc rskö.ren med utlåning till dc b[lda övr iga stationerna
efte r behov, fick i början av 1900-lulct nvstå llcgcmonien
t ill Stockllolm och ~ir nu hemort för kn app t 11/:; av hela
officerskåre n.
;). En mycket obetydlig del av medelå ld ers och äldre sjök ommenderade officci·arc tillhöra Karlskronn.
Manskap s- och uo -ärcndenas handliiqgning.
Låtom oss därefter kasta en blick på handläggningen av
p crsonahirendena vid örlogsstationerna uneler gångna lider.
I början :w 1870-la lct hade personalljänslen utvecklats s~1,
nl l stalionsbcfälh a vm·en under Chefen för flottan svarade
för krigstukt, disciplin, ordning och tjänsteduglighet ifråga
om underställd personal. l [an bilräddes i frågo r om garnison stjänsten, häktet, disciplin och ordning samt man~kapcls
b cfordrau, k ommende ring, förläggning, förplägnad och bekläd nad aY kommendanlen och denne underställda kompani ch efer. Underofficerarna s befordrings- och kommenderingsärenden aYgjordes av stalionsbefälhava ren p~\ förslag av
styrma nschefen och dc fyra var vs d cpartcmc ntschefcrna. Sjömilitärkon toret svar a d e för uträknin g av manskapets avlön in g och tillhandahöll beklädnad.
I 1875 i\rs reglemente hade chefen för fiollans mili tärpersonal inträ tt i stället för chefen för flo ttan och s tnt ionsbefälhavo.ren er satts med m ili lärchcfen. Unde roffice rarna sorterade n~innast und er chefen för und erofficerspersona len och
m a n skapet und er chefen för sj ötru pperna. I stort se tt övertoga niimuda chefer föregångarnas pcrsonaU\.lif-gandc n. Det
ä r emellertid an m ärk ningsvärt, att befordringsfrågor för no
flyttades u pp ett steg, nämligen till chefen för flottans militärp er sona l i Stockholm, och att militärchefe n i Karlskro n a
beslutade i kommenderingsfr ågor för m anskape t.
188-! ha de flottans högst a ledning koncentrerats ti ll chefen
för sjöförsvarsdcparl emenlct, som till sitt förfog~wde h ade
en komman doexpedition, med chefen för fiollans stab och
m arinförvallningen som ni:irmaste myndigheter. sjöministern
övcl'lou h ~i rvid vissa befordringsfrågor för u o u nd e r· det atl
st a tion~b c ficilhavar cn - denna bcf~ltning kom nn åtet· till
h eders - sv arad e för övriga befordringsfrågor och d e flest a
k omm end er ingsfrågorna för såväl no som manskap. Till sitt
biträd e härvidJaa had e h an kommendanten, wm övertagit
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såvä l chefens för uo-p crsoualcn som chefens för sjötru ppe rna åligganden. Kompanicheferna voro alltjämt de v e rksl~ll
lande organen ifråga om manskapels kommenderin g, avlö ning och b eklädnad.
Genom 1899 å rs rcglcm en tcJick m a n på stationerna en 01 ,_
ga nisation, som i stort se tt stod sig lill 1937. Ch efen fö r Hooch sjöma nsk årerna, som 1907 tillika bl ev beYäringsbchilhavarc, svarmlc under stalionsbefälhavaren fö r alla p cr sonal~i r e nd cn för no och manskap, däri inräkna t dc värnpliktign,
utom befordran till och inom u o-kå rcn, som fortfar ande
handhades av stationsbefällwvarcn. Kårchefen bilräddes av
kasc rnb ef~ilhavaren, ch efen för sjömansl'-årens skolor samt
kompanicheferna. Förplägnaden kom för s t år 1931 h ell un der k å rchcfen. T idigare svarad e denne enelast för den mililära ordningen, rutin en 111 111 i matsalarna.
I samban d m ed inrättandet av marinchefs- oc h mar indis trikt schefsor~anisationen år 1937 fick kårchcfen, nu Oill döpt till chef för örlogsstation, vidgade befogenheter. llan
blev sålunda beslutande i befordringsfrågor r öra nd e u o oeil
fick en självständ i~ a r e ställning med avseende å fö rv,l!l ningen .
Ja g har tidigar e i förbigående nämnt, att e n omot·ga nisat ion av örlogsstation erna i ration a liscring~;syftc ägde ru111
efter andra världskriget, närmare den l juli 1!}Hl. Hä rvi d
förd elad es arbetet inom stationsledningen p å en ce ntr al-, (' Il
personal- och en inlcndenturavdclning. \ ' idare funnos en
utbildnings-, en sjukvårds-, en k ase rn- och e n nmsik rwdel ning. Eftersom denna ändring ligger så nära i tiden, att verk samheten för dc flesta torde vara bekant, inskränker ja g
mig till att i detia sammanhang endf.!_st påpeka, att orgatli sationen ej i annan m tm inkräktade på stationschefens befogenheter än att han h elt avkopplades från avlöningsfrågo r.
vilka lades under Ka meralkontoret, och att hans befattnin g
med b eklädnadsfrågor inskränktes till att genom und erlyelande organ kontrollera beklädnadens vård. Beklädnadsfntgor na i övrigt sorterade under in tcndenturförvaltnin gen. I
samband med denna organisation ställdes Flottans värn pliktsskola under stationschefen. I början av å r 1950 till kon t
en kasernvårdsavdelning såsom stationschefens orga n fö r
underhå ll och vård av stationen s byggnader och m arkområden. I juli 1951 ställdes slutligen även Flottans sjö m an sskola under CöSK.
nationaliseringen hade emellertid dänned ej upphö rt. Undersökningar på olilm områden inom MDS verksamh etsmn-
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rå de . resulterad e efter överläggningar med marinledningen
och Karlskron amyndigheterna i ett förslag från Statens organisationsnämnd, vilket av Kungl. Maj :t efter vederbörliga
r emisser fastställdes att gälla fr o m l oktober 1952. Enligt
d etta beslut inskränktes CöSK befattning med förplägnad
och sjukvård att omfatta rena ordningsföreskrifter efter
samrå d med CIFS respektive CSjvFS. Personalen på intend enturdetalj en inom öSK kunde därigenom minskas. ~åg
ra :;lörre besparingar för MDrS i sin h elhet blev dock icke
föl jden.
Så ser del alltså ut för Karlskrona örlogsstations d el idag.
Sammanfattningsvis k a n sägas, att utv ecklingen hittills under 1900-talet har g:Jtt i d en riktningen, att handläggningen
av pcrsonalärenden, i vad gäller uo och manskap, först decentraliserats fr å n ledningen i Stockholm till dc regionala
myn d ighetern a och därefter från dessa till en ansvarig personalchef. Undantag frå n d e nn a tend ens u lgöra d e pa senaste åren vidtagna inskränkningarn a i personalchefen s b efog enh e ter m ed förplägnads- och b eklä dnadsfr ågor samt viss
c en tra li sering till CM i b efordringsfrå go r.

D en planerade omorganisationen.
. Inl edningsvis angavs, att stora förändringar för örlogsstatio nernas del voro att vänta eller redP.n vidtagits. Så lunda
har CöSS redan övertagit större del en av stationsledningens
i Göteborg verksamhet och samma skall snart bli fallet för
Karlskronas d el.
Yilka motiv anses d å föreligga för e n så radikal omlä ggning'?
I skrivelse till l{ommgen i nov. 1953 b egärde Cl\1 att m
igå ngsätta förbere d a nd e försök för cenlrali~eriug av flottans
personalorganis at ion. Efter en redogörelse för fiollans nuvarande organisation ifråga om utbildnin g, komme ndering
och befordran av u o, u bef och meniga anförde CM dänid
följ ande:
»På grund av dc olägenheter, som ur fartygens synpunkt
följ t av kommenderingsförfarande t och med hänsyn till d c
åtgärder, som i centraliserande syfte r edan vidhgils (här
avs es den för flottans uo u ppgjorda gem ensamma lurberäknin gslistan och CM:s reglerande åtgärd er i befordrings hän seen d e för uo, förf:s wun.) har tanken uppkommi t a lt samman slå ö rlogsst a tionernas underofficers- och sjömanskårer
till en underofficerskår och en sjömanskår, gemensa m för

714

flottan. Flera fördelar s lå att vinna av en sådan :Hgänl. ,\nsvaret för farlygens bemanning med personal ur Sfllll lll<\
personalgrupper blir icke längre splittrat. Kvalifikatio nt·rna hos den till förfogande stående personalen kan b iil lrv
överblickas och personalen härigenom effektivare utn yll jas.
Rättvisare urval vid befattningars och beställningars tillsättande kan ske och risker för ojämnheter i befordri ngsgången försvinna. En central personalorganisation lor dt· i
jämförelse med en uppdelad organisation kräva elt mi n drt··
anlal administrativ personal.
En centraliscrinQ av nersonalärcndcna i form av samm anslagning av underofficers- och sjömanskårerna till ett personalorgan föranleder i sin tur krav på ett till persona lotganet anslutet för flottan gemensamt trupprcgister. H n\ g,tvarand e personalorgan med truppregisler bör a11slutas till
marinledningen, varigenom alla p e rsonalärenden för floli ans
och marinens gentensamma kårers personal skulle kom ma
att handläggas i marinledningen. Icke minst när del gi.il !cr
att utnyttja personalen i krigsonwnisationen, är en s{Hhln
anordning a v vi_i nlc.
Det är emellertid ctl oeftergivligt villkor, all <len ifråg lsatta organisationen k an medgiv a en snabb och säker kr ig,.,organiscring av flottans förband.
Yerksamhctcn vid ett centra lt r egister torde bli omfattandc och kompliceras av a tt d en registrerade personalen ii r
fördelad på ett stort antal från varandra vitt skilda tjä n :--1göringsplatser. Innan slutlig ställning las till frågan om f ull ständig sammanslagning av flottans personalorganisation,
bör därför försök i mindre skala göras i syfte att först ut röna hur mobiliseringsarbetet lämpligen skall kunna org·\niseras beträffande ett marindistrikts personal, som är tru ppregistrerad vid ett i marindistdktet icke ingf"lcndc lrup prcgisler>>. Så långt c.:hefen för marinen .
~ågra nackdelar av centraliseringen redovis a des d ock
it:kc, ej heller i1ågra kostnads- eller pcrsonalbcsparingar. An led ningen l1ärlill känner jag e.i. Det torde emellertid v Hr<l
uppenbart, att nackd elar måste finnas, ly eljest borde ;dgärder i nämnda syfte ha vidtagits tidigare.
Den av CM tillsatta utredningsmannen för ifrågavara nde
ccntralis c1·ing upptog i sin promemoria, vilken i mars 19;) l aY
CM tillställdes myndighelerna för yttrande, dels samma syn punkter som CM andragit i skrivelse till Konungen , dels en de l
detaljer, som han ansåg även tala till förmån för en ce nlr;J Jiscring. lian var emellertid ei blind för att fördelarna n ws lc.
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köp~1s ll.Jcd vissa nackdelar. Så framhöll han, att den person1Jga Ingående binnedomen om kvalifikationerna hos den,
som skulle heford ras eller kommendera s måste bli mindre
hos . en gemensam personalkårchef än om denna verksan1het
är del ad på tre chefer. Vidare påpekade s att framtiden för
itHlividcn m [tste bliva mera oviss, eftcrson~ ingen garanti kan
lamnas, att d en som så önskar kan få bibehålla stationeringsor t. Byten torde tvärlom icke kunna undvikas. Han sade
också, att n.~~ckd clarna. med nuvarande organisation, med
gem ensam tH1nslestäJJmnas- och befordringslista samt med
CM som reglerande ifråQa om staternas inbördes storlek
m est göra sig gällande ifråga om befordran till förvaltar~
och d essas kommendering. En centralisering kan medföra
byte av stationeringsort ej endast vid befordran utan även
vid ~?rflyttning lill annal örlogsvarv av det fartyg, där ved erborandc förvaltare har sill arbete.
D c oh~genhete:r med en centrali sering, som utredningsmanr~.en enJ.Igt _ovan framh åll it, kan även anses gälla undcrbefal ct, sarslull det äldre.
Ej heller utredningsmann en har redovisat några personaleller kostnadsbesvaringar annat än i allmänna ordalag.
Utan att här vilja in.gå i svaromål beträffande de beri_iknad c för- och nackdelar, som sammanhänaa med en or!fanisationsändring av så genomgripande art, "'vill jag doc!~ för
egen d el framh å lla, att för- och nackdelarnas valör naturligtvis kan bedömas högst olika av olika mäm~iskor. Mina
b etä~1kligheter mot en sammanslagning av · stationslednin•Jarn.a l1gga främst däri, att man kan befara, att krigsorgatli.scrm f"\e n av flottans förband försvåras, om ej ett ganska vidlyftigt förarbele för densamma utföres såväl centralt som å
vederbörande nwrinclislrikls depå, att mindre personalkänne dom konun er att stå till förfogande vid befordr;m och
kommend~ring, all möjligheterna till personlig kontakt med
koomcnd.erm~.smv;1d igheten rörande egna angelägenliCter i
lllanga f~l~ for.svaras samt att Karlskronas betydelse för anda
och tradtliOn mom flottan kanuner atl minskas.
M~d stor s~~nnolil~hct .komm er centraliseringen alt medföra
en ~J obclydll.g ~lenmermg av d~n uo- och ubcfpersonal, som
nu ar bosatt 1 h.arlskrona. En v1ss oro för framtiden " er sid
red_~n lillb'm~1.a hos .ifråg.avarande pcrsor~algrupper g·;non~
b ~garan om forflyllmng till Stockholm. Till ett sådant steg
IHclragcr nog d en erfa renheten, att fartygen nu mer än tidigare äro baserad e på Slackholms skärgård, varigenom för
Karlsk ronaborna kontakt en med hemmet minskas. Dc som
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sålunda flytta lill Slackholm tyckas emellertid inte ha gj ort
klart för sig, att den blivande landkommen deringen inom en
snar framtid för de allra flesta kommer att fullgöras å Be rga,
Muskö eller annan förort, där man då lämpligen bör hosätta sig. Man frågor sig osökt: skall det vara hältre all b o
där än i Karlskrona?
Ehuru jag alltså tillåtit mig h ysa betänklighete r mot de n
nya organisatione n och anse l, att dc flesta och Yiktigastc <l v
d e påtalade olägenhetern a redan ha avhjälpts eller sk ulle·
kunna rättas till inom den nuvarande organisatione ns r am ,
vill jag för flottans och dess personals samt Karlskronas de l
hoppas, a tt dc negativa verkningarna bli mindre än jag beräknat.
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M innesteckningar.
Upp lästa vid J\unql. örlogsmanna sällskapets
höqtidssamnw nfräde den 15 november 1954-.

Artilleridirek tören och kaptenen Nils Birger Hessle.*)
Artilleridirek tören och kaptenen Xils Hessle, som nvled
den 5 september 1053 i Djursholm, var född i Jönköping
den 10 april 1875. Föräldrarnav oro hovrä ttsrå det Birger Jo':..
h an I-I essle och Augusta Dalin.
Hessic blev 1896 und erlöj tnant vid d åvara nde Andra Göta
nrtilleriregem en te och avancerade där till kapten 1910. Efter
genomgångna kurs er vid artilleri- och ingenjörhögs kolan antogs Hessie som artilleris tabsofficer och tjän stgfo nlc under
en följd av år vid artilleridepar tementets kon~truktionsaYd clning.
.
Under denn a tjänstgöring kom Hesslc i kontakl m ed Boforsbolngel och 1914 övergick han i bolagels tjiinsl. Han verkad e förs t som chef för armedetalj e n och försälj ni noschef
för att från 1025 till 19.JO, då han avgick med pensiGD~ vara
bo lagets artilleridirekt ör.
I d e nna b efa ttning kom Hesslcs rika gå vor till full rätl,
och und er hans tid som artill e ridirektöt· ~ut a rbetades d c kanontypel.", son~. genom sitt segertåg u t övc t· världen grundlade Bofors varldsrykte. En ovärderlig tillgå ng för hoforsb olagel under denna genombrottsp eriod v a r H e ss]es stora
förm åga att ingjuta förtro end e för bolaget h os kundern a och
entusias mera sina medarbetare.
I privatliv et vaL" H cssl c en f örsynt mau , som gä rna tillbr in ga d e sina kväll ar i sn ickarkammar cn , d~ir han m ed utsökt smak och skicklighet framskapad e vackra möbl e r och
fo rmade ädl a träslag till konstfull intarsia .
För sina förlji.instcr på det artilleriteknis ka området invaJdcs IIessle till ledamot av Kungl. Krigsvctcnsk apsakaden~ m och korret:.pon derandc ledamot av Kungl. örlogsm a nnasaliskap e L
Hcsslc var gifl tv enne gå nge r: 1 :o 1903 med Malla Am y
L

*)

Minnesteckninge n författad av ledamoten Börje a f Klint.
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Ingeborg Augusla Svinhuhud; 2:o 1933 m ed Es ter Ma1·git
Hedlund. Bar n i första gi ftet: Inga, gift m e d kaplen O tto
Mau ritz Saldin, sa m t Ponlus Birge r, bet'gsingcnjör, öve r i 11 _
genjö 1· vid Donmarvct, g ift m ed Ingrid Sandgren. I an dr, 1
g iftet had e Hessic d o tt e rn An na Margareta. Han sörjes i ii \rigt närm as t av barnb a rn samt av systern A nn a Chariot h

Kommendören Karl Theodor Palm.*)
U nd e r tillfällig vistelse i Dalarna av led d e n 10 m ars in nevara nd e [n· ledamolen av d e tta Sällsbtp förre k ommcn d ilren Karl Theodor Palm i en ålder av 72 å r.
Parm, som var född i Klara för sa mlin g i Slockholm d en
30 september 1881, avlade studentexam en vid ?\Tya Elemcn ··
larskolan H.l01, antogs samma år som extrakadett och å r et
dä r p å som kad ett vid sjökrigsskolan sa mt uln åmnde!' till
underlöjtnant vid K. F lottan den 26/ 10 190-1.
Efter utni:i. mning till löjtnant d en 26/ 10 1906 genomgi ck
Palm sjökrigshögskolans a llmänna kurs 1900 och dess a rtillerikurs 1910 samt d essutom sp ecialkurser vid Die Köni glich e Technische Hoc hsclmlc und Materialpri.ifungsamt i
Berlin 1912.
Under s in första kommendering i marinfön.1 vllning en åren
1910 till19H var tjån stgöringen, förutom kortare sjökommend eringar och tid en föt· kurserna i B e rlin, förl agd till Bofo rs
för utbildning till kon Lrollofficer. Genom d en n a prakli~], '1
verksamhel under ledning av d en m å ngerfarna kontrolloffi ce ren E. J acobson (vid K. \ iV endes a rtilleriregem e nte) fön ärvade sig Fn lm en grundlig utbildning inom d etta verksamh etsomr å de. De nn a utbildning komplettera de h a n dessutom [Hl
et t föredömligt så tt genom frivilligt d elbgand e i den b esi kt nin g, som all m a teri el i olika tillv e rkningsstad ier undc rl;.as l<ld es vid A.-·B. Bofors egen förbesiktning. Genom denna förb esiktning, som i vissa 3vseend en kom alt di r ekt beröra sjid vn
tillverkningen, förvärvade sig Palm äve n inom delta o nl råde en god kännedom om arlillerimalcriclcns olika fr: u11 ·
s tällningsme Lod e r.
Det var vid denna tid och genon1. hans frivilliga m·b chinsals, som födattaren av denna minn estec:kning förs t Ei. rd c
känna Palm och knyla dc vånskapsband, som i komm a1Hk
lider skulle bliva betydelsefulla föt· sanw.rhdcl i marin för valtningen.
''')

Minn es t eckningen författad av l edamot en Gre'' ·

Efter befordran till kapte n d en 31 / 10 1913 samt SJ O- m:h
landk ommenderingar i olika b efatt ni ngar åre n HJl-1 till 1920
å terbördades Palm sist nåmnda år till JHarinf0rvaltningens
ar tilleriawl., där han 1921- 22 var t. f. avdelningschef samt
192-1- 27 dess assisten t. U nder denna tjänsteperiod kom Palm
att nedl ä gga elt o~nfalta nd e och gnmdh\ggande arbe te på d c
frågor, som direkt berörde eller had e samba nd m e r eldledni ngens modernisering och komplettering genom cenl r als iklan lä gg ni ng.
Då dylika auläggning a r icke en el ast avsågs för b efi ntliga
strid sfa rtyg ula n äve n för framlida n ybyggnad er var d e l av
ut omonlcnllig be tydels e a lt sårskilt det i a nlåggnin ge n ingåend e elektriska överföringssystemet valdes med förutseend e. Del var ingen Hitt uppgift a tt u tan praktisk utprov ning
och endast med le dning av dc vid d enn a lid bekant gjorda
och knapphåndigt beskrivna överföringssystemen utvä lj a d et
sys tem, som såväl ur eldlednin gs- som elektriska synpunkter
skulle fylla d c a ngiv n a önskemål en. Efter ingåewle granskning med bi träd e av cleldroteknisk sakkunskaJJ förordades
och valdes d et system, som a llt sedan denna tid kommil till
anv ä ndning inom sve nska marinen . Att denna fr:"tga löste~;
på så tillfredssli:i.llande såll f å r till stor del tillskriva s Palm
för h a n s förutseende och h a ns opartiska ledning av utr edningen .
Palm kom åve n alt verksamt deltaga i d e utredningar och
arb e ten, som avsåg sjålva farlygens anpassn ing for centralsikta nläggning. Dessutom togs hans erfarenhet som e ldl ed are i ansp r åk fö1· en åndamålsenlig utformning av de nyk onstruktioner, som erfordrad es för uppstållning av el e n nyanskaffade materielen.
Inom andra områden som berörde eldl edninge n gjorde
Palm i:iven bclYd clscf ull a insatse r av b eståe nd e vårde. Sårskilt kan framliållas förbåltring av uppläggningsanordningen
för viss speciell mnlerieJ. Genom sin e rf aren het fr tu1 Bofor s p å visade han vid leYera n sbcsi ktni nge n av dyl ik materi el medelst direlda mätningar en konslruktionssvaghel, som
tillv erkaren icke endast var angelägen a lt omedelbart avhj älpa utan åv e n sk ull e iakttagas för framtida leveranser.
I samband härmed bör dessutmn påminnas om all Palm
red an som ung offi ce r i:ignade sig å t förbättringar av a rtillerim at erielens siklinedeL Som exemp el kan nåmnas ntt han
n edlagt elt omsorgsfullt arbe le på ulformningen av siktkik arn a s »ögonmussla» för all förbättra stöd et vid skottlossnin gen. Denna lwns fonngivning har allt se d an dess lmvudsakligen komm il till mwändning inom svenska marinen.
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\'id avgången från marinförvaltn ingen föronlnades Pa!tn
den 1/ 10 1926 till CADK, *) vilken befattning han inneheute
till den 1/9 1931. Sin länge närda önskan att hell få iigna sin
tid åt det produktiva arbetet fick Palm som departements chef
uppfylld. Inom dett a verksamhetso mråde visade han sig fullt
kunna behä1·ska icke endast nytillverknin gar ulan även öv riga
förekommand e arbetsuppgift er. Palm hade dessutom för ma nen att hät· följa dc vid varvet pågående arbetena m ed gl·nomförandct av de om- och nybyggnader, som lt::m föru t i
marinförvalln ingen varit med om att förbereda.
Från ADK återkom Palm den 1/ 9 1931 till marinförv altningen såsom chef för artill criavd., vilken befattning ha n innehade till uppnådd pensionsålder den 1/ 10 1936. Und er d :nna tid förordnades han den 7/4 1933 alt även vara ställ fö reträd are för chefen för marinförvaltn ingen. Som avdelnin gschef hade Palm den stora tillfredsställe lsen att ·~rfara all dc
under hans föregående t.iänsteperiod där utorbelade dir ektiven för eldledningen, m m, även funnit tillämpning för dl'
senaste å rens nybyggnader. På grund av sin stora arbets börda kunde han numera icke ägna dessa frågor samma ingill'llde intresse som tidigare. Inom andra verksamhelso mråden
gjorde dock Palm även nu värdefulla insntsc1·, som un der
kommande bercdskflpslid er skulle bliva av Htomord c ntlig
betydelse.
Genom sitt goda intellekt och sin ovanliga förmåg a all
sldl j a bisak från huvudsak, kuude Palm med blthct b e(liima olika frågor och fatta beslut samt äv en giya klara bestämda direktiv. Han var en utomord entlig och oegenn yttig
ledare, under vilken det var synnerligen inspirerande alt
arbeta.
Efter avg<"tngcn fdlll m a rinförvaltning en visade Pa1m sitt
stora intresse föt· sjövapnet genom att frivilligt under olil;,a
lidsperioder ~1 ren 1936--Jl ställa sig till marinmyndig h eternas förfogande.

Palm var en at·betcls man, som satte stort vänlc p fl den
fulla sysselsällning en. Som rekreation från det dagliga arbetet ägnade han sig åt sina »hobbies », bokbindni och stndium av orientalisk mattkonst. Inom förs tnämnda om radc,
som i huvudsak omfattade bindning av äldre und e r utl ands*)

Ch e f för a rtillerideparteme n tet i K a rl skrona.

resor inköpt litteratur, förvärvade han sig en vrl.;,cserkänd
sldcklighc l.
Som människa var Palm i mer än vanlig grad b e redd att
bispringa dem som voro i behov av ltjälp eller stöd av n å got slag. Många äro iiven dc , som på dett a sätt fått erfara
hans godhet.
Karl Theodor Pal ms klara intellekt och gedigna ~arak
tärsegenskap er förskaffade hon om m flllga vänner lJfldc inom och utom den kår han tillhörde.
Vid sin bortgi\. ng efterlämn ade Palm son en Lennart Theod o r, extra läroverkslära re och fil. stud., och dotte rn AnnMarie Karin , anstä lld i armens tygförvaltning sa mt bröde rna f. d. b ankdirektören G. R. Palm och f. d. res er vkapten e n
yj(l artilleriet, gymnastikdir ektören Harald Palm.

Generallöjtn anten Tor Carl Nieclaus Wahl man.*)
Den 7 augusti H.l;)-l ~n·led i Stockholm förutvarande chefen för Kungl. Kustartill eriet, Generallöjtna nten Tor Carl
.:\Ticolaus \Vahlman. Ett mångårigt hjärtlidande, som tvang
honom att i förlid (april 19-H) avgå från sin tjänst, ändade
hans liv. Den minutiösa noggrannhet, det orubbliga tålamod
och elen aldrig svikande självb ehärskning, vanned \Vahlman
genom å r en sökt värja sig mot sjukdomen, kund e ej löngrc
h ejda li em anen.
\Vahlman började sin militära bana Yid Kungl. Vaxholms
artillerikå r, där han antogs till volontär 1897 och utn~imll,
des tillunderlöjtn ant - tidstypiskt nog utan lön - 1899. Yid
kust artilleriets uppsättande fr o m 1902 överfördes \Yahlm an till det nya Yapenslagct som löjtnant med placering vid
Kungl. Vaxholms kus tartilleriregem en te, vilket truppförban d
h an sedermera tillhörde ända till sin generalsutni.i mning och
där han sålunda passerade graderna i trupptjänsten . 1020
m ajor, 192-! överstelöjtna nt och 1925 överste, förordn a des
\Vahlman 1926 till chef för Kungl. Yaxholms kustartillet'ir egcmente samt till kommendant i Yaxholms fästning.
1929 utnämndes och förordnades \Vahlman till generalm ajor och chef för Kungl. Kustartillerie t. 193G bleY han gcnarallöj t n an t.
*)

Minnesteckninge n författad av h edersledam.oten Åström.
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Sedan \Yahlman åren 1902---190-1 genomgått Kungl. .\ rtiJ_
let'i- och Ingenjörhögskolans allmänna och högre artill eri kurser, beordrades han 1906 till tjänstgöring i Kungl. :\LJ_
rinförvaltningens artilleri~wdelning. Med avbroll för lrupptj änstgöring, tjänstgöring å stridsfartyg (190~)) sa;;) t krig"tjäns lgöring (101"1) räckle \Yahlmans kom men de ring i nurinför valtningcn ~inda till 1\l21, vilket :''t r han tilt\ri1dd c befattning en som stabschef i chefens för Kullgl. Kush,rlillc rivl
stab. Under m ari n förvalt nin gstid en var \\'ah1m~w förord n<~d
att tjänstgöra i st atens ind us trikomm issi ons mi!itärbyn\ (f r,! 1
1917) samt aU i egenskap av sak kunn ig b iträda med ve r],.
s täll a nde av utredning och avgivande av förslag rörande otganisalionen av armens och marinens flygvapen (frfm 1 \J l~ •.
Aren 1918- 1022 var h a n vidare 1cdamot av flygkomJ! 1i~
sionen.
J ä mside s hänned tjänstgjorde \,VlllllJ)wn från 101[) som Iin;r e i art ille ri (vapenlära) vid sjökrigsskolan och sjökri gshögskol a n - vid sjökrigsskolan till 1925 och vi(l sjök rig ~
högskolan till 1927.

Kustartilleriet intar en särs tällning inom krigsmakt en. De tta
betingas ytterst av vapnets heterogena verksamhct::;områ dc
och olikartade uppgifter, omfattande bekämpning av sCt Yiil
land- och sjö- som flygst r idskrafter. Härav uppslå helt !Wturligt st ora krav Då kustartilleriets ledning, då det gä lle r
uppbyggnad och ulformn ing av taktik, teknik, organisat io11
och utbildning jämte härför erforderliga reglemePten on
föreskrifter. Härtill kommer den på grund av dc splittrad e
befälsförhållandena betydelsefulla sammanhå llande och sa LJordnande verksamheten.
D å \V ah lm an tillträdde chefssblpet f ö r kustartillcrie t, y a r
han väl rustad för sitt ansvarsfulla och maktpåliggande v~i n.
Han var en framstående artilleris t, väl förtrogen med lnvlc
de teoretiska och praktiska sidorna av den för vapne t centrala artilleritjänsten. Han var en god organisatör. Han h ade
under sin föregående tjänstgöring fått vid a utblickar Ö YCi'
den tekniska och organisatoriska utvecklingen. En skarp intelligens och ett klart omdöme satte honom i stånd att riill
bedöma kustartilleriets utvecklingsbetingelser och att skön j<l
de linj er, efter vilka verksamheten borde bedrivas.

Såsom clt a v si n a förnäms ta m ~ll u p ps tällde \Y ahlman
enkannerligen offi ccn;l.;å.re ns - skolning till
':'.?~!~rha~ti g he t, _I~oggrann_h~t. och arbc~samhet vid lösandet a y
fo1 e,~gcta uppgtftet· och 1 lJa ns tens ol1ka detaljer. På sitl: sätt
l~.~ n \\' ahlmans s trä van här u l innan ~ägas va ra karaklcristi~k
for ha m; tjänstutövning. iVLllet söld e han d1 bl a genom ytterst _nogg1yuna och inträngande inspektioner, m~der vilka
hat~. Icl~~ forsumma d e _att gå liil r~itta med »prat», »bluff»,
UJH,anblldande och bnsta ndc exakthet i a llm~in het i d en
mån_ ~c'\dant förekom . Med den betydelse noa orann Let och
pr~c:swn ll_låste äga särskilt för ett vapenslag ~;~m kus tarlil"
lencl k an mgcn tvekan r åda om att \;\,'ahlmans arundsatsc :,
och :n~tod i angivd häuseend e principiellt voro '~- od1
n ld1ga. Det är ock ett faldun1, ait kus tartilleriels krigstuk t, kriq~c~uglighe.t ?ch ljicinslbarlJet i övrig t under \ Yal1 lmans. _12-·anga chefs b d tog o be lydande steg fram ~1 t.
I l.Janste il spane.dc \YahlJl'a n sannerligen icke sio SJ.älv.
1 '
I a r,Jctsam
l 1c t ocn
' s.Ja
. .. I vupp offring för tjänstens bästa
<'>
torde
han ha haft få likar. l\'är så krävdes, t~ekade han icke <'l"il,
ulan rä< ~_clh åga och u tan hänsyn till eget lugn, sä tta in sin
p erson _for _yad han ansåg vara rä tt och gagneligt.
E1~ s1tt Ja<~~rnesh~nd och sitt vapen h ~ingiven tjänare av
utmark~ !ort.J ~mst g1ck med GeneraHöj tnanten Tor Carl Xicola u ~ \\ ah lman ur tiden.
perso:1~Je~1s -

tiro

F. Chefsredaktören Algot Å:son Törnkvist.*)
D en 13 september 1954 avled i Karlskrona f. chefredaktören och 1·iksdagsmannen Algot Å :son Törnkvist Han var föd d
i Bökcvik i Ronneby landsförsamling den 19 juli 1879.
Algo t Törnkvists levnadsbana är märldia. Han föddes i en
fiskarefamilj och efter genomgången folkskola med ooda betyg började han sitt förvärv~arbete som stenarbet~re. Där
k~n.1 .. han ~ be~·örin~ med ~rbetarrörelsen. Med tanke på den
I1111Jo, van To~·nkvist v ux1t upp och den läggning han Ilade,
v_ar det nalurhgt att han tidigt anslöt sig till socialdemokrab_n. Han var redan som tonåring ordförande i en av honom
b1ldad stenarhelarfackförening och var ofta sina kamrater s
fört roen dem an i olika avseenc~en . Hans beg/\.vning som l edare och talare drev honom hll det politiska och fackliga
*)

Minnesteckningen författad av hedersl edamoten Samuelson.
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arbete t. 1903 kom han in i stenhuggeriarbetarförbun det s
överslvrclse och ett par år senare blev han m edarbetare i
Lvsekfls-Kuriren, 1909 i Lanelskrona-Kuriren och 1910- 1Hl 1
platsombud i Landskrona för Skånska · Sociald e mokr ate n.
A. ren HJOS--1909· genomgick han Brunnsviks folkhögskol n.
1912 kom han till Ky tid i Göteborg. Där stann ade han L'll
dcc c nium och hans rioliliska arbete förde honom år 191l lili
riksdagens and ra kammare såsom socialdemokratisk rep rese n ta nt för Göteborgs slad.
Del föll på Algot Törnkvists lott all 1917 organisera sjiifolkct fackligt. Under tre fll· som ordförande i Svensk a E!danlllionen uträttade lwn ctl stort och av sjöfolket upp ska tlat arbete. 1920 återvände Törnkvist till sin hembyg d.
Jä mn ade riksdagen och blev chcft·cdaklör för Svdös tr a Sveriges Da~blad i Karlskrona. Hcdan 1921 åicrbörda<Jes ha n
d~ck son; represe ntant för Blekinge län till andrfl kamm a-.
ren, som han sedan tillhörd e till 1950.
Från 1922 var han ledamol av statsubkotlel, vars vic l'
ordförande han var 19-14- 1950. Han var vidare ledamol av
1030 och 19-15 års försvarskommissioner, ordförande i 10 1:2
:l.rs försvarsutskott och i HH3 års särskilda utskott samt ord fö rande i statsrevisionen. Åren 1C'23-1926 och 1930- 19:-iO
va r han ledamot av Blekinge läns landsting saml dess ordförande 19:~8-1950 ävensom ordförande i förvallning,, ~Jt
skottel 1938--1950. Han var 1926--19-19 ledamol av Karlskrona stadsfullmäktige och dess ordförande 1033- 1919.
Bakom dessa data ligger ett hängivet, energiskt och fra mgångs ,·ikt arbete för det allmänna.
Törnkvist var en framst åe nde kännare av försvarsfr ågo r.
Detta g~illde ej endast de stora linjerna. Han satte sig ock sa
in i försvarets många och ofta intrikata detaljproblem. De
sjömilitära frågorna ägnade han alldeles särsl.;:ilt intresse. ~n
d et gällde försvarets avv~igningsproblem kämpade ban h art
för tillgodoseendet av flottans slagkraft.
Då vårt flygvapen num era till övervägande delen u l vecklats till e tt jaktflyg är det intressant att erinra om alt Töi_'llvist redan i 1930 års försvarskommission hävdade den åsJl.;:t en a tt bombflygstrid skraft er icke borde ifrågakomma. Fly ~
stri<'bkrafte rna bord e enligt hans mening inordnas som hj älpmedel i lant- resp. sjöförsvaret för att i samverkan med andra stridsmedel utnyttjas för rena försvarsändamåL lll~n
framhöll också att särskild uppmärksamhet borde ägn as a t
d en yttre försvarslinjens - sjöförsvarets - effektivite t. Fi.,r
att största möjliga effektivitet skulle utvinnas ur dc m ::-dd.
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som kunde
. . ayses för denna del av försvarsmakten ' borde
orgamsatwnen, äYen om det skulle innebära en radikal omläggning av det dåvarande, göras sådan, att de i sjåförsvaret
ingående beståndsdelarna av flotta, kustartilleri och flygstridskrafter ifråga om personal, utbildning och verksamhet
i landets försvar sammangötes till en enhet. Törnkvist höll
även före, all enär sjöförsvaret snabbt måste kunna träda i
funk1ion vid uppkomna konflikter måste fredsorganisationen vara densamma som krigsorganisationen endast med
(~en skillnad, som personalinkallelserna och fartygsrekvisit~onerna vid mobilisering innebure. Han ställde sig tveksam
till de synpunkter, som fr ån sakkunnigt håll ofta före 1930
framförts, att artillerifartyg med svåra kanoner skulle vara
nödYändiga beståndsdelar i en svensk flotta bl a för att
h ·inga en angripare ait sälta in sina dyrbara sla!!fartyg till
operalianer ulanför v:1ra kuster och dänned giv~ v;'\.ra undcnattensvap cn bättre Ycrkningsmöjlighcter. I 1030 :"trs försvnrskormni ssion påyrkade Törnkvist därför, att fril.aan om
för vårt försvar lämplig artillerifartygstyp borde on{prövas.
Karlskrona som örlogsflottans fi.iste och huvudstation ha(1.? i Algot T~)rnksist ett i alla väder pålitligt stöd . Varj e försak allne ~harde ra Karlskronas betydelse som. örloasbas eller
att där förelaga indragningar Ulmkallade omcdell~art Törnkvist Ull protest. En liten episod från 19-13 är belysand e föt•
Förnkvisls. omt:.~nke om Karlskrona. lian befann ·sig en dag
1 spets en for statsutskottets 1. avdelning ute på elen i det närmaste färdigbyggda nya sjökrigsskolan p:"t Näsbv för alt få
orienleriug om denna nyskapelse . Författaren t{ll de ssa rader hade honom bredvid sig på slollstrappan under sin l'edogörclse och dö. den var i d et närmaste färdig avhröl Törnkvist i upp rörd ton med ord en: »Detta är ju alldeles ptt lok!»
På fråga vad Törnkvist egentligen menade utbrast han:
»Della borde ju ha legat i Karlskrona».
Det k a n måhända även vara av intresse att erinra om
att Törnkvist å r 1937 väckt e molion om skeppsgossekårens
bi!)ehållande. Denna institution ansåg han vara av allra
storsta vårclc för att tillförsäkra örlogsfartygens besö.Ltnimrar
o
en käma av väl utbildad och sjövan personal.
. Under förhan~llingarna i statsutskottets första avdelning
gjorde han alllid stora ansträngningar för att tillgodose
~lottans intressen och lyck ades också i stor utsträckning att
1 statsutskottet göra sin mening gällande.
. Törnkvist var också en vann gynnare av Statens S.iöhisto:nska mu se um, vars omorganisation han möjliggjord e.
52
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Algot Törnkvist var en man av ovanlig r esning och l_i ll de n
respeld han åtnjöt lades med åre n en allt ~tön·e aktn_m g f(!r
människan, som behärskade så många omn~den av _man skl1g
verksamhet och aldrig tvekade att ställa sm kunmgh el och
erfarenhe t i allmännyttans tjänst.
Mycket av Algot Törnk,:ist.~. livsgämin~ ko~1_:n~e.: a~t y,n
till eftervärlden och hans forl.Janster om vart _sJofotsv m fortjänar att bevaras i_ tacksam hågkoms l icke nlll.lst u:om de l hl
Sällskap, som han 1 egenskap av km-rcspondctandc lede1 mot
tillhörde sedan år 1946.
Alaot Törnkvist efterlämnar sonen Akc, tJanstcman 1 haristad,"' samt dottern As ta, numera dansk medborgare och bosatt i Köpenhamn.
o

• ••

•

,

Tillägg till Minnesteckning över kommendör Åke Grefberg .*)

I minnesteckningen år 19-18 över d en samma år avl!d ne
kommendören i flottans reserv Åke Grcfber~ anga:vs, att brefbergs stoft vilade på engelska kyrkogården 1 _d~n lilla ~pa_~1 sk:~
staden Puerto dc la Cruz, Teneriffa, Kananeoar~·w. Sa ar ~.1
längre förhållandet. Efter framställnin g av Gref?.ergs anhoriga hemtransporterad~s hm:s stoft m ed.. H. M. S ~~vsn?bb e1~,:
som på återfärd från vmterlangre_sa an~_?pte :rei~_cuffa. 1 m a~·:
detta :'h. Sedan Grefbergs stoft 1lan~fo_rts 1 Goteb ;'Ig, b ln
det gravsatt på födelsestaden Söderkopmgs kyrkoganl.
*)

Tillägget författat av hed ersledamoten Wetterblad.

Å rsberättelse

skeppsbygger i och

maskinväsende.
Skyddstjän st vid flottan.
Av

led amo ten

\.VALLIN .

Skyddstjiinsl inom flottan kan stigas innefalla alla dc ålgän!~r, som vid tagits för atl göra clt ö rlogsfartyg motstflnclsk raf iigl mo! haverier och fientlig vapenverkan och för atl
eft ~r i1_1träffade _skad~n· så L'lllgt möjligt ålcrs liilla fartygets
s_t~·Hisvarde. I sm VH!sträckla bemärkelse ulgöra skyddst]an ~Lsynpunldcrna en integrerande del a-v krigsfartygskonstruk~IOJ~.ens alla delar. l\Icra begränsat avses med skyddstjänst
de a_lgar:der, soi~~- ombord företagas för att förebygga och
p rov1sonskt avh.Jalvu dc skador, som upvsl å, såsom brand ,
l~_ck?_r, de_formation~r. Från senare delen av världskrigel
h anforas till skyddstJänst även motåtgärder mot atomstridsm cdel och biologisk krigföring jämte kemiska stridsmedel
u nder den i Amerika oeh England använda, betecknande
förk~_rh~ingen ABC (atomic, bi'Ological and chcmical). Lägges hartill »dcmage contr·ol» fullständig::~s ordleken till ABCD.
Vid krigsfartygskonst ruktion är a~vägningcn mellan ett
f~rtygs offensiva slagkraft och dess skyddscgcnskapet · stän~hgt aktuell. Båda kräva ökad anpart av vikt och utrymme
m om fartygsdeplaceme ntets ram. Vid avvägningen mellan
vapen och skydd böra några allmänna synpunkter uppm arksammas.
För .?a fartygs skydd gälla samma proportionalitetsr egler
~.om for andra delar av konstruktionen, nämligen att vi<l
ok ande absolut storlek, r elativt sett bättre resultat kan ernås. Ett stort fartyg kan lättare förses med dc skyddsanordningar, som motsvara dess offensiva uppgifter. För mindre
enheter får ofta uthålligheten hos e nh~ten ersättas eller
kompletteras genom det större antalet. I ett litet land med
begränsade ekonomiska resurser kan emellertid sällan antalet bli så stort ens för mindre fartygsenheter. Skycldssynpu nktcrna böra av detta skäl beaktas i särskilt hög grad i
t ex Sverige.
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Medvetandet hos besättningen alt fartyget är motst ~mds
krafligt och att skada från f~entlig v~pe~ve~·kan.. kan .. mö.Las
med effektiva motåtgärder ar en nodvandtg forutsalt nmg
för god stridsmoral. Beleclmandc är mottot för skyddstjänsten i amerikanska flottan: »Don't give up the ship !» Att en
effektiv skyddstjänst också är avsedd att förslärka offenshandan uttryckes i motsvarande slagord i brittiska fiolt un:
»To float, to movc, to fight». Utan tvivel är det också av lwtydclse för hemmafronten alt flott.ans f~.rtys; ingal~~nd~ ~iro
»flytande konservburkar» utan crb.1ucla for sma besallnmgar
möjlighet att i det Hingsta hålla fartyget i sl[md all fOilsätta stricl<:>n.
Vid ingången av YK 2 var skyddsjänslen <:_>mbon~ l!il
svenska flottans farlyg föga utvecklad. Orsakerna har tlll
vore fl era . Den viktigaste var sannolikt brist en pft erfarenhet från verkliga krigsskador. Dc impul~er man uneler mcll:nlkrigstid cn omsatte, främst från tysk kngsfartygsk01~s trul~twn
och skyddstji:instorgan isalion, voro föråldrade. Dc fmg cnngsnlCtodcr som användes voro av så blygsam art, alt dc stu n'lom frm{1ka1lade löje och ovilja mot utbildningen snar are
än det intresse man avsåg väcka. Alltefter det rapporler fran
krigshandlingar till sjöss börjad~ tillkännage?, tilltog c1~1 ·1 lertid intresset hos hela besättnmgen. Uppg1fter om valdsmmua olj ebrändcr, som utbröto i träff.adc ~;:rigsf art:- g.
hur personal insEingeles till följd. av bnst.. pa I:eservutrrångar o s v aav näring åt fantasien och staride mlres ·et
för f'örbällrad ~naterielntrustning och effektivare utbild ning.
Det var emellertid först några år efter krigels slut som del
blev möjligt att mera metodiskt, bl a genom studier utomlands, tillgodogöra sig erfarenheter från kriget. Det bör.. har
uttalas att skyddstjänsten numera omfattas av alla be rorda
med utpräglat intresse.

Inrättande av en skyddst_iänstb~1rå vid mfm.
År 1948 beslöt marinledningen vidtaga bestämda åtgärder
för att effektivisera skyddstjänsten. På förslag ~:: mfm 1;1edgav Kungl. Maj :t den 3 dec. 1948, att en skyddsl]anslbyra t v
försöksvis fick inrättas vid ämbetsverkets sl::epp~byggn ad s
avdclning. Dess uppgifter bestämdes i en provisorisk intruktion till ärenden om
skyddsmateriel, granskning ur skyd~ssynpunkl av a~l:
nan materiel försöksverksamhe t betraffande skyddsma
tcriel, skydelsmaterielen s användning, skydels tj änslens
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<?.r ga n is~ tio n och bedrivande ombord, reglementen och
fo}·csknfter för skyddstjänst, utbildning i skyddstjänst.
Byrans vcrksmnhct kom sålunda att omfatta ej blott vad
~o!n normnit ankommer ])å marinförvallning en utnn även
f~·a~or 01~1 organisation och utbildning, som eljest åvilar mannover.cbrektören . Genom tillkomsten den l juli 1954 av en
befattmn ~, som ~nspektör för mnrincns skr·ppstd-::niska tjänst,
1~<?,mnw mspcl~hOJ_lS- och utbildnings~ircndcn inom skyddstJ.a nsten a lt dar IJllvaratagas. Såsom av den följ ande redogorclscn frnmgår har byrån num cTa framsli:illt ett sftdant unct:rlag för .. materielanskaffni ngen, alt de ss verksamhet kan
na got bcgrar~sas. I mfn organisationsförsl ng, som efter statsmn_kt~r!1as ,q1llandc trätt j kraft den 1 juli 1954, konuncr matcnc.lfragor mom sky.ddslj binstcn alt handlåggas på en skyddssektJOn. under c1.1 utv1d~ad projcktbyrtt inom skcppsbyggnadsavdelmngcJ~. T1~l sektlonens arbetsuppgifter h:1r överförts
sky~ldsl~.enuska arenden (från vapcnavdclningcn ) och maskcl'lngsarenden (frtm vcrkstadsbynl.n).

Tillämpning au skyddstjänstesynp unkter vid
krigsj'arlygskonsl ruklion.
Ett krigsfar t:ygs motståndsförmåg a och uthållighet befordras av V:-tt!c'nlathet hos skrov och maskiner, brandsi_ikcrhet
hos skroy och utrustning, stötsäkerhet hos all materiel samt
uppd.e~1~ng av maskinerier, rörledningar och elektriska syst~m 1 tran var~ndra oberoende dclm-. Slrävan att tillgodos e
sa(~.ana krav praglnr modern svensk krigsfarlygskons tnJldhn.
Enar den konstruktiva lösningen ofta medför viktöknina
acc entueras den traditionella fordran på viktbesparing i all~
Xva mat~l'i al få ti.llgripas, olika materials cg~nska
detalj
pcr masle exklusivt utnyttJas och önskemtd Gm böjd komfort besk~iras.

c;··.

l'allcnläihcl.
I en hitl flotta knn av viktsskäl skroyct icke skvddas mot
arlillertriiffnr av krnftigt dimensionerat pansar. i~ndas t lo~~ alt ko~mncr såcla1~t ifråg?, kanontorn, manöverplatser och
a~cn dar endas~ pa dc storre fartygen. Lättare pansar anvandes emellerhd som skydd mot splint och skrot såväl inbyggt i fartyget såsom del av bärande förhand däck hord~.ägg!ling ~ch skott, som i skärmar kring pjäser,' bryggor och
omtahga mstrumcnt. Denna form av skvdd har vuxit i betydelse för fartyg som bcskjutas med nrtmcriprojeklilc r för-
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sedda med zonröl'. Vid krevader ovanför däck slungas k ärvar av splint över stora delar av fartyget med on1.fatt ande
skador på personal och s~irskilt elektrisk och teleteknisk materiel som följd. Det torde bliva nödvändigt, att fartygs ledninge n i större utstr~ickning än tidigare upp ehåll er sig i hell
splintskyddade inre delar av fartyget.
Elt allvarligare hol mot fartygets flytbarh et än artill eriet
utgör undervattensvapn en, torpeder, minor ot:h när a bombmissar. Undervattensdeto nat ioners verkningar mot ett fartyg kunna sä rskiljas i tre faser , stöt, balksvängningar oeh
genombrott. Dc förstn~-imnda två bellandlas i det följ an de
und er avsnittet slötsäkerheL För all skytlda ett fartygs vitala delar efter skador i bordl~iggning och valteninströmn ing
kräves ett und c rvatlensskydd , beståe nde av ett flertal lån gskeppsskott med stor massa och e n betydand e samman lagd
bredd. Effektivt sådant skydd kan inte inrymmas annal iin
på stora fart yg, kryssar e och större. P å lätta fartyg må ste
man dädör räkna med genombrott. Sbldorna få då motv erkas genom en utspridning av maskineri, vapen oeh vik tig
utrustning i liingskeppsled av skrovet, som indelas i stort
antal högt uppdragna lvärskeppsskott. Ett dylikt arra n gemang ställer stora krav på långskeppsstyrka hos skrovet.
Ett nödvändi,gt villkor för att bibehålla fartygets fiylba rhct
och stabilitet är att tvärskeppsskotten och övriga oskadade
förband äro hållfasta och täta. Skrovcls täthel måste strä ng t
iakllagas såv~il vid konstruktion som vid handhavandet av
tillslutningsanonl ningar. öppningar i bord läggningen tillåtas
endast då så är oundvikligt för maskineriet. De förr vanl iga
bottenventilerna för durkf~' llning och diverse avlopp h a b orttagits. Då farlyg under krige t utsattes för undervall enssprå ngning t ex från en magnetmina, var tlet niimligen ofla
bott enve ntilerna, som krossatles . På fartyg under byggnad
utelämnas si doveutiler och res e rv u Lgtlllgar i bon l Eiggni ngen.
Det h elsvetsade skrovet har visat sig motståndskraftigt ; äw n
i fall då vid undervaltenschod : betydande verkningar nppstodo i bordhigningen, bibehölls tätheten. T endense n att utnyttj a legerat stålmaterial med relativt hög kolhalt och med
höga hållfasthetsvärde n i avsikt att nedbringa skrovv ikt e n
har l1 ejdats för att istället säkerställa svetsba rhet och spricksäkerhet.
Vid vidmakthållandel av den vattentäta indelningen kr~i 
v es lå ngt större noggrannhet än som tidigare varit bruk lig t.
Krigsrapporter berätta om, hur fartyg förlorats genom al l
dörrar eller luckor i vattentäta skott lämnats öppn a elle r
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ie!.;_e e~feklivt tillsl_utits~, ja, hur ödesdiger vattenspridni:1g
sl~ett pa grund av lacknmg genom öppna pejlrör, otäta packmnga~·, elkablar e tc. För kontroll av tätheten hos skrovet och
dess. mdeh~ing_ äro vid nyb:yggnad gängsoe vattentryeksprov
clle t ~espt u_tnmg med kraftig vattenstrale icke tillfyll es t.
Mfn for esknve_r numera, att fortlöpande kontroll skall ske
med luftprovn m g. E fter teoretisk ansats ha prov u tf örts för
att ge underlag för prövningsme todik, -apparatur oeh -normer. ~pp ara~ur ~JaT anskaffats och föreskrift har utfärdals
om luft~r~v~1~n~_1 samband __med större översyn och ombyggnad av f m~-) g. \_Hl provet. sattes rummet under lufttryck och
d:n trycksa nkn_mg, so~n Inträffar under angiven tid, anger
skottets eller tills l u tnmgs anordni n a ens tillförlitli a h et. Ifrågavarande föreskrift har hittills - "'troligen av lco~tnaclsskäl
~ ent~ast vunnit partie!~ efterföljd. Även för nybyggnad e r
vid PI_"IVata _varv ha svå ngh eter förelegat att föreskriva luftPI:ov~1mgen 1 l?_yggn~dsspet:ifikationen. Provningen förutsätte s
darfor _t v utfo~·as 1 m a rin ens regi.
. I av~Ikt att bi_b<::h ålh~ fartygets stabilitet oeh undvika slagsi_da v~.~l skada 1 b ordlaggn ingen ha fartygen i stor utsträckumg __forsetts __ med särskilda anordningar för valtenfyllning
av tamda ~ransl e tankar oeh tomma sidoceller. Effektivar ~
1.~~-~k- och _.tlorrl~onstruktion er ha utprovats och prov pågå med
f)_arr~na~lOvrenn_g av avstängningsventi let· i rörledningar. En
f_orbatt1:mg :~v f?rtygen~ strids~ärcle vid mobilisering ernå s
g~nom Jgensattmnp; av slLlovenhler och vissa dörrar, uppsättmng av sargar knng luckor, höga trösklar i dörrar samt
skvalpskott.
..Anvisningar för s tabilitetskontroll ombord ha ut arbetats.
F?r a~t und erlätta b~räkningarna oeh utgöra ledning vid b ed ~;m_mmgar sk~.ll varJe fartyg förs es med en stabiltelsliggare
dan sammanforts hydrosla li ska kurvor, pantokorcner, hävar_mskurvor, ~1tdrag ur krängningsrappor t er, uppgifter om d e
olika ' :a tte ntata rummen~ fyllningsdata, såsom rymd, höjdoch tvc~rsk e ppsmom~nt v1d helt fyllt rum samt tröghetmo m elit for ytan oeh f aktorn Av 2 vid 80 'lo fullt rum nomogram för a ll öka snabbheten i rutinberäkningar o s ~'.
Bmndsi.ikerh et och brandskydd.
Yid ~.nredning av farty_g_ eftersträvar man störs ta möjliga
h~·andsal~erhet och brandskydd. Särskilt i början av andra
varldsknget åstadkom brand stöne skador än den dir ekta
verkan av n ågot annat vapen. Brandbombe r och sj~ilvmords-
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plan och träffar i ammunit ionsförrå d orsakade v~1lds mmn a
bränder. Napalmb omben - som innehålle r gelaliner ad hensin - utnyttjad es i Koreakri get även mot fartyg. Aven vi d
träffar av sprängbo mber, projektil er och torp eder upp sta
ofta svårbemä strade bränder. Aven om clt krigsfarty g bygges
med ett minimum av brännbar t material och trots den - i
första hand med hänsyn till fl y tbarhet och stabilitet - tii.L1
skotlinde lningen, får en brand lätt stor spridning om den
ick e genast angripes. Brandris kerna kunna minskas genom all
använda brandfas ta skott, asbclsiso lering, brandsäk er fä1 loch eldskydd simpregn ering, stål- och lätlmctal lmpbler elc .
Särskilda föreskrif ter härom ha utfärdats .
Fartygen s brandsky ddsutrus tning har i betydand e gra d
modernis er ats och komplett erats. För brandslä ckning anv~iJl
des framföra llt vaUcn, kolsyra och skum . Yaitcntil lgångc1,
är ju på ett fartyg obegräns ad och distributi onen enkel. Ya :ten har högt specifikt vi:innc och ångbildn ingsviirm c och absorberar därigeno m stora värmemä ngder särskilt vid ång~i~ d
ning och har därför god kylande vcrkaq. Ångan avskllJl l
luftens svrc från brandhär den och har därmed en kv~ivan dc
effekt. Vattensk adorna kunna emellerti d bli stora, främst 1 a
ammunit ion, maskiner i och elektrisk a anläggn ingar. E n aJInan nackdel är den stahililet sförsämr ing, som orsakas ~ '
inpumpa d vallenmä ngd och därvid högt i f artyget eller osy1 metrisk tillkomm ande vikt samt bildade fria vätskcyto r. 01'
fartyget därjämte genom andra skador fått minskat rese ndeplacem ent och nedsatt stabilitet kan kar1,tring risken bl:
..
.
övcrh~ingande.
Genom att vatten är tyngre än olja, kan del lalt samL1"
under en brinnand e olj emassa. Om valtnct därvid upphctt u-.
till ~~mgbi ldning föreligge r. risk att den brimwiH~~ o! j an ~·,
plos10nsa rtel kastas omkrmg och ger branden okad spn cning. Då den brinnand e oljcytan höjes av det undcrligg an<'<
vattnet kan spridning en över karmar och skärmsk~lt un deilättas. Under ogynnsam ma förhållan den kan explosrv v allengas bildas om vatten träffar heta stålytor.
Ett fa r tyg av större minsvepa res storlek och uppåt lwr
ett fnst brandpos tsystem beshl.end e av en enkel eller dubb el
brandpos tledning löpande genom fartyget med el t flertal a\stän!;miu gsvcntilcr och förgrenin gar till brandpos ter p~\ all;t
l l
däck. Den matas från ång- och eldrivna brandpum par i c <·och maskinru m eller andra lågt belägna <klar av fartygl l.
Dessa pumpnr utföras numera med vallentät kapsling. Bran<lposttryck et är som re,gel 8- 12 st. Att detta höga tryck P t
"

'

L

'

si!1 tid \:ald cs belingade s av önskan att hålla dimensio nerna
pa lednmgss ystemct nere och alt vattnet am·ändes för drift
av fasta ejektorer och lurbinpu mpar. Det konuner emcllel·tid nu väl till pass, enär modern hrandsläc kningsut rusllling krä ver högre tryck än eljest brukas . t ex i Jnnd. En
kryssa r e har exempelv is dubbla 125 mm lmvudl edningar , en
malarkap aci tet av 12 X 1.000 ml vid 12 at tryck, ett 30-lal
brandpos ter med ett största ~wstånd lill en godtyckli g punkt
i fartyget av 13 m.
För oljehränd l'r, sårskiit vid lätta oljor, är valten stundom
h elt L1 tan gynnsam verkan. Skum har då visat sig vara ett
gott shi.ckning smedcl. Skum bildas som bekant därigeno m
att vatlcn, som tillsattes med s k sk umvätska har förmåga
att vid gasbildni ng bilda gasfyllda blåsor. Gasen är antingen
luft (»mekani skt skum») eller kolsyra (»kemisk ! skum»)
Skumme ls verkan ~ir inte helt klarlagd, m en det har förcträdesvis en isolerand e och kv~ivandc effckl. Skummc l böe
bringas att helt täcka den b r innande ytan. L~ittflulcnhet och
~ldbcsUind ighc t ~iro viktiga egenskap er. I anliiggni ngar pa
fartyg användes företräde svis mekanisk t skum. Skumviit skan
är svensk och tillverkas av animalis ka avfallspr odukter.
Fasta anläggni ngar unvändo.s för cldrum. Skumväl skan förvnras i en lank, eu mellanin jektor ansl uten till hrandpos tIcdn ingen suger upp skumväts ka, ungefär i proportio n 5: 93,
och i ett s. k. kome!rör tillföres luft. Skumme t ledes vanligen bngs en s k skumtrap pa för att rinna ul över den brinnand e oljey!an. Försök hm· emellerti d visat, att skummet har
så slor hållfasth et, att det ~ivcn från slÖ!TC höjd kan tnppas
ner över brandhär den. Ptl nu0.ra farlyg finnas f:lsla sbuliledningar, men som regel försc~;·i stä!lcl,~issa brandpas ler med
transport abla skumrör med uppsugni ngsrör, som stickas ner
i skunwäts kehehålla re.
Om brandhär den befinner sig i ett rum, som hell kan avslängas från lufttillför sel eller åtminsto ne luftväxlin .qen kan
nedbring as till en obetydlig het föreligge r föntls~itlnii1gar att
kväva branden genom tillfö rsel av en indiffere nt gas eller
tmgn, Et! villkor för god verkan är att rumm et icke innehåll er syrgasals trande eller lufihaltig t material, s~l.som mumunition , textilier. På fartygen an'Vändcs härför kolsyra.
Andra lämpliga medier äro YRttenån ga och mctylhro mid.
Kolsyres läckning lämpar sig särsbit väl i maskinru m och i
närheten av elektrisk a maskiner , koppling stavlor och ledningsnät, där både vatten och skum ofta är helt ohimplig a.
Yid kolsyresl äckning måste rummet utrymma s av persona-
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len. Fasta kolsyresläckningsaggregat användas för pann- och
maskinrum samt elverk. De bestå av ett batteri av 30 kg behållare med rörledning till rummet, där dels fasta m unstveken anordnats exempelvis under pannan, innanför luflsl~ott och under durkar. En annan typ av aggregat besliir av
en 30 kg kolsvrebehållare med anslutning till e n sl a ng m ed
munslvcke, som manövreras nwnnellt. Pådrag sker fö r dc
fasta jnunslyckena från ovanligande däck.
Pennanenia anliiggningar för ångfyllning anv~iiHlas f 11
icke. Genom ängslang eller tillfälligt utlagd ledr:ing k an
emellertid exempelvis ett pannrum läll ångf\"llas. Metylb romid är etl mvcket effektivt släckningsmedel r edan vid lag
koncentration~ Det är därför frestande att använd as särskift
på fartya d~ir viktbesparing spelar stor roll, exempelvis torpedb<'lt~•~' Emellertid är me'tylbromid giftig och kan föror snka obehagliga eller farliga lmdskador. Met~·lbromidsläckni ng
har därför l v icke godkänts för bruk på flottans fartyg.

Stötsäkerhel.
För att ern~'\ slötsäkerhel måste dc traditionella konslrul;.tionsmetoderna övergivas. Påkänningarna i skrovet och d e1~
inbyggda materielen vid detonation av minor och homb c1· 1
närheten h~it-rör i främsta rummet från stötvågor, som m ed
en hastighet av ca 1.500 m/s sfäriskt fortplanta sig fdm pl atsen för detonationen. Vattentrycket sliger plötsligt till vä rden av storleksordningen 100_:_1.000 atmosfärer. Då stötvagen tr~iffar en bordläggningsplåt får denna en hög hastighet
p~\ mycket kort tid. Retardationskrafter och ~lpP_komm~n de
rörelser i skrovet, flfl den stora rörelseenergm 1 Lordla g?:ningen omsälles, äro avsevärda. Man kan f:'\ en uugeftirl ig
bild av vad som händer vid stötvågens kontakt med skrovet,
om man tänker sig alt alla plåtar i bordläggningen plötsl igt
kastas in med en hastighet av flera m / s. Följden blir en v:'Udsam stöt, som krossar spröd materiel ombord. Efter stöt en
kan i fartvgcl uppstå s k balksvängningar, som fortplan ta
sig genom . hela skrovet och orsakar skador i alla delar nY
fartvoet.
K;·~vet på stötsäkerhet har tvingat till ett ~ntensivt for ~~,:
ningsarbele på det hållfaslhetsområde, som u:uefattar st~)t
påkänningar. Väsentliga steg i arbetet har v~nt matemal1sk
analys av slötvågors uppkomst och utbredmng ~amt d eras
samverkan med skrovkonslruldionerna; utveckling av apparatur och metodik för mätning av snabbt varierande tryck
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och snabba 1·örelser och accelcrationsp td.-änningar i skroY
och materiel; metoder att höja skrovens hållfasthel och
minska slötpåkänningarna i matericlen omboro.
För att bestämma värdet på accelerationer och pf\Linningar mot materielen ombord bör sprängförsök göras i full
skala. Då det skulle bli alltför dyrbart all för Yarje gång ny
materiel skall tillverkas utprova den vid spriingförsök, är
man tvingad all efterlikna dc väsentliga dragen i slölama
ombord i särskilt konstruerade maskiner s k stötprovningsmaskiner. I dessa kan industrien prova och ulvedda sina
konstruktioner, så att de kan beräknas uthärda förekommande stötpåkänningar.
Kravet på stötmotstånd tillgodoses bl a genom ulbylc nv
tackjärn t ex i fundament, ventiler o dyl mot svetsade
konstruktioner eller gjutgods i stål eller metall. :\Tya typer
av elektriska kablar och nya förlängnings- och klamniugsmetodee uppvisa väsentligt ökad säkerhet mot skada av stöt.
Det är givet atl i många fall materiel med högl slötmolstånd kräver ett relativt långt utvecklingsarbete. Ibland kan
det t o m visa sig omöjligt att få erforderligt ~;tötmotstånd
hos materielen i och för sig. Här måste i stället materielen
monteras ombord på ett sådant sätt, alt stötvågornas verkan
minskas. Det sker genom ett elastiskt och vekt montage. Dimensirmcringen av det clastiska montngeet kräve1· kännedom om stötens styrka. Hänsyn måste tas till sådana faktorer, som den i montaget uppkommande defoemrdionen under slöten samt resonanser med nerindiska störningar från
obalanser exempelvis i propelleraxlar. Detta kräve1· bl a alt
för varje större aggregat, som stötdämpas, måste en noggrann analys av egenfrekvenserna genomföras . Tyngre maskiner, som_ icke kunna uppställas fjädrande, fastsältas med
bullar, dimensionerade för alt dels upptaga ett deformationsarbete, dels brista vid stöt innan fundamentet brister, i aYsikt att minska skadegörelsen .

Uppdelning av ma::;kineri.
Maskinarrangemanget på ett modernt örlogsfartyg kännetecknas av en uppdelning av anläggningen i från varandra oberoende grupper. Helst bör Yarje grupp bilda en sluten enhet, innefallande panna, hjälpmaskiner, propellerturbin, elektriska generatorer, rörlednings- och kabelntil. P~ _d e
mera konventionellt utförda maskinanläggningarna avskilJas
pannor och turbiner från varandra. Rörledningar, som pas-
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sera valtculäta skott, kan avstängas med s k skyddskopplingsvcntilcr. Maskinrummen göras så små som möjligl o ~.:h
placeras på större fartyg skyddade av ett antal långskepp sskott och olielankar f rån skaeleverkan utifrån. Ptt Hittare
fartyg tillämpas en spridning av dc olika rummen i lan gskeppslcd.
Man eftersträvar vidare all göra hjälpmaskineri och h uvudmaskincr vattentäta, så alt dc fungera vid partiell VDltcnfyllning, ja t o m helt ställda under vatten. Vissa hjäl pmaskiner t ex elektriska generatorer kan placeras högt i m askinrummet. I vart fall böra maskinerna så konstrucrrrs, al t
dc, även om dc icke kan arbeta u n der vatten, likväl v id
vattenfyllning sådan skada undgås, att dc efter länspum pning äro i driftmässigt sl,:ick.
För alt inom ett begränsat deplacement kunna tillgodo se
skyddskraven har uppnådd minskning av den specifika m akinvikten varit av stor betydelse. Det har gjorts möjli pl
främst genom att införa höjda ångtryck och ångtcmpcr al nrer sam t genom ökade varvtal och vidgad anv~indning a\
svetsning. Viktminskning hos pannorna har åstadkommi ls
genom alt eldsläderna koncentrerats och dänned c1dsta t1sbclaslning och strålningsbelastning kunnat ökas.

Elektriska system.
Xya vapen, hjälpmedel och ulruslning men ic1v cn hclw HI
av rikliga reserver ha tillsammans kraftigt stegrat bchoYc,
av elektrisk eflekt ombord. På fartyg under byggnad införc-.;
v~ixelström. Ehuru egna erfarenhe ter i:innn icke kunn a redovisas förväntar man sig stora förde lar därav s~'l.Yii.l u 1
driftsäkerhetssynpunkt som ifrå ga om vikt. Föt· alt gö ra dc
omfatt a nde kabelnäten mera molslå nclskraftiga, ha de hlyrnanlladc gununikablarna ersalts med kablar med syn te ti sk
isoleringsm a teri al, som icke fordra skydd av blymantel och
med neoprcn som yttre skyddshölje. Dc bliva därmc{l mj uU
och fjädrande upplagda, varigenom molståndsförm:J gan mo
stöt- och splintskador väsentligt ökar. Den nya kabeltyp en
väger bloll hälften eller tredjed elen av den äldre. ÄY en lll
brandsäkerhetssynpunkt äro dc överlägsna dc förut anvici nda
kablarna. Av intresse är den av Brattberg uppfunna sk ottgenomgångsboxen för kablar.
Det fasta ledningsnätet kompletteras med ett nödkr ~1 fl s~
slem bestående av fasta stigare, skoltgenomgångar och Jö:-. t
kablar, som snabbt kan ansluta intakta generatorer med för
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fartygets stridsmässighct vitala förbrukare under bibehållande av fartygels vattentäta indelning. I dc elektriska anläggningarna ingår dieselmotordrivna nödgeneratorer, som
automatiskt starlas och inkopplas, då nälet blir spänningslöst. En tendens föreligger att göra slörre och för slridsvtirdet vikliga elförbrukare självförsörjande.

Skyddsmaleriel.
Fartygens utrustning med lös skycld:mwleriel har varit föremål för stor uppm.ärksamhet. Inom mfn har upprättats en
materiellista för skycldsmatcricl, upplagande ett 100-tal IWl.terielslag. I förhållande till tidigare använd utrustning innehåller listan en mängd ny materiel; en del föråldrad sådan
har uteslutits. Därjämte fastställer marinförvaltningen utruslnings!istor, angivande antal eller mängd för varje fartygstyp. Till utrustningslistorna höra beskrivning, skisser,
skötselföreskrifter och inköDssnccifikation.
Yäglcdandc vid val av materieltyp och utrustningsmängd
har varit e:r farcnhcler från krigförande mariner, från egna
fartygs övn i ngar samt från försök och proy vid skyddst jänstskolan. standardisering har ansetts av särskilt värde.
Materiel, som i tekniskt hänseende icke varit fixerad samt
materiel, där bristernavoro stora har anskaffats centralt geAnskaffning av övrig
JlOlll marinförvaltningens försorg.
skyddsmateriel åligger eller uppdrages åt nnderhtlllsmyndigheten. ender de senare åren ha betydande anslag ställt.,; till
förfogande och större delen av bristerna har täckts. Scdan
så skett och materielspecifikationer föreligga bör fortsalt anskaffning kunna överlåtas till lokalmynclighcterna.
J!land nytillkommen materiel må nämnas några exempel.
Kngscrfarenhetcrna ha visat, att transportahel länsm ateriel
är synnerligen viktig för att hålla ett skadat fartyg flytande
och att denna materiel ofta var den enda, som kunde användas för länsning efter mer omfattande skador, beroende
på haverier h os dc fast inbyggda länssystemen. Ett flertal
hjälpmedel härför ha tillkommit. En vattenturbindriven
länspump av lättmetall med 1.800 ml kapacitet vid 13,5 m
uppfordringshöjd väger blott 19 kg. Den drives med tryckvatten från brandpostledning eller motorspruta. A v loppsslangarna äro dessvärre tunga och skrymmande. Försök pågår dock med en helt ny lätt typ av sådan slang. Dränkbara
elektriska länspumpar i växelströmsutförande och av svensk
tillverkning ha en kapacitet av 600 ml vid 13 m uppford-
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ringshöj d. \' ikte n ~i r G5 kg. Pumpen ä r sammanlJy g.gd m ed
motorn till en enhet, som sänkes ned i vallnct i det rum som
skall länsas. Motorn är valtenlät och kyles av avloppsvattne t.
Liknande pumpar i likströmsutförande lWvcrkas icke i Sverige, men ha anskaffats från utlandet för 220 V fartygen.
Trnnsportabla länsejektorer upplagas av två slug. D en
större lämnar ca 1.000 ml vid 13 m uppfordringshiijd, är niförd i lättmetall och väger 20 kg. Den har fritt genomlop p
och ~i r lämpad för E1nsning av mycket förorenat vatten. Fast a
förenu'll såsom trasor, bilar av rörisolcrine o. dvl. passera
ulan svårighet. Den mindr e ejektorn ulfö~es i inctall, h ar
400 ml kapacitet vid 13 m och väger 8 kg.
Handeldsläckare ha standardiserats till fyra typer, en fö r
vallen, en för skum och två för kolsyra. Tidigare funnos över
;JO typer, vilk et var ytterst olämpligt, eftersom en hand cldshi.<;kare bör kunna användas av enva r och utan dröjsnw l
eller tvekan sättas i bruk. I vatten släcka rcn, som väger l X
kg, u tlöscs vallenstrålen u.ed kolsyra. Skumddsläckarcn väg~r 20 kg; med kolsyra pressas slmnwätska nr en plastbehållare till blandning med vatten, vnrvid en sktm'mängd a v
c:a 70 liter crhålle. I dessa släckare kunna snabbt nya laddningar insättas. Kolsyresläckarna, en större med 6 f{g laddning, en mindre med 2,8 kg: laddning, iiro förscdd~a me d
snGbbullösning och sprängningsbleck med reaktionsfri utströmning. Omladdning kan ske från komcrsiella större kolsyreflaskor eller med laddningsapparatur vid örlogsvarven .
Brandposterna utrustas m ed dimmunslycken, grenslyeken
för tv å 1 :Y/' innergummerad slang: med smalslangskoppling,
nya slangkorgar och förlängningsrör. Dc tidigare använd a
I2 :Y/' vävslangarna försletas snabbt och bildade lätt kinkar,
d e voro otympliga att hantera och voro skrymmnndc. D c
gåvo ofta onödigt stor vattenmängd, särskilt i inrednjngar.
I dimmunstyckct passerar vattnet fina kanaler, så alt strålarna träffa varandra och splittras i mycket sm{t dropp ar.
Den finfördelade valtenmängden träffar hela ytan elle r
fianunor fr ån eldhärden med stor angreppsyla, varigenom
större delen av vattenmängden övergår till inga under sto r
värmebindning och kvävande effekt. Genom dimkoncns utbredning nås en stor yta vilket är av särskild betydelse vi d
oljebrand och vid kylning av skott och däck begränsande
en brandhärd. Dinmumstycket har visat sig effektivt dämp a
en oljebrand . Det sker såväl genom kylning och kvävning,
som genom att en emulsion av vatten och tung olja bildas
på ytan, som minskar avgivningen av oljeångor. Till mun-
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styd~et kan anslutas förlängningsrör (av 1,2 eller 3m hingd),
varvtd s k lågfartsd:mma erhålles. Brandhärden kan därid v s
genom angripas fr:o'l!l större avstånd. Hö!!fartsdimma,
~·
o l
an som fås ulan förlängningsrör, har en blästcrvcrkan,
sa<
so.n~ driver flammorna bort fn'ln munstycket. En brand kan
d~ng cnom angripas i.iven från lovartssida n. Det hjälp er ocksa brandmannen till frisk luft. Ett förenklat skumstrålrör och
e~1 mellaninjektor föt· smalslang ingår i utrustningen för
vissa brandposter.
.. Av motorsprulor ha införts lvft typer. Den större hinmar
;>00 n_1l vid U at tryck och väger c :a 1"10 kg och drives av en
Archnnedesmotor. Den mindre ger 200 ml vid -! at och 170
mi .vid G a 7 al. Den väger 35 kg och är försedd med en
Albmmolor. Båda sprutorna i.iro bensindrivna, Yilkct ur
brands~ikerhclssynpunkt är en nackdel. Av intresse är därf:ör dc typ e r av ga_slurbindrivna transportabla pumpar, som
aro ll~Hl S r ntexpcnmentering i Amerika och England av Solar An· Corp . resp. Rovcr. Den för r a hat· en turbinaxeleff ekt
av 'l6,8 hk, viikel ger ]mmpcn en kapacitet av 1.920 ml vid
7,2 aiö och 5,7 m sughöjd. Totaluppfordringshöjd är 77,7 m
och maximal sughöjd 7,()5 m. Dimcnsionema, utnn bränsletankat·, i.iro omkring 70X60X60 cm och viklen 75 kg. Dc lv[l
br~insletankarna väga 25 l.;:g vardera och ge en körtid av 60
mmuter. Den senare har en GO hk gasturbin, som ger pumpen en kapac.ilet av 1.900 ml vid 7,7 atö och 2,5 m sughöjd.
Totala ~tppfo~·dringsh~jdcu ~ir 80,3 m och maximal st~gböj1l
8 m. Dunenswncrna mkl. bränsletank äro omkrina 90X50
X65 cm. Vik ten utan bränsle är 06,5 kg. Med 20 kg,bränsle
kan pumpen köras i 25 minuter. Marinförvaltningen har nY·
ligen inköpt ett dylikt aggrcgnt för förber e dande~ prov.

Skydd mot alomstridsmedel.
. Sck r etcsse ~1 kr~ ng d~ sena re a lombombförsöken medger
mgen eller liten msyn 1 resultaten. För verkan mot fartygsmål är man i huvudsak alltjämt hänvisad att söka crfa~·cn
hct från dc första p r oven vid Bikiniatollen.
Atombombens skadeverkan mot fartyg och besättning särskiljas i värmeverkan, radioaktiv strålningsverkan och cl10ckverkan. Den blir olika om bomben detonerar över eller under vatten.
Vid undervattensdetonation, vilken är den troliga formen
vid atombombanfall mot fartyg äro stötskadornas omfattning
beroende av avståndet från O-punkten (en punkt på vatten':.
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ytan mitt över/under detonationen). Den vid detonationen
bildade dinwågcn, liksom det radioaktiva regnet, orsakar
personalskador även under däck på avstånd, som äro större
iin de, där materiella skador uppstå. Fartygsskrovets oli ka
förband liksom inredning erbjuda visst skydd mot radioaktiv strålning. Det har exempelvis uppgivits, att om strålningsverkan vid ett givet avstånd från O-punkten med för
dödlig dos för personal i utsatt läge, personal som upp ehålle r
sig inom maskinområdet förblir oskad(l. På fartyget k·: nrliggande radioaktivitet kan bortskaffas genom olika SH'lCr ingsmctodcr. Yid en undervattensdeto nation upp5lå kraftiga vågor med en höjd som beror av vattendjupet oc.:h avs land et från O-punkten. Dessa vågor torde kunna förorsak a avsevärda skador p å förtöjda fartyg och fartyg i n i:irbel en av
land.
.Även vid övervattensd etonation får ett fartyg genom slö lverkan större eller mindre skador bero ende av avs tfmd cl till
O-punkten. Den momentana (el v s inom lO sek. cfic'l' explosionen) radim;kli\·a strål ningen vid detonation i lufte n orsnkar sk ador på oskyddad personal på större avstånd än dc.
där m ateriella skador upps tå. Hisk för f arlig kvarligg and (·
radioaktivitet föreligger ej. Oskyddad persona l f:h även pa
stora avslttnd brännskador, frmnförallt p å abcklädda kro ppo.;d elar. Någon risk för UJmkomst av större bränder f innes icke.
Ett m ella nting av d essa båda typer utgö1· en :1tombom b.
som på relativt små va ttendjup bringas alt delonera i ellc ~"
strax under vattenvtan. Yerkan nv en sådan bomb blir ~;tö t
verkan, sftväl i ltdten som i vatlnet, värmeverkan :oamt m omentan kraftig radioaktiv strulning liksom radi oaktiv bl'läggning genom regn och överspolning.
För alt kons lruktivt möta hot c t om a lomb'J ndJanf a 1l mo t
fartyg g~1ller för stötverkan i huvudsak samma regler som
ovan berörts under avsnittet stötsäkerhet överbyggnader utföras med robust stomme och med liten målvta för att minska
verkan av övervattcnsdctona tion. Skrovets" och överbyggnadernas yttre fonn göres såvitt mö.iligt avrundad och fria fn\n
skrymslen. D et underlättar metoden, alt genom vatten spolning befria fartygets yttre från med radioaktivitet infektera t
Yattcn. På väderdäck anordnas fasta eller tillfälliga spri nkleranläggningar för kontinuerlig vattenbegjutning. Person:1l
utrustas med sk:ydd mot värmeverkan; huvor, handskar, vi ta
överdragskläder. Fartyg och besättning förses med inst rument för mätning av radioaktiv strålning. För att bestämma
strålningens styrka användas intensitetsmätare och för att

u~äla. strålningsmängde n dosm.ätare, s k penndosimctrar. En
s~~rslnld typ av dosmi:ltare nyttjas för att bedöma den strållll~lgsdos, er~ . persm~. erhållit i en atombombs cxplosionsögon-

bhck, . dosmalare for stora momentana doser. För att iaktta~a mfeklcring med små mängder radioaktiva ämnen på
kladcr, hud, vap en, dricksvatten, livsmedel o dyl användes
s ~-:. kontamincringsm~itare. Fartygen förses därjämte m ed
l?.eJf~nstrument för att bestämma explosionscentrum s läge.
ov:n~ngm: m ed atoill!bombanfall som förutsättning ha bcdnviLs v1d ku s tflottan.

Utbildning.
.l!tbil.dnin g i skySld~ljänsl omborc~ på ..str~clsfartyg har slän-

r~Jg( .mott stora svangheter. Intensiva ovnmgar under gång,

lt~l for .. unde.~·hå~l av n~_a tericlcn, täta besättningsbyten, krav
pa. ost~:n·da ovmngar for andra tjiinstegrenar t ex arli1lerisk~ulmn~ar etc. h a starkt begränsat möj ligheterna alt bednv a r~twn e!l skyddstjänstutbild ning ombord. Härtill komn~ er bnstand c möj tighet alt anordna verklighetstrogna övnmgsmomcnt utan risk för fartygels säkerhet ell er skador
p ~ pc~·sonal och malerieJ. Behovet av god skyd~lstjänstutbild
nmg 1 land har därför alltmer accentuerats.
. s.edan. ett a n tal kurser i skyddstjänst för instruktörer, mal'llllllgenJÖrc r, vpl ingenjörer och officerare anordnats under
[t_rcn. 19-19---:-;) 0 och hinmal gott resultat, inrättade CM på mannforvaltmngen förs lag en permanent skyddstjä nstskola.
X~irmast av adm inistrat iva skäl förlades skolan först till
s!~.olav delnin~en , men från 1 januari 1952 ingår skyddslJaustskolan 1 Bcrgasko'orna.
~om che!' för skolan kommenderas en mariningenjiir jämte mstruktwnsperso nal och personal för drift av ulbilduincrsmatcrielen. F n .tjänstgöra såsom instruktörer 3 ingcnjö1~er
ellce skyddstckmker, 4 underofficerare och 2 underbefäl.
Till skolans förfognnde står två skyddstjänslfartyg , \Vasa
och ..Oscar I~, 1:1ed alla typer av modern skyddsmatericl, som
a_nvandas pa fm·lygen, samt clt brandövningshus. En väsenthg utbyggnad planeras. Siwlan disponerar ett område i södr?- (~.c:Ic n av Bergaområdet, där även dc båda fartygen ligga
fortoJda.
\Vasa användes framföral!t för brandsläckningsö vningar.
Här anläggas olika slag av bränder, i olja, trä och andra
fibrösa material, nap alm, såväl på däck som i fartvgets in ,·e
delar. \Vasa, som tidigare stod direkt till kustflottans förfo53
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gande, har nu varit i bruk å lskilliga år. Inredninge n tir u tbränd och skrovet är illa medfaret, varför fartyget ej myc k d
längre kan göra tjänst.
Oscar II iordningställd es som skyddstjänstf artyg vid Karl skrona örlogsvarv och tillfördes skyddstjänsts kolan i börj an
av år 1952. Fartyget inrymmer hl a kraftcentral för ånga.
elektrisk ström och hrandpostvat len, läcktätningsr um, ru m
för övning i reparation av rörledningar och elektriska le dningar, lektionsrum. tvättrum och omklädnadsr um. I för skeppet h a r ett område anordnats för kombinerade övninga r.
Oscar II har visat sig mycket värdefull för utbildningen.
Tillsammans m ed \Vasa ger fartyget möjlighet till synne rligen verklighetstro gna övningar.
Brandövning shuset uppfördes efter flera års väntan p a
byggnadstills tånd och logs i bruk år 1953. Det är en beton gbyggnad med invändig legelklädsel , 8,5 m i fyrkant och om kring 5 m hög. Det är inrett med vissa fartygsdetalje1 ·, såsolll
dörrar, lejdare, durkar för att ge intryck av miljön ombord.
Till huset hör en pumpstation med en elek tromotordrive n
brandpump med 3.000 ml kapaciteet vid 9 atö. Ett antal
brandposter ha uppsalts runt huset. Huset användes fr amförallt för övning i släckning av oljebrand. Ovan ett vattenlager tappas olja, som antändes med bensin. Eleverna intränga från olika håll och utför släckning med dimmunstycken. I huset finnes även ett utrYmme för !laskammarp roY.
Kungl. Maj :t ställ de budgetår~ t 1951 /52 1~1edcl lill Fort ifikationsförv altningens förfogande för alt uppföra en byggnad för skyddstjänsts kolan. Trots att objektet upptagits m ed
hög prioritet har hyggnadet uppskjutits, men uppges skoLt
börja innevarande år. Kostnaden beräknas till 1.200.000 kr,
vartill kommer omkring 300.000 kr för den skepps tekn isl;:,1
utrustningen. Entreprenadh andlingar och specifikation f ö1·
marinförvaltn ingens anskaffninga r finnas utarb etade. Byggnaden, som. är arrangerad i ett plan med vindsutrymm en i
ena delen, får en län gd av 57 m och en bredel av 18 m . I
byggnaden imymmas momentövnin gshall, bassäng för fl ytande attrapp, stahilitetsövn ingsrum, lektionsrum, verkslad
och förrådsrum, vidare expedition, tvättrum, kraftcentral och
elektrocentra l. I en mindre byggnad intill förlägges pumpstation för färskvattenfö rsörjning jämte materielrum. I m omentövningsh allen uppställas attrapper för stöttning, läck·
tätning, underYattens skärning, reparation av skadade rörl edningar och för övning med skyddsdykare . Därjämte för se~
hallen med anordningar för utbildning i länsning med tra ns-
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porta~cl länsmateriel samt övningar med Cox' bullgevär och
elek!nsk reparationsm aterieL
.. D.en. flytande attrappen, vilken är avsedd för avancerade
~~mng~.r skyddspluton svis, är anordnad i två plan och får
~l Ltngd o.ch 8 ll_l bredd. Attrappen som motsvarar en
sekhor: aY en pgare 1 full skala och får fartvaslik inredninrr
f?y:er l :;n hassän~ och:. är l_Jå ena sidan upph"ä~gd i gångjän~:
ull.._et 'l<~ Yaltemnstrom nmg medför slagsida upp till c:a
14 · I atll ap pen kan arrangeras läckor av olika utformnina
skador p{t rörledningar, mindre briinder, brott r)tt förbir~~
delser etc.
Avsikten är. att ~Jer~nanentbelägga ett fält mellan skolbyggn~den ~ch hntndovnmgs huset att anvämL1s för momentövmngar l brandsläcknin g. Arbetena härmed har börjat. BehoYet acc~.ntueras av alt \Vasa om n ågon tid sannolikt m i'tsle
avforas. 01~skemå~ har framställts om att en ub å tssektion
ska}.I uppstallas VHl skycldstjänsts kolan.
. \Hl s.kyddstjän~tskolan meddelas f n und ervisning i föl.J~:1~c. t~n m.es ~l VS_l.1.Jt.t: brands!zydds~:jänst, läcktätninf;, hinsl1J:1a~ ~totlmng: ro.Jt.)anst, stabihtelslara , organisations lär:l, insLI n}-..ho.nstekmJ.~, .skydd m.? t A.BC-krigföri ng, skyddsdyknin g.
Utl)ll~lnn~gen . fol]e r ett sarskilt skolreglemen te för flottan
»Utb1ldmn g} skyddst~änst SRF: 5/53, sky». Antalet elever,
s~ml genomB"a skolan , ar c:a 2.000 per år med en utbildninasti:l som vanerar mellan 3 .dagar och 3 veckor. Därjämte sh\r
~l~~lm:s resurser, av .. ma~enel och instruktörer till förfogande
fo1 ,W upper a y. nesattnm,gar fr ån rustade fartvg.
.. \ J.~l skyddst.]ansts kolan hedrives vid siclan a~ utbildninaen
forsoksv?rk~amhet. för utveckling av lös skyddsmateri el ~n
d er m~rmforvaltmngens ledning och i samarbete med leYerantorer av materiel och Stockholms örlogsvarv.
Erfarenl~eterna från skolans verksamhet hitintills ha varit
h~n·tHlsakl!gen goda. Eleverna ha efter genomgången utb ildn~ng haft en god grund att bygga på för vidare stridsutbildär önskvärt, att mera tid och ökad uppl11I?g ombod.
mt~rksan\h e t agn:1s f1t skyeld mot gasstridsmed el och alomstndsmeocl.

pet

Utbildningsrc gl cmcnlcn och ulbildningsnw teriel.
För att nå goda ulbildningsre sullat kräves bl a r eglementen , lär?böcker, å~~~ådnings- och övningsmater ieL
Det for skyddslpnste n ombord nu gällande exercisreglem entet SKER fastställdes 1943 och ~1r i stora delar l"i.·n·tdd~·a ·l.
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Marinen

OB förslag.
Av Kommendörkapten Å. LlNDEMAL M.

Dc faktorer som främst påverka försvarels utveckling u nder den närm~stc framtiden är den militärpolitiska och den
militärte:kniska utvecklingen. Dessa måste - om mun skall
ha en grund alt stå på - bedömas med såvitt möjligt h ög
säkerhctsgrad.
.
öB har i skriften »Alltjämt ett slarld försvar» gjort en
sumn1crina av de motiv, smn dc båda stormaktsblocken
skulle km~na anföra för ett anfall mot Skandinavien. lian
utsäger därvid att det i1~te finns .någo.t »säkert underlag fö~·
en bedömning av huruv1da Svcng~ ns~(Cr~r aU om~del~J an
efter elt krigsutbrott eller efter v1ss hd mdragas l kngcl.
Riskerna fö~cfalla emellertid så uppenbara att det är .nö dvändigt för oss att vidmakthålla ~tt sl~rkt försv.ar» .. V1~l~rc
uttalar öB att vår .försvarskraft v1<_l k.~·Jg, vare .sJ~ v1 bh m~
draana däri eller 1cke, beror av hllforseln uhfnm. Om '1
förs~~lls i ett sådant läge, att tillförsel blir omöjlig, .kommer
vår förmåga till motstånd att gå förlorad. I det l~.ap1tcl, som
behandlar en angdparcs n1.öjligheter och vår~ forsvarst.tp pcriftcr, fastslås slutligen att »invasion i föremng med fl~·g
~ch fjärrvapenanfall samt i slörr~ eller mindre utsträcl~n mg
tivcn lwmbinerad med övriga belmgelsemetodc r framstar -- - som det sannolikaste och farligaste anfallssättel».
Av speciellt intresse, när det gäller den mi~itärpoli ti ska
prognosen är u lvecklingen i Västtyskland. I sln:~vande. stu n~l
(november 1954) har parisoövercnsk?1~1melscn ~ nnu ?J ra~J~
ficcrats och motåtaärdcr pa det poht1ska omradet v1dta gtls
av östblocket. Det är dock sannolikt alt en västtysk fl terupprustning är nära förestående. J?en kan ~~·oligcn ske
snabbt. Följden kan bli en framflyttnmg av NAIO:s huv udförsvarslinje i våra traJeter från Slwg~raclc ~ill. den dan~!'-a
ö-positionen. Denna position sammanhanger mlnnt med sodra Svericrc· mera intimt än linjen Jylland- Sydnorgc sammanhängel: med västra Sverige. Konsckve•_1sen bli~· för v[1r
del ökade risker för att vi komma med 1 elt kng melolan
stormakterna redan från början. Lyckas vi trots detta b alla
oss neutrala åtminstone under ett inledningsskede konn~1cr
det antydda läget att ställa väsentligt ökade krav p å vara

marina stridskrafter för neutralitetsvakt fr~imst i södra Östersjön och i Västerhavet.
D~t hä~· sagda torde vara tillräckligt för att belysa dc allvarliga nskcrna för vårt land.
Vad den militärtekniska utvecklincren beträffar ät· vi nu
d?finitivt inne i atomåldern. Robotvapnen befinner sig »runt
h.~.rncb~. Delta måst e nu helt prägla vårt försvar både till
SJoss, 1lll lands och i luften.
Rent principiellt innebär atomvapnen införandet av sprängmcdel med mycket stor effekt. Schematiskt medför delta
h?s strid skrafterna krav på spridning och rörlighet. Spridmugen mås~c kunna sk.? på fl?ra sält. Dels måste spridningen
kunna ske 1 rummet for att mte flera förband eller enheter
skola befinna sig inom verkningsområde t för ett atomvapen.
Dels måste kampkraften hos förbanden delas 11pp på ett
flertal enheter för alt inte varje enhet skall bli ett mål värdigt insatsen av atomladdning~r.
. Rörligheten erfordras för alt neutralisera spridningens taktiska nac]~delar d v s för att möjliggöra snabb kraftsamling
av dc spndda cnhctema. Begreppet kraftsamlinr:r får då inte
fattas såsom en hopklumpning av ett antal enh:ter inom ett
begränsat område ulan fastmera som en samtidig insats mot
ett gemensamt mål. Förutsättningarna för att leda ett stort
antal spridda förband operativt och taktiskt kommer alt finnas till följd av den högt utvecklade teletekniken. Kampen
mellan medel och motmedel på d e tta område kommer att
intensifieras.
Robotvapnens inträde på den nwrina skådebanan har också en principiell innebörd. I första hand innebär det att även
lätta fartyg kan ges vapen med långa räckvidder och stor
verkan. I andra hand innebär den från flygplan fällda antifartygsroboten att farlygens luftförsvar måste utformas för
alt m?ta dclla nya hot. I vilken riktning den sistnämnda utvccklmgen kommer att gå - mot luftvärnsrobot eller helautomatiserat luflv~irnsartilleri - är svårt att exakt avgöra.
.Givet är ~ven att övriga vapen, kanoner, torpeder och
mmor m m 1ckc komma att stanna i växten.
Slutligcn kommer utvecklingen att gå mot en intensificrino
av kriget under vattnet.
"'
En konsekvens av den tekniska utvecklingen blir att fordringa~:n~ på personalen ~wmma att öka; både dc rent yrkesmassiga och de moraliska. I de korta intensiva stridsmonlenten måste personalen ta ut högsta effekt ur vapnen under den hårda psykiska press, som vapnens ökade verkan
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medför. Det lömska hotet från radioakti va, biologisk a och
kemiska stridsmed el innebär påfrestni ngar, som bli n thärdliga först för personal m ed fullgod utbildnin g och hög a m oraliska kvalifika tioner.
De här förda resonema ngen måste ligga som grund fii1·
alla bedöman den och planer vid försvaret s utformni ng.

om~·åde e~ler i fl era på varandra följande till tid och rum
spr1dda vagor. Detta känsliga skede blir d~irmed än känsli~
gare för störninga r.
Men invasione n är icke avslutad i oc_:h med landstign ingeu.
Ett taget b~·ohuvud måste uppladda s. Uppladdn ingen med
tung malcncl kan inte framföra s i stora konvojer . Dessa
mås~c uppdelas i många små sådana, vilket återigen kräver okade skyddsst yrkor mot försvarar ens sjö- och flvgstrids
"
kraftcr.
Det ka_n synas som m:1 det här förda resonema nget utmynnar 1 slutsatsen att mvasion sjöledes i atomålde rn blir
allt svårare att utföra. Detta är emellerti d riktigt endast under förutsättn ing att försvaret disponer ar eller ).;:an påräkna
Yerkan av bäde atomvap en och allsidigt sammans atta stridskraller i övrigt.
Kraven på det framtid a sjöfartssk yddet influe ras både av
atomvap nen och därnäst främst av undervat tenstrids medlen.
Atomhot et kräver en uppdelni ng av sjöfarten pa ett större
antal sm~rre konvojer med därav ökande krav på antalet
enheter till skydel mot ubåtar och minor. Ubåtarna s ökad e
prestand a och den alltmer komplice rade minmate rielen ställer större kr:av.. både kvantitat ivt och kvalitativ t på sjöfartsskyddets pnmara fartygsty pcr, fregatter och minsyepa re.
L

Marinens huvudup pgifter i framtide n - liksom hillills bli invasions försvar och sjöfartssk ydd som ett kd i försv aret mot avspärrni ng.
Även om stormakt erna förfoga över betydand e styrkor :wsedda för luftinvas ion, synes det mindre sannolikt att luftlandsättn ingar i framtide n komma att ske i sådan skala att
en fiende därmed ensamt kan betvinga vårt förs~ar , om
d etta är allsidigt uppbyggt . Däremot ökar sannoliiz hctcn fö r
att kust- och gränsinv asioner komma att innebära luftlan dsättninga r i stor skala i samverka n med det på marken ell er
över sjön insatta anfallet.
Framtide ns kustinvas ion får i atomålde rn emellerti d cll
h elt annat utseende än hittills, om försvaret har eller k an
påräkna insats av atombom ber. Främst inverkat· härvid
spridning skravet Alla invasione ns skeden måste karakter iseras därav. Under förbcredc lseskedct , som innefatta r k on centrerin g av tonnage, ansamlin g och ilastning av trupp och
materiel, minsvepn ing och minering sverksam het m m m åst e
operation en planlägga s så att inga atomvap envärdig a m al
bildas. Förbered elserna måste därför spridas i tid och rum.
Skyddet av förberede lserna blir då svårare och kräver me ra
stridskra fter. Verkan av motanfal l från försvaret ökar. Ell
försvar så uppbyggt att sådana motanfal l bli möjliga - biven
om_ dc måste bli av ringa omfattnin g och ulföras i liten skala - kan vinna en väsentlig fördel, tid.
Under överskep pningsske 'tlet måste anfallet framfön~s
spritt. Täta formerin gar erbjuder lönande atomvap envärdiga mål. Även en måttlig anfallssty rka kommer på havet
att uppta en mycket stor yta. Den anfalland e kommer, OJll
försvaret äger allsidigt sammans alta stridskra fter, att ställas
i en situation, där atomvap nen pockar på spridning , med an
hotet från fartyg och flyg kräver tätare grupperi ngar för att
kunna få ett säkrare skydd.
Landstig ningen måste antingen utföras inom ett vidsträ ckt

D?t är ~len l~är scher~1aliskt skisserad e utvecklin gen av
marmens framtida uppgifter som föranlett chefell för marinen till en - i tonen hovsarn men i sak skaq) - protest
mot den undervär dering av marinen~ uppgifter i totalförsvaret som kommit till synes i öB förslag.
I CM särskilda yttrande till delta anföres bl a: »ÖB har
i pri1~cip anslutit si~ till det av chefen för marinen föreslagna saltet att anpassa marinstr idskrafte rna till framtide ns
krigförin g i den 111~111 denna nu låter sig överblick as. öB
slutsatse r beträffan de det kvantitat iva behovet av marinstridslu~fter leder. emellerti d till en försvagn ing av dessa,
som enligt CM ås1ld allvarligt ävenlyra r vårt lands totallörsvar. Uppenba rt är, att havsomr ådenas betydelse , dels såsom vägar för anfall mot vårt land, dels såsom vägar för
tranport av för oss livsviktig a förnöden heter ej blivit tillräckligt beaktade .>>
I en studie över den framtida sjökrigfö ringen har CM
framlagt den önskvärd a sammans ättningen och minimibe -
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hovet av nwrina stridskrafter för vårt lands del. Behon't
som m~"!ste u tlryckas i siffror är givetvis hemligt.
Den kommnndc utvecklingen av /'lottan innebär en fort sat t
övergång till en lätt flotta. Med lätt flotta måste då för sU1s
inte en samling »äggskal» utan en flotta där varje fart ygstyp med utnyttjande av tekniken gives en så stark bestyckning och en så hög motståndskraft, som tonnaget med ger.
Samtidigt kan någon prutning på sjödugligheten och p tl d en
mot operationsområdena svarande aktionsradion hos olika
fartygstyper icke ske.
Det är icke möjligt att i längden driva en flottpolitik, som
enbart bygger på ersättningsbyggnad fartyg för farty g allteftersom dessa utgå ur linjeflotlan. Det är i stället nödv ändigt att planlägga flottans förnyelse på sådant 5ätt all man
får flottan balanserad. Detta innebär att man måste eftersträva en nybyggnadspolitik, som medför att dc »levande »
fartygen kan sammanföras till lämpligt sammansalta taktiska förband.
Del för aktivt övervattensförsvar himpligaste fartygsfö rhandet har CM benämnt jagarflottilj.
Fö ebandet måste kunna i strid insätta torpeder, medelsvå d
artilleri och robotvapen. Möjligheter till samverkan med fh·-1;
måste finnas. Försva-r et mot anfallande flyg och ub:'\ tar måsll'
säkerställas. Motståndskraften mot atomvapnens verkningar
sknll såvitt möjligt tillgodoses.
Som bärare av robotvapen och medelsvårt artilleri fordr as
fartyg av minst jagarstorlck. Härigenom erhålles också d et
väderoberoende, som aldrig får saknas i flottan. Framlid ens
flotta får inte enbart bli en vackert-väder-flotta. I jagarskrovet kan även in])assas de utrymmen, kraftbelopp och vap en.
som erfordras. Parentetiskt kan påpekas att framtidens f artygsmaskinerier måste kunna bli mindre utrymmeskräva nde
än dagens. Fartyg av jagarstorlek kunna även förses me d
ett starid luftvbirn; antingen detta blir av robottyp eller luf'tvärnsartilleri.
Det måste emellertid påpekas att den tekniska utv ecklingen icke kan överblickas så fullständigt att m an är hundraprocentigt säker ifråga om de här gjorda påståendena .
Skullc praktiskt användbara robotvapen vara mera avlägsna
än man nu (på relativt säkra grunder) bedömer, måste m an
även under den överskådliga framtiden räkna med torp ed
och medelsvårt artilleri som sjöstridens lmvndvapen. Preliminära undersökningar ge vid handen att ett starkt utveck:
lat medelsvårt artilleri med hög eldhastighet kan föra s pa
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~artyg avo sarmua storleksordning, som våra östergöllands-

J~gar?. Vara kryssare äro därför även under den övergångs-

tid, VI nu slå inför, mycket användbara fartyg.
. Torpe_den, det främsta sänkande vapnet, kan förutom på
Jagare foras på mindre fartyg. Torpeden kanuner att utvecklas mot bl a högr e farter, längre distanser och större sprängverkan. Våra moderna större mlh av typ T 102 ha en stark
t~_rp.~db?,stycl~ning, hög fart och god sjöduglighet. Typen är
darfo_r lampllg för samverkan med j agar c.
Den Jagarflottilj, som nu eftersträvas, är alltså sammansatt
av ett antal .i agare, varav någon eller några med robot som
ln~vuc~v.ape~l och några med medelsvårt artilleri och torped.
I flottilJ en mgår ett större antal mtb typ T 102. Göres den senare t):Iw n antingen med artilleri eller torped som lmvudbe:~lycknmg erhålles ett förhand, som är allsidigt användbart.
Ett stort antal robotar och torpeder kan Incdförns. I »artilleriversion» medföres - förutom robotar - ett stort antal mcdelsvåra och lätta eldenheter. För minerinasuppdrarr kan ett
betydande minföråd medföras. Användes förbandet"" för sjöf arts~kycld m ed molorkanonbåtar i stället för torpedhå tar
kan .J.agm:na _användas för ubåtsjakt, luftförsvar och skydel
mot henthga .1a.u:aranfall; kanonbåtarna mot anfallande fientliga småfartyg av olika tvner.
För att dvlika förband skall bli effektiva fordras att antalet icke i_ir för litet. Svårigheterna för en anfallande att
skydda en invasion i atomåldern ha tidigare antytts. Transporternas stora utsträckning kräver ett stort antal skyddsst~rrkor. ~r?nspo~· tcrna måste därför anfalbs från mångn
hall samtl<-'llgt. VIssa av de anfallande förbanden måste binda fientl iga skyddsstyrkor, medan andra 'i så skapade luckor
anfalla tr a nsportflottorna.
Torpedkraften representeras i CM förslag även av ub. Det
~r emellertid_ icke möiliat att satsa huvudlcraften på denna
fartygstyp . VI måste alltid komma ihåg att flottan måste vara balanserad _i förhållandet mellan olika typer GV fartyg och
v_a1~cn. Sker eJ detl.~ få vi aldrig möjlighet att skapa elt allsidigt hot mot en hende. Vet d enne att vår huvudkr aft lägges _ned p å ubåtar kan han förenkla sitt uppträdande re1;t
taktiskt. Frågan är här lika litet smn i diskussionen mellan
flotta och flyg icke antingen - eller utan både - och. Ubåten är ett utomordentligt gott vapen till sjöss. Den har fördelcr~ ~tt kunna anfalla osynlig och med starka vapen. Men
samhd1gt som_ den skyddas av vattenlagren försv:'lrar dessa
lnger för den att skaffa sig erforderliga upplysningar om_
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läget på ylan. Del är d~irför nödvändig t att en noggrann a Yvägning sker mellan ubåtar och övervattensf_ar~yg.
Fiendens ubåtar bekämpas och handelss]o farte n mas le
skyddas mot ubåtsanfalL I fri ubåtsjakt kan både ubål a r,
freaatter och flyg användas; vid bunden ubåtsjakt främ st
de båda sistnämnda tvnerna. Eftersom sjöfartssky ddet är en
av flottans två huvudur>p gifter måste fregatter ingå i far tygsbestå ndet Vi få i framtiden följa s~n~m.Ja m c lod som hi ttills _ att efter jagarnas utgång ur lln]eflot~_an konver lc"ra
dem till fregatter. Det frcgatthesl ånd, som darn!ed uppn as ,
är em.ellcrtid ej tillräckligt . Speciella fregatter mastc byggas.
Ett stort antal frccratter är nödvändig t att ha på grund av den
höga operationsf1~kvcnscn i sjöf~rtsskvdc~ct.- Först om ub ~lts
jakten bedrives så intensivt, att ftCnden bll~o~.a~ stora ubatsförluster, nedgår effekten a~ hans u? ~ tskr~~fo~·.mg. l\~od~~·m1
ubåtars molmedel mot ubåtsJagan de fartyg aro aven sa eH.ektiva att ubåtsjakten måste bedrivas i stora förhand, dar nuns t
två fregatter sätts in mot varje ubåtskonta kt
. ..
Minsvepar beståndet är av stor betydelse. Emeller~Jd ar d et
aldrig möjligt alt bygga ell så stort antal staJ~Hmnsve pa re
att krigsbehov et ens tillnärmels evis tillgodoses . Systemet 1~1e d
hjälpminsv epare är därför nödvändig t. Sta.:nfartyg~~:. maste
då ges sådana egenskape r alt de kunna los~ kyall±:cc rad e
minsvepnin gsuppgifte r. De få bilda stomm?n 1 kng~~~nns.v_e p 
ningsförba nden. Fö r utbildning av besättnmga r!1a fo_r .hJ::dpminsvepar na måste fartvg av motsvaran de typ mga 1 flo lta n
redan i fred.
..
Slutligen måste flottan innehåll~ ett. antal. minfar_t~'g fo r
att snabbt kunna utlägga större nunenngar mnan h]alpfa rtygen, som även i frå.ga om .d.enn.a fartygsty:p ~nås le ut ny ttjas, ingått i flottan vid mol)lhserm g ell er kng.

Kustartille riet vars huvuduppg ifter även i framtiden måsle
bli invasions- o~h hasförsvar . måste modernise ras. Den n_~ o
derna invasionen s känsliga landstignin gsskede kan avs ev ~rt
försvåras med ett effektivt kustartiller i. Invasionsm atenelens sannolika utveckling mot smärra fartygstype r res er
knappast längre krav nå ~vårt artille~·i. \ :_i n:åst~ räkna. me(~
alt den kustbasera de roboten snart ar fard1g. h.ommeJ .. d eJ
att motsvara våra nuvarande bedömning ar kan den ~we n
möjliggöra samverkan med sjö- och fl~gstrids~craf~cr m on t
e lt vidare fält än det svåra och medelsvar a a rhllenet.
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Minsiming en av fartygens storlek gör det ~iven möjligt att
n ågot minska det medelsvår a sjöfrontsar tilleriets kaliber. Å
andra sidan blir det nödvändig t att öka kalibern på det lätla
artilleriet för att snabbt nedkämpa de minsta enheterna,
som komm er all ges ett bättre skydeL
Utveckling en av clvärgubåta r, tillkomslen av grodmän m 11.1
kräver atl undervatte nsdelen a\' inloppsför svaret träder mcra i förgrunden . ökad uthållighet hos mineringar na, spiirra1·
av nät o dyl måste bli en följd härav.
Luftvärnet både för kustartiller iets egna förhand och för
skyddet av flottans baser mtlslc ökas och modernise ras. Det
passiva skyddet för sjöfrontsba tterierna måste i atomvapnens tidevarv tillgodoses med starka befästning ar. Landstigningsområ dena to rd e bli det område där den anfallande s
atomvapen sätts in i första hand.
Betydelsen för försvar e t av dc teleteknisk a hjälpmedle n
kan medföra att en fiende söker förslöra dessa - före ;;tt
huvudanfa ll - genom ati landsätta smärre raidstyrkor . Yåra kuststräcko rs geografi kräver därför alt vi disponera amfibieförban d, som kan användas för elt rörligl försvar av
skärgårdso mrådena.

Slntligen bör etl viktigt förhålland e påpekas.
Det framtida sjökriget kommer all k arakteriser as av stor
snabbhet. Det är därför nödvändig t att alla sjöstridskr after
inom ett och samma operations område leelas av en chef.
Samverkan mellan fartyg, flyg och robotv apen måste säkerställas. Detta kan endast ske om chefer för dc olika vapnen ha god kontakt med varandra och disponera härför avpassade ledningsor gan. Den kontakt, som måste finnas mellan
stridande förhand och deras operativa chefer måste även
säkerställa s. D etta kan förvisso icke ske, om de operativa
cheferna placeras långt inne i landet eller långt från dc primära basområde na.

Dc ledande principer som legat ti' l grund för CM försl ag
beträffand e marinens utveckling kunna sammanfa ltas på
följ ande sätt:
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1 :o. l\Iarincn måste ntformas s:''t att den - ji:imlc flygvapnet - kan utgöra en stark länk i det perifera djLZpförsuaret mot invasion. Detta försvar måste föras aktivt. I
(lottan måste därför ingå snabba offensivdugliga förband .
Försvaret måste hårdna jn närmare vår kust det fientliga
anfallet ankommer. Vid kusten skall lwstarlilleriel utgöra
ryggsköl den.
2 :o. Marinen måste ges en lillriicklig seghet, Då invasio n
sjöledes i framliden kommer att för den anfallande kräva
ett alltmer fullständigt herravälde till sjöss och i luften krävs
uthållighet. Delta innebär krav på uppdelning av kraften
på clt tillräckligt antal enheter. H~irigenom skapas clcls möjligheter till kraftsamling dels förmåga att uthärda förlnster.
Motståndskraften hos dc marina stridsl\.rafterna ökar dels genom den spridning flottans enheter kan åstadkomma genom
sin rörlighet, dels genom de t skydd som kan ges IL\-stridskrafternn. i befästningar.
3 :o. Sjöfartsskyddet måste tillgodoses genom härför lämpade stridskrafter ur både flottan och kustartilleriet.
Tillämpas dessa principer kan marinen fortfarande starkt
bidraga till vårt lands totala försvar. Sjökrigcts ansj]cte växlar med teknik en och därav betingad taktile Vi måste följ a
denna utveckling vaket och med kritisk blick. Vi måste med
alla medel och metoder söka analysera den och anpass a
våra åtgärder därefter. I denna ständigt pågående process
måste vi alla lämna våra bidrag till problemens lösande. Yi
måste åstadkomma ett gott tear.nvork.

Ubåtsvapnet 50 år.
Av Kommendör P, G.

L)J'\IDGREN.

Det svenska ub{llsvapnet passerar i <:1r sitt första halYsekcl: __Det var n~inlligen år 190-1 som vår första ub åt Ha ;en
J
(l) SJ osa t tes vi d S Lockholms örlogsvarv.
Detta 30-årsjubileum fira s i samband med sjösättnincren
a,v en ny ubåt - Hajen (III) - vid Kod::ums Mekani~ka
\ _e rkslad. Yidarc ordnas en ubåtsvapnets jubileumsutställnmg, __ en »ubåtscxpo», i marinens reai. Denna utställnincr
s?m oppna~ i Malmö på Ilajens sjösäth1ingsdag, konnncr
v1sas_ aven,~ Stockholm, Göteborg och Karlskrm~a i nu nämnd
ordmn~. \ 1darc utges med ekonomiskt bisli1nd av Kockmus
Me~wlllsk~ Y erkstad en j ubilcumsskrift med t iteln: Från
HaJen I till Hajen III.
.. Dc~ ä1:. på sin plats att även i denna tidskrift lämna en
overs1kt over ubåtsvapnets utveckling under dess första 50 år.

att

Hajen (l).

. A:· 1901 _fick marinförvaltningen i uppdrag alt ularbeta
ntmngen tJll en ubåt för svenska flottan och fÖr ans·kaffnino·
av hålen beviljades av 1902 års riksdag ett anslag på 400.000
kronor.
Ingenjören Carl Richson utförde konstruktionsarbetet. De t
Yar sto,ra problc1~1 som denne ställdes inför. Han lyckades
dock _losa dem, vilket skulla visa sig vid ubåtens prov lut".
. _H~Je!l hygg~cs på örlogsvarvet i Stockholm och sjösattes
1_ JUl_J 1901.: Uhatens data voro: deplacement 111 ton , bestyckIlmg 1-Ll;) cm bogtub. I slutet av oktober samma år var fart):get Lirdigt för provlursexpedition och den 27 oktober 190t
h~ssadc chef~n för försöken kaptenen \V. Magnusson sitt bcf~ls~?ckcn P~. ':'erkstadsfar tyget Ran, som rustats för dessa
fo~sok oc]1 hangenom blev vårt första ubåtsdcpi'tfartvg.
Ar 190!) oavslutades prov!uren och ubåten ingick i ~J.::ust
flottm1. Ubaten ombyggdes ar 1915- 16 och var sedan rustad
under första världskrigets sista år samt utrangerades år 1922.
?krov~t uppställdes år 1932 på örlogsvarvet (Karlskrona och
mgår 1 statens sjökrigshistoriska samlingar.
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U 2, U 3 och U 4,
Leeren och Gädda n, Brru:e n och Abbor en.
I ett betänk ande a ngåen de typer för flottan s fartyg fö rcslogs år 1906, alt de ubåtar som borde ingå i flottan , skull('
utgöra s av två olika typel'. Dessa voro en större, l :a kl ass
ubåta r och en mindr e, 2:a ldass ubåtar . Den senare typen
avsågs att huvud saklig en använ das i skärgå rd.
Sedan ritning ar till 2:a klass ubåtar blivit faststä llda slöts
Uh
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bogtub er, 4 torped er ombor d) l.;.onstrueracles. D(·ras hingd be·
lle
gränsa des till 31 m för att de med hjälp av ponto ner sku
hygga
Båtarn
sten.
västku
kunna förflyt las kunalv ägen till
Dc
eles på örlogs varvet i Karlsk rona och levere rad es 1917.
1943.
som
sent
så
erades
utrang
Fial-L auren tity pen.
År 1907 uppdr ogs åt marin förval tninge n att påbör ja b yggande t av en l :a klass ubåt. Efter förhan dlinga r med varvet
av
i Spezia i Ilalien slöts samm a år kontr akt om bygga ndel
tor4
cr,
bogtub
2--45
ton,
186
t
cemen
(depla
n
Huale
en ubåt
peder ombor d, fart i marsc hläge 15 knop) . I mars 1909 vnr
ubåten k'ar för provtu r, som delvis utförd es i Italien . Den
20 juli 1909 lämna de Hvalc n under befäl av ubåtsp ionj ären

4.000 sjökayt~!1 \V. lYI.a,gnus~on Ii al~ en o~~~ påbör jad e dendåtida
för'-

n;Il langa fa1 n en .~lll Svc1?ge. Farde n var efter
ende öv 21·
j1a:lanf~e:1 mycke t avent Fllg o.ch väckte stort uppseottan
och

le a vallde n. Hvale n tJanslg ]ordc sedan i kustfl
utrang erades 1919.
.. År 191.0 hade Kocku ms Mekan iska Verks tad i Malmö för".a.r~'at bllvci: knings rättcn för denna ubåtst yp och år 1912
f;cl~ bolage t , I .YPI?. drag alt bygga två ubåta r av modif ierad
saclan typ: Svard hsken och Tumla ren. Samm a år slöts kontrakt med Bergs unds Mcl~aniska V crksta d i Stockh olm om
byg~.andc av en av mannf örvalt ninge n konstr uerad ubåt '
Delfm en.
~värdfiskcn-lypen (depla cemen t 250 ton, 2--45 cm boglub.ei, 4 torped er ..om~ord) var elt stort framst eg i förhål lande
till Hvalc n. Svard fzsknz och Tumla ren levere rades år 1914 ·
Dc u trange radcs 1926.
Dclj'in en (depla cemen t 260 ton, 2- !5 cm bogtub er 4 torl~ C dcr 01!1bord, 1- 37 mm kanon ) var en utvccklin::,. av r2
secre 1 ~kapc
l:las~ t~bal~1·na. Den hade betydl igt bättre u-läcre
"'
"'
an Svanlf 1skcn- typen.
Hajen (Il), Säll'n och Falros sen.
8
. ~essa. ubåtar (depl: -ccmc nt 422 ton, 4 --"15 cm bogtub er, utveck
vidare
en
l~>q~edc1 (?lllbord, 1--:- ;5 mm kanon ) utgöra
l~ng av Fwt-Laurcnhlyp~n. Be övertr äffade hetvdl igt denna
ms
tlll .sto~·Ick, ~art och akbon sradie . Dc byggd es av Kocku
1920.
år
rades
levere
Yickam ska \ erksta d och

IF e ser-typ ens ubåtar .
i
.Efter u_~lderlla~Hl~ i ng ar .m ed Aktien gesell schafl \Yes er
med
slöts
Avtal
n.
n-type
Bäver
hU
~~ e1~1cn koptcs nhung ar
I-.od.ums,.. om bygga nde av en uhå t Bäver n (depla cemen t 472
lon, 4--4;) c:n. bogtub er, 8 torped er ombor d, 1- 75 mm karona
!wn) · SamtJChgt byggd es Illern och Uttern vid Karlsk
färblevo
ubåtar
Dessa
ar.
ritning
a
samm
efter
v~rv
o~·logs
.
1922
Uttern
och
<hga, Bav~rn och Illern 1921
. Illern .sa!1ktcs genom kollisi on i marsc hläge med m / s Birekalando 1 halma rsund å r 1943. Bäver n och Uttern utrang
1.
"
1
19rades ar
\'alen .

.so~n erfare nhet av första världs kriget framk om behov av
mmlag gande ubåtar . Marin förva' tningc n utarbe tade därför
H
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ritningar till ubåten Valen (deplacement 550 ton, 20 minor,
4---45 cm tuber, 8 torpeder ombord): ~-alen konstr\1erad es
med Bävern som modell och byggdes vJCl orlogsvarvet 1 Karlskrona, som var i besittning av ritninga1,:; mallar och erfarenhet. Valen blev färdig sommaren 192::> och utrangerades
år 1944.

Draken-typen.
Alltsedan 1920 hade marinförvaltningen äskat mede~. till
tre nya torpedubåta~·· Om ~e fordring~r, som borde stall.~s
på dessa gjorde marnm1ynd1gheterna eJ ann~.t utt~lande, an
att torpedbestyckningen borde vara starkare an Bavertypens
båtar.
f.. t
l
Efter det att olika förslag diskuterats, bl. a en~» ors or ~ (
Bävern» godkändes slutligen »en. ubåt om Cl}'k~t 100 ton» .ar
1924. örlogsvarvet i Karlskrona f1ck samma ar 1 .:.'ppdr~} ~t.~
bygga tre sådana båtar (~~andarddeplacement 66/ ton, ,y~;)~
cm bogtuber, 1~53 cm hacktub, 8 torpeder ombord, 1~10, ;:>
cm kanon).
.
·
B ..
Denna typ ~ Draken - var en v1dare utvecklmg o av avern-typen, men betydligt större. Draken leverera~es ar ~92.~ ,
Gripen 1929 och Ulven 1931. Draken on!.byggde~ ar 194/ f~r
försök med snorkel och utrangerades d~refter ar 19~8. Gupen ändrades till bärgningsfartyg och disponerades ar 1~46
~47 av ubåtsbärgningspiketen på västkuste~1. Ulven m~~~ 
sprängdes under neutralit~~sv~ld den 15 ~pnl. 19f3 utanfor
Stora Pölsan i Göteborgs skargard. Hela besattmng---n omkom.
Delfinen-typen.
Marinförvaltningen fick genom. nådigt brey elen 3 juni 1927 i
uppdrag att inkomma med huvudri~nin.~ar till en ny t~rp. ~~~u 
båtstyp och en minubåtstyp. ~en s1s~na~~mda typen pabo.IJ ades först. Ett förslag om. en ubat av forhattrad Valen~yp gtll ~
des ej. En kommission under tjänsteförr~ttancl~. mspe~d_o
ren för ubåtsvapnet, kommendören {_:laes Lmdsstro~n besol,Je
vissa varv och firmor i Holland, Italien och Franknke. Kommissionen förordade ett förslag som fran1.lagts av en framstående tysk ubåtskonstruktör Dr-Ing. }-I. Te~he~.' som ~edd e:
en ingenjÖrsfirma i Haag. År 1931 avslot marmforvaltm~gen
kontrakt med nämnda firma om leverans av konstrukhonsoritningar, beräkningar m m, och år 193~ kontrakterades tva
minläggande ubåtar vid Kockums Mekamska Verkstad. Dessa
båtar fingo namnen Delfinen och Nordkaparen (standardde-

place.men t 540 ton. 2~53 cm bogtub er, 2~53 cm häck tuber,
10 nunbrunna,·, 1- 57 mm kanon samt 1 höj- och sänkbar 25
mm automa tkanon). skrovkonstruktionen var dubbelskrov
med cirkulärt tryckskrov. Minbrunnarna lågo i ballasttankarna~ A v säkerhetsanordningar tillkom utstigningsslussar.
Ar 1933 beställdes ytterligare en ubåt - Springaren -- av
d enna typ . I och med beställningen av Delfinen-båtarna åter~lpptogo Kockums i Malmö ubåtsbyggan det, som legat nere
1 elva ar.
Delfinen levererades år 1935, Nordkaparen 1966 och
Springaren 1937. Båtarna utrangerades 1952.

Sjölejonet-typen.
Konstruktören av denna ubåtstyp, dåvarande manmngenjör B. Swenzcn, lyck ades härigenom skapa en v i:il bestyckad
och snabb ubåt på elt deplacement av 580 ton.
Denna ubåtstyp är en vidare utveckling av Delfinen-typen
men u t an dennas minutrustning och kan sägas vara en medelstor ubåt. Kontrakt om byggande av tre båtar av denna typ
slöts med Kockums Mekaniska Verkstad 1934. De fingo namnet Sjölejonet, SJöbjörnen och Sjöhunden (deplacement 580
ton, 3- 53 cm bo.gtuber, 1- 53 cm häcktub, 2- 53 cm däckstuber, 2~40 mm höjd- och sänkbara automatkanoner i tryckfasta brunnar).
Sjölejonet levererades år 1938, Sjöbjörnen och Sjöhunden 1939.
Då den utrikspolitiska situationen skärptes på våren 1939
undersökt es möjligheterna för ett forcerat ubåtsbyggande.
Under tiden pågick lwnstruktionsarbetet med kustubåten
Den 20 juli 1939 beställdes tre nya ubåtar av Sjölejon-typ.
Dessa fick namnen Svärdfisken, Tumlaren och Dykaren. Då
hade andra världskriget brutit ut, och den svenska krigsmakten intagit förstärkt försvarsberedskap.
Marinförvaltnin.gen undersökte nu möjligheten alt hygga
ytterligare tre ubåtar av Sjölejonet-typ. Ubåtarna Sjöhästen,
Sjöormen och Sjöborren beställdes genom kontrnkt d en 12
mars 1940.
Samtliga sex nämnda ubåtar levCI·erades 1941~1942 .

[(ustzzbdtarna.
Redan 1935 påbör.i a d es i marinförvaltningen arbetet med
en mindre ubåtstyp. Under åren 1935~38 bearbetades det urspnmgliga projektet enligt de militära myndigheternas öns-
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kemål . Vidare hade f artygs svetsn ingen vid denna tid utveck
t
e
t
a
Resull
s.
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kunde
r
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ga
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lats så att fullt
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helsve
blevo
a
båtarn
att
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Ett slutgil ligt förslag till ubåten U 1 (depla cemen t 367 ton.
ggnad en, 1-20
~~ bog- och 1- 53 cm häckto rpedtu b i överby
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n)
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l
U
ms.
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Li!l
medel
ade
bevilj
g
1942 års riksda
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i
varvet
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es
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Dessa
.
ubåtar
verera des 1943.
1942 års riksda g b eviljad e medel till ytterli gare sex kustubåtar . A v dessa byggd e Kocku m.s U !1- U 7 samt örlogs
rades
levere
båtar
iga
Samtl
varvet i Karlsk rona U 8 och U9.
9
19-1 1. U 4 hyggeles på den utomo rdentl igt korta tiden av
m[t nader .
1

N eptzw- ly pen.
Genom kungli gt brev den 20 decem ber Hl-10 anvisa des m e(lel för tre nya minläg gande ubåtar . Delfin en-typ en stod som
a
förebi ld, dock omkon struer ades förske ppet för att inrym m
en tredje torped tub.
Neptu n-type ns tre båtar Neptu n, Najad och Näcke n (deper,
lacem ent 550 ton, 3--53 cm hogtub er, 2- 53 cm häcktu b
d
vi
es
byggd
n)
atkano
autom
mm
minor , 1-40 nun och 1-20
1943.
år
under
rades
levere
Kocku ms och
Ubåta rnas moder niserin g.
Under andra världs kriget upplev de vårt ubåtsv apen en ti d
av intens iv nybyg gnads verksa mhet När kriget slutad e hade
vårt ubåtsb estånd nått kulm.e n på ett utvcck lingss teg, som
dock snart skulle visa sig föråld rat. Kriget s lärdom ar måste
en
tilläm pas. Det fanns härvid två vägar att välj a på, anting
nya.
bygga
eller
tar
å
h
att moder nisera befint liga
Då det världs politis ka läget ieke tydde på någon avsp änaL
ning och det första altern ativet snabb ast ledde till result
gegått
under
nom
härige
har
valde man detta. Våra ubåtar
i
nomgr ipande moder niserin g, som icke här kan redovi sas
~ö~
ha
erna
Kanon
detalj. Några exemp el kan dock nämna s.
1
1t
svunn it, samtid igt som brygg an byggts om och tornet b 1~·
flottor
ka
äristis
karakt
sin
med
eln
Snork
at.
cform
ströml in j
ort
b
tagits
ha
a
ventil har tillkom mit. De aktra däcks tubern
och ett o!_al nya instru ment ha tillkom mit under däck, vart
för det redan förut begrän sade utrymm .ct inomb ords krymp
ytterli gare.

Hajen uv i day.
:'id t .onstru klionc n av den nya Hajen -tvpen ha dc imnul av
sel ..oc l erfare nheter , som erhålli ls vid n1odc rniscri ngc 1{
jats.
utnytt
dc al dr c n bå La r na,
S u"l en och 'i/alen bevilja des år
r:.f •
o t
Medel fil! ...l L·c b a~~r,
1.'. Cl]en,
19-18
ns
. men ~01st 19u2 slots byggn adsko ntra kt med Kockmför
y
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everan
l
under
äL·
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Karlsk
i
varvct
· erksla d. Orlogs
..
.avl\ f_ arl~·gcn. Hnjen (III) sjösalt es den 11 decem ber 'lelt
;tt
a
'
ar 1 'falJno.

I juli ~ å r hest~illdcs ytterli gare tre båtar av samm a typ ·
D e ha fall namne n Bäver n, Utte rn och Illern.

lla
B ' Haje1; s sillme~.t skiljer sig något från den konve ntione u l-·
om
dessut
har
t
Torne
.
fribord
lågt
och
slav
a.ten far }'ak
fmma ts sa alt det ger mycke t litet fartmo tständ .
på en svensk ubåt har fartvg schefc n
,o För förs la gånge n
och man har även o i öv. rigt sökt sÖrJ~.-et för lfef~~lt ~gencnshytt:
.. ·1·1gaste man. Varje man fåL· ett litet
tn_v s c 1 l· moJ
ttmng
sa
.
.l
u·ypu1, som han kan kalla sitt.
Man kan säga att den nya Haj cn-tvp cns förca.o mgare var
nu får ffottan ett v~~lcr~atte 1 ; 5 _
f!t~'t\g som kunde "d}:ka, menEigc.
marsch
1
ga
kan
som
c. l L} g,
L

f

Organ isation .
Under Hajc1~s (I) försla år fanns en hel del motstå nd mol
funnit s två oli~-ada~1~ ny.mo chghct er som nh~tar. Det lär haoch
en mot ubftför
en
rare,
office
s
,a. »skol (~I» bland flottan
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kl ona och en till Ystad.
..~Jnclcr första världs kriget fördel ades ubåtar na till olik·1
S]osty rkor, d~ck med huvud delen till kustfl ottan, som till~
c:e~ades sm~1tl1ga 1. klass- ubåtar (I-hale n, Svärdf isken, Tnml<~r en, Delfm en) med kanon båten Skägg ald som depåfa rtyg.
.,o
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Till Karlskrona förlades 2. klass-uhätarna med skepp et
Stockholm, senare Saga, som depåfartyg.
I slutet av 1915, sedan Laxen och Gäddan färdigställts, d clades 2. klass-ubålarna upp i två divisioner. En divisio n
överfördes i samband härmed till västkusten och ingick i
o
Göteborgsavdelningen med baserin,q i l\ia~·strand.
Dc närmaste åren efter försla varlclsl.:.nget var ubat arna
alltjämt indelade i divisioner med var .sitt dcpåfa~·tyg. ~CH
senare uppstod behov av att sammanfora d.em till s.~o ~~~c.
förband und er en cbef. På våren 1924 orgamseraclcs darfor
kustfJollans ub å tsavdelning med den d å ombyggda pansarbålen Svea som depåfartyg. Della förband har sedan dess
o
.
utgjort kärnan i vårt ubåtsvapen.
Då andra världskriget bröt ul, ruslades samtbgrr ubalar
och fördelades till olika sjöstyrkor med huvudvikten lagd P.t't
kustflottan. Dess ubåtsavdelning beslod då i regel av tre dt,
visionel' om sa mmanlagt nio ub å l ar.
\'issa ubåtar tilldelades lokalslyi·korna . Sålunda hade h.arl~ 
krona en division och Götebo rgseskadern som regel två chvisioner, sammanslagna till Göteborgseskaderns ubåtsfö rband.
Efter andra världskrigets slut ulgingo ubåtarna. ur lol~a1slvrkorna. Numera ingå samtliga rustade ubåtar 1 l. ubcttsflottiljcn i kustflottan.
År i918 tillsattes Inspektören för ubåtsvapnet (lUV). Vapn et fick härigenom. en central myndighet f~r ti1lvaralagoand c
av dess intressen. Inspektörens arbetsuppgifter blev manga.
Det taktiska och tekniska utvecklingsal'bctct fordrade samordning, personalens utbildnings- o~h komm.~nderingsprobm.
1em måste lösas säkerh etsför esknftcr utfardas m
Ub åtarnas operati~ra ledning i stort handlades tiil en bör j an
av IUV und er chefen för marinstaben, och sedermera und er
chefen för marinen. Från ooh med den l oktober i år i n går
lUV som avdelningschef för marinstab ens ubåtstjänstawl el,
.
ning samt benämnes inspektör för u.b~.~s tjän stcn .
År 1942 ställdes marmens dykentJanst undct· IUV le dning. Ubåtarnas säkerhetstjänst och h~r.~ningstjänste n öx
nämliacn intimt hopkopplad med dykentJanslen.
lUV::> verksamhelsområde ökades ytterligare år HH7, d a
flottans ubå lsj aktlj än st lades under honom.

Ubåts personalen.
Våra första ubåtshesättningar utgjordes nv personal, som
omskolats f dm andra yrkesgrenar. ULå tsm a l ros erna utto gs
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som regel bland signalmatroserna, ubåtseldare från eldare
ubåtsstyrmän från yrkesgrenen signalstyrmän och ubåtsma~
skinister frå n ångmaskinister. Torpedmästare utbildades
icke, utan torpedtjänsten på ubåt sköttes av ubåtsstnmän
och ubåtsmaskinister. Hajen (II)-båtarna var de första som
fick torpcdmästarc. Personalen rekryterades således icl~c direkt till ubå ls t j än st.
OEf~er år 1910 C~'satles däcksmatroserna av eldarpersonal
p a vara ubåtar, v1lkcn person al därför utbildades att sköta
äYen malrosbefattningarna. Detta system fortsatt e till år
1919, d å malraser åter börjad e utbildas till ubåtstjänst. Dessa
rekryterad es nu direkt, och vi fick i och med detta den sammanfattande ben~imningeu »ubåtspersonal». Ubåtspersonalen
ha\ ..scdm.l c~ess alltid r ekryterats direkt till ubåtstjänst
\ arnpl:kllg personal tillfördes ubå tsvapnet först år 1923
då v~irnpliktiga. kockar utbildades till ubåtstjänst I och med
an~ra varldskngets utbrott började värnpliktiga utbildas till
ubatsmatroser och under kriget även till ubåtseldare. Den
Yärnpliktiga ubåtspersonalen h a r visat sia väl fylla de krav
som ubåtst.jänsten ställer, varför utbildningen fortsätter. '
Underofficerarna - styrmän och maskinister - omskolades från andra yrkesgrenar fram till år 1925, då de sista
~t):rmänn en och maskinisterna överfördes till nbMstjänst
fran ann an yrkesgren.
För att snabbt få fram officerare lämpliga som. fartvaschefer för det kraftigt växande ubåtsbeståndet, omskol~cles
till oen b~r.i.an r elat.ivt gamla of~icei:are till ubåtstjänst
Sa smanmgom f1ck dock utblldmngcn mera stadga och
ubåtstjän st blev e n särskild vapentjänst för officcrm:C.
Vapenutbildningen börjar numera under tredje officcrs·
~'lret.

Bakom morqondagcns förlåt.

Y~d som framför allt i dagens läge intresserar d et »submanna » tänkandet är fart en i u-läge, uthålligheten under
vattn et samt bt!lleref:{enskaperna. Under sista kriget tvingades
tyskarna a tt halla s1g under ytan så mycket som möjligt p:\
grund av det slora hotet från flyg. Detta hot kvarslår i oförminsk a d omfattning, och de nya ubåtstyperna blir troliacn
icin mer a vp assade för långvarigt uppträdande i undcrvatte~1s1ägc. Utvecklingen pekar mot en verklig undervattensbåt.
Den höga farten i u-läge ä r främst ett offensivt krav.
Snabba förflyttningar för att intaga fördelaktiga positioner,
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samverkan med övcrvattcns- och flygstridskrafter och framför allt samoperation ubåtar sinsemellan utgör några av dc
fördelar, som kunna vinnas med hjälp av hög fart i u-läge.
Men det är inte bara ur offensiv synpunkt, som den hög:.1
farten är eftersträvansvärd . Det är även värdefullt att snabbt
kunna dra sig undan ubåtsjakt. Då ubåtens fart i u-läge
börjar närma sig jaktfartygens, ökas ubåtens möjligheter alt
avgöra kampen till sin fördel högst avsevärt.
Uthålligheten är en faktor, som sttlr i nära sammanhang
med farten. Alla strävanden går därför ut på att ge ubåten
hög fart under lå ng tid.
Hur skall då dessa krav på fart och uthi'lllighcl kunna
realiseras? Det torde slfl tämligen klart att vägen över eicklrisk drift, där energin lagras i det tunga ackumulatorbatte riet icke är framkomlig. ~ya vägar måste sökas.
Den tyske professorn vValter uppfann under k r iget clt
svstem, där ett enhetsmaskineri kördes m ed v~itesuperoxi :l
som syrcbärare. Tyskarna byggde ett antal försöksub~llar och
lyckades uppnå u-Higcsfarter på över 25 knop. \Valter-ubå tarna hunno dock aldrig bli färdiga för krigsbruk. Vätesuperoxiden har en nackdel, det höga framställni;Jgspri sct, som
mångfaldigar driftskostnaderna jämfört med en konventionell ubåt.
Engelsmänen har i dagarna sjösatt sin första ub:'1l med
\Ynllermaskineri - Explorer - med vilken dc hopp as n ~l
mycket hög fart i u-läge.
I USA äro två atomubåtar under byggnad. Atomkraften
som drivmedel har sysselsatt allmänhetens fantasi, och atomubåten Nautilus anses som världens nya underverk. Tvviirr
vet man ganska litet om denna ubåt oci1 dess ma~kiner( l\Ian
vet dock att ubåten är myckcl stor - deplacementet är omkring 3.000 ton - vilket ungefär molsvarar det sammanlagda deplacementet hos alla våra kustubåtar. Att deplacement et blivit så stort, beror säkerligen u teslutande på alt maskineriet jämte strålningsskydd är så tungt. Anläggningskostnaderna för ett atommaskineri äro också så stora, alt det
f n icke ligger inom möjligheternas gräns för oss alt bygga
sådana, trots att svensk atomexpertis säkerligen är mäktig
uppgiften att konstruera ett sådant maskin eri.
På vapensidan går utvecklingen framåt. Våra forsk are och
tekniker sätter in alla tillgängliga resurser för att ge våra
ubåtar förstklassiga vapen och hjälpmedel.
Som inledningsvis nämnts, firar det svenska ub åtsvapnet
sill 50-tJrsjubilc~un med sjösättning av Hajen (III), utgivan-
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det av en mii.mcsskrift samt en ubå tscxpo. Må det uppfattas
som_ en hyllnmg åt de män, som skapat och fört vårt ubåtsV~J?en framåt, u.tgöra en maning att slå vakt om de goda tradihon~r, som bildats under dc 50 åren samt sporra till arbete pa vapnets u lveckling än vidare!
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