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l. Konung Frederik a \· Danmark mottog den i) februari i 
·audi ens p ~t Amalienhorgs slotl Kungl. örlogsmannasällskapets 
-ordförande, ],on lera m i ra len gre\·e Ehrensvärd, som därvid till 
Konung Frederik överlämnade kallelsebrev som utländsk förste 
hedersledamot jämle Sällskapets medalj. 

2. Förfallare till den tävlingsskrift, som vid Sällskapets 
högt idsdag tilldelades hedrande omnämnande, är kaptenen vid 
Kungl. Kustartilleriet Bengt E. Hedberg. 

Ordinarie sammanträde den 14 januari 1948. 

l. Yaleles till föredragande för år 1948 i vetenskapsgrenen 
torpedväsende ledamoten Hag\Yall med ledamoten .vVesström 
som suppleant. 

2. Beslöts ;att för ett belopp av högst 1,600 kronor färdig
ställa en katalog ÖYer Sällskapets hibliotek. 

3. Föredrog ledamoten Eng årsberättelse i vetenskapsgre
nen min\·äsencle för år 1947. 

Ordinarie sammanträde den 4 februari 1948. 

l. Framförde ledamoten Hag\Yall inträdesanförande över 
ämnet: »Nya metoder för fnamdrivning av torpeder och ubåtar, 
främst m ed Y~tlesuperoxid » . 

2. Valdes till föredragande för år 1948 i vetenskapsgrenen 
förbindelsevitsende ledamoten Brigge med ledamoten. Friberg 
som suppleanl. 

3. Framförde ledamoten Friberg utdrag ur årsberättelse i 
Yeknskapsgrenen förbindelseväsende för år 1947. 

Karlskrona den 5 februari 1948. 
G. Fogelberg. 

Tidsl;;rift i Sjöväsendet. 4 
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statens isbrytarverksamhet. 
A v statens isbry t ardirektör, komm endörkaptenen 

Stellan Hermelin. 

Svensk slaUig isbrytning är ingen ny förctedsc. Aren 
1891-1933 användes dåvarande kanonl.Jålen, nuvarande sjölnät
nincrsfartygct »Svensksund» för bistånd vintertid åt västkust
fisk~t, vilket vid behov omfatt1ade även i'sbrytarhjälp. Sådan 
hjälp åt handelssjöfarten kunde emellcrbid ~eke l~mnas för~·ä~l 
Stockholms stads >>Isbrytar·en Il» med statsbldrag ar 1915 bllv1 t 
färdigställd. Liksom i fråga om »SYensksund» fick örlogsflot
tan ombesörja även den statliga verlzs.amhet, som av »Isbryta
ren IL> t.ill handelssjöfartens fronnna genomfördes 1918 och 
1926 i Alanels hav och Bottenhavet samt 1922, 192'1 och 1929 
södra östersjön, Öresund och l(attegat. Hä~·om samt om isbry 
tarvcrksamhetens praktiska bedrivande kan den intresserade 
läsEtren inhämta närmare upplysningar i en artil,el »Svensk 
isbrytning till havs» i 12:e häftet 1940 av denna tidskrift. 

Scdan »AUe» (med namnet »St.atsisbrytarcn» t. o. m. 1932) 
på 2,740 ton och 6,000 IHK tillkomnrit i februari 1926 f~ck ~ta 
tens isbrytarverksamhct, som dittills ordnats genom sarsk1ld~ 
bestämmelser från fall till fall, reglementerad fornt och fylle r 
därför i dessa dag1ar 22 år. » Vintersjöfartskommitten ~ör Norr
land», som arbetade 1917-1919 föreslog elds ansl<affnmg ~v en 
statsisbrytare, dels att dess verksamhet inklusive :)cmannm~en 
skulle ombesörj1as av lotsstyr·d's·en. När, sent oms1dcr, 192'1 ars 
riksdag .beviljade medel till byggande av ett dylikt fartyg b,e
slöts ·emel1crtid, att fartygets bemanning, drift och underhall 
skulle handhavas av örlogsflottan. Ledningen tav isbrytarv.erk
samheten skulle utövas. av Kungl. lVIaj :t i kommandov äg, vilket 
i praktiken utformades så, att chefen för sjöför~v~rets kom
mandoexpedition med biträde av en isbrytardetalJ u:om e'xpe . 
ditionen ledde densamma. För att på förfrågan tdlhandagH 
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nämnda chef med r~ud och upplysningar angående näringslivets 
behov och önskemål angående isbrytaryerksamheten fanns stats
isbry tarnämnden, nämnden dock obetaget aU till kommando
chefen göra de framställl1'ingar den fann pålZiallade. Redan 1927 
tillsattes i dc större hamnstäderna vid l\'orrlandskusten stats
isbrytarombucl i avsikt att Yan!l förlJindels·corgan mellan å ena 
sidan 1isbrytarledningcn och Jarlygschei å isbrytmJartyg och å 
andra sidan redare, bcfälhaYare, mäklare, bcfraktm·c lll. fl. 

»1929 års isbrytarsakkunniga» föreslog med anledning av 
dc dystra erfarenheterna från delta års slräng1a isvinter dels 
byggandet .av ytterligare en statsisbrytare, dels att ledningen 
av ishrytarvcrksamhelen skulle ÖYerflytlas till ett härför ny
skapat organ inom handclsdepartemcnlet under chefsskiC!p av 
en f. d. isbrytareheL Det första förslaget ledde till färdigstäl
lanedt av »Y mer» på 4,330 ton ·och 9,000 EHK i fcbruarli 1933; 
det senare föranl<e•dde ingen å·tgärd. 

Under krigsår·en 1939--15 leddes lisbrytarverksamhclen av 
chefen för marinen genom marinstabens isbrytardetalj. Redan 
erfarenheterna från den I örs ta stränga is- och krig sv intern 
1940- även 1941 och 1942 voro som bekant stränga vintrar -
föranledde chefen för marinen att föreslå utredning om landets 
behov av isbrytare m. fl. frågor i samband härmed. »1941 år:; 
isbrytarutredning>>, som blev följden härav, föreslog i december 
1942 bl. a. dels byggandet av ny statsisbrytare på o a 2,000 ton 
och 4,500 EHK särskilt konstruer,ad för arbete bl. a. i de grunda 
farvattnen ri södra Öresund, dels på vissa villkor sbatsbid!rag 
med 33 °/o av byggnadskostnaderna till l\Ialmö och Gävle städer 
för byggande av var sin lolw.lisbrytarc på c:a 900 tons deplace
ment och 1,800 EHK, clcls en i vi1ssa delar m ycl(le1t detaljerad 
s. k. allmän plan för stalens is.br~'tarvcrksamhet, dels att ötlogs
flottans befattning med isbrytarverksamhetens ledn:ing och is
bry,tariartygcns bemanning, drift och underhåll helt skulle 
Ö\nedlytla:s på Kommerskollegium, clels ock all statsis!Jrytar
Ombud skulle tillsättas runt hela den snnska kusten. Av dessa 
förslag jämt·c en del andna av mindre intresse föranledde endast 
de två förstnämnda angående materialanskaffning samt den all-
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männa planren proposition t ill Hl44 års riksdag, som o_cksåo llc
yjJj,ade äskade medel och lastställde planen. Matenalfragan 
kanuner att heröras senare i denna artilzel. 

Då försvarets konnn::mdoexpedit"ion i sin <Cfter 1942 års för
svarsbeslut erhållna gestalt icke avsågs utöva ledningen ay 
i<Shrytmvcrksamheten överlämnades densamma :enl,igt särsl~ilda : 
provisoriska lörcskrirtcr för dc två första e~terkng~aren 194~-"! b 
och 1946--47 till chclen för marinen, varv1d statsJshrytarnamn
dcn, som, ehuru bdinHig, under bliget dock kommit i skym

undan, ~ttertog sin plats som rådgivande organ. 

Under hö,stcn 1946 upptogs inom handclsdepartenJientct ar
betet med vissa resterande isbrytarhågor, som icl"c lämpl:igen 
tålde uppskov. Proposition (173/1947) avlämn~dcs till 1947 års 
riksdag med förslag hl. a. om ledningen av J_shrytarverksam
heten, 0111 'ishrytarombuden ~amt om bemannmgen av state11 ., 
isbrytarfartyg, vilka förslag av riksdagen biträddes. Med ~t~d 
härav har i slutd av nove1nber 1947, med upphavande av tldl 
gar:c gällande pcrmanre,nta och provisorisk,a be~tämmdser, nya 
föreskl'.ifter om statens isbrytarverksamhct utfardats av Kungl. 

Maj :t och kommerskollegium nämligen: 
Kungl. brev do1 7 november 19!7 ang. disponerande av an -

slagen för stat,ens ishrybarvcrksamhet, . .. .. 
Kungl. Maj :ts kungörelse med föreskufter rorande statem 

ishrytarverksamhct (ishrytarkungörclse), SF~ 83_11_1947, . 

I, o·l "'IaJ· ·ts· l·unrrörclsc ano·ående ändnng l mstruktwnen 
\.UllD . "' · • ' D · D 

för l::ommerskoHegium, SFS 832/1947, 
Go 3707 den 25 november 1947 med bestämmelser för sta-

tens isbrvtarvcrksamhct i fred, T S B n:r 56/19.±7, och 
Kom~11erskollegii kungörelse med reglemente för statens is -

1Jrylarvcrskamhct, Kom.-koll. författnin gs,saml:ing Ser. A n: r 

10/1947. 
Vissa ändringar i instruktionen för marinförvaltningen om 

dess· befattning med s l,abcns isbrytarfar t~·g äro föreslagna och 

v äntas i dagarna utkomma. 
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Den öve'renskommelse 1ned Danmark om gemensam svensk
dansk isbrylning 1 Öresund och vissa 1angränsande farvatten 
(Sveriges överenskommelser med främmande makter n:r 
53/1930), som tillämpades 1947, är alltjämt g1iltig. 

De tankar, som var i t grundläggande vid utiormningen av 
den nya organis;alioJ1le'll hava i stort .sett vari t 

att näringslivels behov snabbt och effektivt skola kunna 
komma till uttryck och på bästa sätt s1amordnas vid isbrytar
yerksamhctcns planläggning och bedrivande, 

att göra minsta möjliga ingrepp 1i den org1anisation och 
de arbetsfurmer som, utan att nämnv~irda anmärkningar fram
ställts, prövats i mer än tjugo år, 

att minsta möjlig:a skillnad skall föreligga mellan freds
och luigsorgani·sationen, 

att organisationen skall medgiva en smidig och snabb ut
ökning iekc endast av stalsisbryt:arnas arbete utan även genom 
förhyrning av andra isbrytare samt engagerande av den perso
nal som l;an erfor dnas för Jörhyrda fartyg, för tillfälliga i'Skonrf:or 
m. m . ävensom av flygplan för isspanmg o. dyl.. samt 

1att isbry tarl edningen skall hava rätt och penningmedel att 
utan tidsödande hänvändelser bill Kungl. Maj :t vidtaga av JS
läg.et betingade åtgärder. 

:'lied ledning av dessa grundtankar och härpå ba,s:eTade, 
ovan angrvna föreskrifter kommer isbrytarverksamhcten 13.lt i 
stort sett bedrivas på samma sätt som hirf:tlills, varvid dock led
ningens befogenheter avsevärt utökats oeh dess arbete under
lättats. Kort s:agt k an det sägas, att i fred ledningen utövas 
av kommerskollegium, varvid marinen och flygvapnet medver
kar genom tillhandahållande av materiel och personal för is
brytning och flygspaning under det ,att vid krig dkr krigsfara 
verksamheten blir en rent militär angelägenhet, varvid kom
Inerskollegium kommer ~att direkt eller genom isbrytarnämnelen 
ti llhandagå ledningen med de näringspolitiska råd och upply,s
ningar, som må kunna erfordras. Den ,s,tora fördelen har häri
genom ernåtts att, frånsett den högsta ledningen, samma per
sonial och samma arhetsfonner nyttjas1 i både fred och krig, 
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Yilkct far anses vara av stort värde i Jr~1ga om en sil special

)Jctonad verksmnhet som isbrytartjänsten. 

Här nedan konuncr att i korthet först m eddelas vissa upp

gifber om den nya ledningens orgm11isation och hun1ddragcn 

av isbrytarvcrksamhetens uppgifter och därefter om liiget be

träffande nyansl<iaffning av isbrytare m. m. 

Ledningen av stalens ishrytarverksamhet i fredstid utövas 

av kommerskollegium g'enom att den inom kollcgii sjöJartshyrä 

tjänstgörande statens isbrytarclireJ..:tör (ISD) under ycderhö

randc konnnersm·åds i n scen dc leder densamma. Isbry l ar d i rek

löPen har emellertid av praktiska skäl - förbindelset ekniska 

m. fl. - sin tjänstelokal i maril11s,tabcn och bekläder samtidigt, 

liksom under dc gångna eftcrkrigsår>en, tillsvidar·e befattningen 

som chef för mar,instabens sjöfart sdetalj, 'inom vilken tjänstgör 

även marinassistenten i kommerskollegium. Marinstabens tidi

gare isbrytardetalj har genom tilll\!omsten av ISD upphört att 

existera (se SFS 8:13/47 ang. ändring i instruktionen för marin

ledni{lgcn). Ishrytardirektörcn sl(lall vara kommendörkapten Yid 

flottan eller i dess reserv n1:ed vidsträckt praktisk erfarenhet 

av is>brytarverksamhct. Ifrågavarande lön - som kan y,ara av 

l. 1ellcr 2. graden och L n. är av l. graden - utgår på förS\'ars

departemcntets stat och vakanssättes då isbrytardirektören ·in

träder ·i reserven. Därefter utgår i stället clt militärt arvode 

som jämte pensionen blir detsamma som lön i högsta löneklas

s·en för kommendörkap ten av l. graden. 

Marinförvaltningen skall utse en inom verket tjänstgörande 

mariningenjör att jämte ordimwie tjänst biträda isbrylardirck

tören i bclmiska frågor. Ett särskilt konto11s,biträde p [t marin

stabens stat avses för hans expedillions- och skrivgöromål. 

Stcdens isbrytamämncl sammanträder på kallelse a\' ord

föranden, chefen för komn11erskollegii sjöfartsbyrå - f. n. kom

merserådet Gunnar Böös - för rådgivning vid planläggningen 

av isbrytarverksamheten. Nämnden hestår av icke mindre än 

1'1 ledamöter representerande handelssjöl'arten, cxportindu-
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strien, importörerna, sjöassur.adörcrna, hamnarna, fartygsbefä

let, järnvägsstyrelsen, lotsstyrclsen, Sveriges m eteorologiska och 

hydrologiska institut <samt ett antal repr·esentanter för olika 

kustområden, bland vilka ingå även sakkunniga beträl

fande malm- och trävaruexporten. Denna omfattande organi

sation kommer dock som regel att vid dc sannolikt fåtalig'l 

sammanträdena företrädas av ett arbetsutskott bestående av 

tr·e i Stockholm befintliga ledamöter. I samband härmed har 

isbrytardirektören förordnats som ledamot av meteorologiska 

och hydrologiska rådet, en nutida ersättare för SMHI:s tidigare 

styrelse. 
statens isbrylarombucl, som tidigare förordnats av r.esp. 

länsstyrdser i ?\Torrland, finna:Sl numera inom samtliga kust

områden samt för Mälaren och Vänern till, ett antal av 20 st., 

vilka förordnas av kommerskollegium och som därifrån, i mot

sats till vad tidigare varit fallet, erhålla ett blygsamt :arvode 

för sitt bestyr. fsbrytarombuden i Södertälje och Åmål leda 

under ishrytardirektören verksamheten i Mälaren resp. Vänern. 

Ombuden äro vanligen hamnkaptener i större hamnstäder; i 

vissa fall hava överLotsar eller andra personer utsetts därtill. 

Uppgift å nuvarande isbrytarombud och dessas distrikt återfin

nas ·i notis 2833 i häft.e 50/47 av » Underrättel1ser för sjöfarande>>, 

En värdefull nyhet i föreskrifterna är ·att kommerskolle

gium vid behov lmn ordna tillfälli·ga iskontor för lokal ledning 

av isbrytarv.erksamh eten 1inom visst område ,samt härför anlita 

eller anställa erforderlig militär och civil personal. Avsikten 

är därför att vid issvå l;ighder i södra Östersjön eller vid väst

kusten anordna dylika kontor i Malmö och Göteborg samt möj

ligen även på andra platser. Där så är möjligt och lämpligt 

kommer chefsskapet för dessa kontor att utövas av sjöofficer, 

vilk·en därv:id avses utöva befäl över eller ledning av tilldelade 

isbrytare. 

Bestämnl'els·cr föreligga även om förhyrning genom marin

förvaLtningens försorg av ·erforderliga isbrytare samt om an

Vändning av flygplan ur flygvapnet eller ensk1ilda sådana för 

isflygspaning eller am11an behövlig flygverksamhet. 
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Av det ovan nämnd a K br. elen 7 november 19-±7 framgår 
också att medel inom ramen för handelsdepartementets för
slagsanslag till statens isbrytm·verksamhet stå till förfogande 

för alla här ovan nämnda ändamål. Edorderliga bokföl;ings
föreskriftcr härom hava nyligen utfärdats. Ingen belastning 

av militära anslag skall därför i framticlen behöva äga rum 

för i sbry t,arvcrksamhctcn. 

De i go 3707/47 ('l'S B n:r 561-!7) meddelade bestämmelserna 

för stat ens isbrytiarverksamhet i fred reglera, med upphävande 

av tidigare i kommandoväg givna föreskrifter härom, de marina 
myndigheternas befattning med denna verksamhet. Härigenom 
har chefen för marinen erhållit befogenhet att i vissa fall efter 

framställning av eller sam råd med kommerskollegium, u tf är da 
order om isbrytarfartygens rustning och ben11anning, inkallelse 

av reservpersonal m. m. För att undvika onödig skriftväxling 

tillgår samarbetet med kommerskollegium genom att ISD före
drager dylika ärenden för chefen för marinstaben. ISD s:am
arbetar ä ven direkt med marinförvaltningen och chefen för 

flygvapneL IsbrytarfarLygen lyda i niilitärt hänseende direld 
under chefen för marinen men äro, liksom andra lör statens 

ishrytarverksamhet använda fartyg, i fdtga om sin verksamhet 
underställda ISD. Ishrytarfartygen skola på liknande sätt som 
hittills ägt rum ~i fråga om bemanning, drift och unelerhåll 

omiiänderhavas av marina myndigheLer. 

Kommerskollegii reglemente för statens isbrytarverksamhct 

är i huvudsak endast en sammansLällning av tidig:'lre förefinl

Ega bestämmels-er med de ändringar som betingas av bl. a. 

ledningens omorganisation. 

En nyhet är aLt isbrytarfartygen, ävensom andra för sta
tens :is'hryLarverksamhct använda fartyg, under g[mg för is

brytningstjänst skola föra vissa särskilda igenkänningstecken, 

nämligen 

uicl dager: första likhctsLecken enligt internationella signal

boken och 

umler mörl;er: en violett lanterna s~·nlig horisonten runt. 
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Under gemensam svensk-dansk is.hrvtnin<> skolra ~ stället 
" tl 

föra~ an dra sär sk i l da kännetecken, näml'Jgcn 
vi el eloger: en särskild guL- röd-vi t-blå standert och 
uneler mörker: en violett Jan tern a syn l i g horisonten runt. 

Det må här, vilket närmare kan studeras i ovrannänmda 
not!is 2833 i U. L S. häfte 50/19-17, erinras om, att statens is

brytarverksamhet egentligen avser endarst havs~ i sJJl'ytn ing d. v. s. 
att bi springra farlyg i issvårigheter till skyeldat farvatten eller 

från sådant fanalten till öppen sjö. :\Ied skyddat farvatten 
menas här sådant farvaLten d~i r far tygen icke kunnr.:1 riskera 

isdrift, isskmvning el. dyl. Som exempel kan anföras a lt 
sådant l'arva.ttcn i Stockholms skärgård anses föreligga innan
för Arholma, Lerskären ;j Söderannsleden och ö. Röko i Lands

ortsleden; Sandhamnsleden har härvidlag inget intresse, enär 

indragandet av Almagrundets fyrskepp och hojar i yttre Sand
hamnsleden redan på ett tidigt sLadium av ·isläggn'ingcn för 
handelsfartyg uLcslut•er angöring av detta kustområde. Lok,al 
hjälp åt sjöfarten ~amt kust- och fiskarbefolkningen m å därest 

icke huvuduppgiften eftersättes, av s tatens 'ishrytarf;artyg läm
nas Y·Jd passage av aktuella områden eUcr i samband med ~av
gång från eiler ankomst till hamn. 

Vid konkurrerande behov av isbrytarhjälp skall Västkusten 
i första hand komma i fråga och sist Norrlandskusten. 

Det bör också påpekas :att reglementets bestämmelser om 
skyldigheten Iör befälhavare på av statsisbrytare assisterat far
tyg att ställa sig t:ill efterrättelse dc ,anvisningar om manöver, 
bogsering m. m., som meddelas, av isbrytarfartygets chef, gäller 
även chef å örlogsfartyg under assistans. 

Som ovan nämnts beviljade 1944 års r iksdag bl. a. medel 
för byggande av en ny ·statsisbrytare på c:a 2,000 ton, vilken, 

·enär fml~'get skulle konstrueras med tanke på att vid behov 

d v s uneler några få månader av varje decennium kunna upp

träda i dc grunda farvattnen i södra önes1-md, i dagligt tral er
hållit den oegentliga benämningen >>Öresundsishrytaren». Den 
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officiella och här nedan am·ända benämningen bör Yam »Is 
brytaren C». 

Kungl. :\Iaj :t (hJandelsdcpartcmcntct) uppdrog i september 
194<1 å t marinförvaltningen dels att utreda frågan om lämpligt 
framdrivningsmaskinel"i för detta fartyg - varom åsiktcrn:1 
varit dcltadc inom >>1941 års isbrytarutr,edning>> - dels att där
e ller inkormna med förs lag till huvudr;itningar för farlygct i 
h åga. Marinförvaltningen fullgjorde dettra uppdrag i juni 19-!5, 
varvid föreslogs att det på >>Ymcn> prövade dicseldcldriska 
maskineriet skulle komma till användning. Dåvarande han
delsm inistern, IStatsråcloet OhJjn, s-om någon månad senare vid 
samlingsministärens upplösning skuUe lämna sin befallning. 
remitterade ärendet till kommerskollegium för yttrande. Hc
sultakt av denna remiss var på förhand griven enär komn>crs 
koHegJL representant i >>1941 års isbrytarutrcdning>>, kommerse
rådet Sjöholm, mycket hestämt förordat ett motormaskineri 
med ställbara propellerblad (Kamewa-propellrar). I novernhcr 
1945 avstyrkte också kommerskollegium - åberopande ])]. a. 
vissa arbetspapper från marinJ.örvaltningens maskin u lrcdning 
- n~arinförvaltningens förslag och förordade Kame\W:t-propcL 
rar. Dc båda då föreliggande, i en viktig principfråga skil J· 
aktiga förslagen gav dåv1arandc handelsministern, statsrådet 
Myrdal, ankdning till många överväganden, vilka pågingo till 
maj 1946 då hela ärendet remitte1,ades till Statcns Skcppsprov
nincrsanstalt i Göteborg för yttrande. Chefen för denna anstnlt, 

t> v v 

profcsrsor Nordström, avgav sitt yttrande i novemibcr sannna år. 
Resullatel blev ett allmänt erkännande 1av de båda maskrin
typernas goda egenskaper, varvid det dock påpekades alt verk
ningsgraden är något större vid Kamewa-maskmcri än vid det 
dieselelektriska samt att det förstnämnda sannolikt bl ir billi
gare såväl i anskaffning rsom i fråga om drift och underhåll. 
Professor Nordström ranför sammanfattningsvis alt Kamewa
masl{lincrid bjuder på visSia, icl"e oväsentliga fördelar jämfört 
med det dieselelddriska samt att dessa äro av den storleks
ordning att dc väl motivera tagaudd av den risk, som ligger 
däri, att det förstnämnda ej pnaktiskt prövats i samma grad 

som det s•islnämnda. >> Det är mycket sannolild>>, säger han 
yidare, >>att, om det nya maskinsystemet nu får sin chans att 
visa vad det duger till, erfarenheter kunna ernås, som bliva av 
betydelse ej cnhart för isbrytare utan även för närliggande 
områden av tekniken >> . Utlåtandet föranLedde den framstegs
vänliga handelsministern ,att omgående uppdraga åt mm·inför
valtningcn att efter sannåd med konune1skollcgiurn inkomn1Ja 
med ritningar till ny isbrytare av den typ, som ämhetsvcrket 
1 11z år tidigare icke ansett lämplig. Under de gångna efter
krigsåren hade emellertid marinförvaltningen grenom avskeds
taganden o. dyl. heröYats en stor del av sin tekniska personal. 
Ämbetsverket utycrkad2 därför medgivande att få anförtro rit
ningsarbetena åt lämpligt priYat varv och i januari 19-!7 åtog 
sig, sedan en del andra ayböj t, Lindholmens varv - i 
Ji i;het med Karlstads l\Ickaniska Verkstad (Kamewa-propellcrns 
tiJlv,erkarc) tillhörande Johnsson-konoernen - arhdct i fråga. 
SeCLan rilningar m. m . nyligen levererats kommer an
bud att infordras och, s·cdan dessa cfkr några månader före
ligga, hela ärendet 1att underställas Kungl. Maj :t för faststäl
ldsc, van·id det bl. 1a. torde bliva ·en smärtsam plikt för han
delsministern att hos riksdagen utverka det tilläggsanslag som 
blir nödYändigt med hänsyn till prisstegringen från 1942, vid 
vilken tid fartyget kostnadsberäknades. 

När ,, Y mer>> på sin tid konstruerades tog mal'införvalt
ningen det mycket djärva steget att övergå till det då på is
brytare oprövade dieselelektriska maskineriet. Detta berättiga
des. på grund av dc avsevärda vinste r, som därigenom stod alt 
ernå i fråga om bl. a. maskin- och isbrytningseffckt, manöver
säkerhet och aktionstid vid jämförelse med tidigare ångmaski .. 
nerier. >> Ymer >> har också visat sig vara en förträfflig isbrytare, 
som stått modell för ett flertal dylil.;ca f,artyg 'så'\,äl i Europa 
som i USA. Dess dieselmotorer ha på grund av vissa »•barn
sjukdomar» 1942 undergått noggrann översyn och s,edan dess 
gått bra; den eJ.ektris·ka anläggn!ingcn h:ar däremot - trots 
lllånga olycksprofetior Yid dess tillkomst - praktiskt taget fun
gerat felfritt hela tiden. När det nu gäller ,en ny maskintyp 
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ligga lörhåltanclcna ,a nnorlunda till. Dc vinster på framföra llt 
det el.;.onomiska området, som genom dess användning måhända 
kunna erhållas, äro relativt små och motväga icke den starka 
tvek,an man känner i lråga om den nya maskinanbggningen s 
driHsiikcrhct, vilket är A och O för ett isbrytarmaskineri. Den 
tcl;.niska sakkunskapen står delad i två läger. Huvuddelen av 
av de praktiskt verksamma >Skcppsbyggarn1a även utanför ma
rinförvaltningcn förorda det dieselelektriska maskinenet under 
det teorctici och vclens:kapsmän av förklarliiga skäl äro m era in
tresserade av den nya maskintypen som tekniskt cxper'imen t. 

Det bör framhållas att de finsk a myndigheterna, som av
vaktade profes,sor ~ordströms yttrande i rnaskinfn\gan, dagen 
efter dettas mottagande beslöt ~att på en nu under byggnad 
varande fins];: statsishrytm·,e av »Y m ers» storlek använda die
selelektriskt maskineri. 

Förf. av dessa naclcr kan som en sammanfattning av om
ständigheterna kring denna bekymmersamma och för honom 
själv i hans tjänsteu tövning mycket kännbara förs~ening av en 
brådskande fartygsbyggnad icke underlåta att framhålla 

'att det synes högeligen anmärkningsvärt att samme Kungl. 
:\faj:t (d v s statsrådet Ohl:in), som efter någna sommannåna
ders funderande i sepbember 19-!4 uppdrog åt marinförvalt 
ningen att utreda maskinfrågan och rita fartyget i fråga, fann 
det lämpligt, n tt när detta uppdrag fullgjorts, utan särskild 
motivering överlämna hela ärendet till kommerskoUegium, som 
då icke hack någon som helst befattning med den statliga is 
brytarverksamheten och som även numera i varje fall icke h ar 
med den tekniska sidan dämv att göra, Yilken anmärknings 
värda åtgärd är den ursprungliga och huvudsakliga anled
ningen till ifrågavarande försening; 

att Kungl. l\Iaj :ts (d v s statsrådd :;\Iyrd,als) åtgärd i no 
vcmiber 1946 13.tt sedan ärendet med tillstyrkan av Kamewa
maskineri pas<Scrat de teoretiska instanserna i kommerskolle
gium och statens skeppsprovningsianstalt uppdraga åt marin
förvaltningen att rita ett enligt dess förmenande för sitt ända
mål olämpligt fartyg i och för sig är fonnelit försvarbar, men 
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föga öycrcnsstiimmcr m ed lämpligt hänsynstagande till prak
t isJ.;: ertarenhet samt ekonomis,ering 1ncd tillgäugliga arbets
f;.'rafter och med den snabbt försvinnande tiden; 

a tt det m åste synas den objekli\·a ;jakUagaren fullt klart 
a tt den enda riktiga åtgärden vid kknisl'-13. meningsskiljaktig
heter ya rit att Yälja det allernaliv som är praktiskt prövat och 
befunnet gott, vilket i detta fall ick~e ägt rum; 

att det förslag som a \ chclcn för marinen väcktes om byg
gande av »Isbry taren C>> möjligen kan komma att ''ara realiserat 
1951 d y s efter ch a år uneler förutsättning att fartyget kan 
hyggas på tre år och att i varje fall en helt onödig förs ening 
,av tre <1 r el' s fr ~\11 1945 till 1948 orsakats genom här ovan 
nämnda å t gärder. 

Efter en ay stalsdtdcl i\Iyrdal under trycket av dåvarande 
issvårigheter snabbt fr:amlagd proposition beviljade 1947 års 
I' iksdag 50,000 kr. för ritningar till ;e n ny st atsi~brytarc (>>Is
bryt aren D>>) , vilken avses .ersätta den föehållandevis om.oderna 
{)Ch i drift dy11hara >>Atle», som därefter blir rescrvlartyg. Den 
11y:a statsi!Sbrytaren skall få något större storlek än >>Ymer>>. 
JVIarinförvaltningu1 har erhållit Kungl. :\Iaj :ts uppdrag att rita 
fartyget dter samråd med kommerskollegium i fråga om 
fartygets storleksordning, vill-\tet samråd omgående et-ablerades 
och slutfördes. :;\led häns~'n till nu\'arandc ansträngda stat,s
fi nans!i,ella Eige kan det ieke beräknas att pr.oposition om hyg
gande iaY detta fartyg kan aYlämnas förrän till 1949 års riks
dag, vilket ~i.r lämpligt även ur den synpunkten att det slutliga 
avgörandet om >>Isbrytaren C:s>> maskineri bör avvaktas. Uneler 
denna Jörntsåttning knn det måb~i.nda påräknas att »>sbryta
ren D>> l.;. an Yara färdigställd år 1953 d v s sex år efter förslag 
härom, vilket dock i s[t fall skulle inneb~i.ra fem ~trs ticlsYinst 
jämfört med >>lSbl'Ytarcn C». 
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Slatens isbrytarverksamhet kan, med hänsyn till dess enlig t 

ovan skisserad~ uppgifter, ,icke genomföras ·enbart med använd

ning av de båda nu befintliga stats i sbryt~rna. ::"~Jågon anskaff

ning av kommunala isbrytarrc för ~ktlmö och Gävle med an

litande av det statsbidrag, som av 19-14 års riksdag härför an

visades, har med hänsyn till det ringa statsbidraget (33 °/o) 

och därvid lästade villkor icke ägt rum. Marinförvaltningen 

har i enl1ghcl med ishrytarkungörelsen Yidtagit å tgärder Lir 

träffande av avtal om :förhyrning av vissa komnnn11::tla och en

skilda isbrylar,c för erforderlig mcdYerkan i statens ishrytar 

vcrksamhel vid sådan:1 tillfällen då dc icke edordras för sina 

egentliga uppdrag. Avtal finnes sålunda med Transportbolaget 

i Stocldwlm om isbrytning i ~lälaren samt med vattenfallssty 

rehsen och med Röda hok1g,c:t i Göteborg om detsamma i Vänern . 

Förhandlingar pågå för nirYar ::mde om aYLal med hamn

styrelserna i Stockholm och Göteborg om elisponerande a\ 

dessa städers havsisbrytare (>>Isbrytaren l!» resp. »Göta Lejon>> i 

och diirnäst s törsta isbrytare (»lshryLaren I>> resp. Isbryta

ren Il») och med Neptunbolaget angående >> Poscidon>> (ex 

>>Valkyria»). Dessutom kan, efter överenskommelse emellan 

kommerskollegium och chefen för marinen, fartyg som tillhöro 

marinen få disponeras härför; endast i ett nödfallsiäge komma 

härvid .att användas andra fartyg än dc båda isbrytande bog

serbåtarna >>Gustafsvik >> i Stockholm och >>Herkules>> i Karls 

krona, när resp. örlogsvarv kunna avstå dem. 
Det bör här tilläggas alt, ehum marinförvaltnh1gen ä1 

effektuerande orgm1, samtliga kostnader för förhyming ellc1 

anlitande av här ovan nämnda fartyg - alltså även erforder

liga reparationsarbeten på marinens Lattyg - t äclzas av anslag 

på handelsdepartementets stat. 

De senare å rens a llmänna t endens att allt st6rre områden 

av den samhälleliga verksamheten skall omhändertagas av sta

ten visar sig tydligt även på isbrytningens område. Tendensen 

i fråga kan i och för sig krilisera.> men bör i fråga om isbryt -

ningcn iclzc förln·ävas. Sjöfarlen har i huvudsak, frånsett färj

trafiken i Statens järnvägars regi, hiltills bedrivits av enskilda 

rederiföretag. De t jänster som 'stat och kommun cPhjudit i 

fonn av fyr- och lotsväsen, hamnar och kanaler m m har sjö

fa rten till stor del helalat genom lots- samt fyr- och båkav

gifter, hamnumgälder, kanalavgifter o. dyl. Dc väldiga belopp, 

som i näringarnas och ortsbefolkningens intresse av staten in

VJesteliats i järn- och landsvägar, motsvaras på intet sätt av 

vad st aten gjort för sjöfarten, där själva vägarna finnas och 

endast kräva förhållandevis billiga vägvisare d v s l1i:mtiska 

säkerhetsanstalter av oiika slag och - i fråga om vintersjö

farten - vägs,kl;apor d v s isbrytare.'::') Det år därför ingen 

orimlig begäran alt frågan om våra vinterkommunikationer 

även till sjöss skola välviHigt behandlas av statsmaktem11. För

ståelsen härvidlag har också under senare år tagit stora steg 

framåt. Denna föPståelse omfattar icke endast sjöfartens ut1an 

även kust- och skärgårdsbdolkningens ävensom fiskerinäring

ens rättmätiga krav på statens bistånd vid lösandet av sina 

kommunik.ationsfrågor, varvid jämförelser på ett belysande sätt 

kunna göras med det statliga stöd som direkt eller indirekt 

lämnas landkommunikationerna 'inom vissn glest befolkade 

delar av vårt vidsträckta land . 
E l t antal kom m i l teer hava under det sentas te året av läm

nat eller komma i en nära framtid att lämna hetänkanden 

i frågor av ovannämnt slag hl. a. om skärgårdarnas trafik

behov, om vinterhamnar för västkustfisket samt om lok'l.l

isbrytningen för Nonlandssjöf,arten. Förfaltaren av dessa 

rader när icke utan skäl den förhoppningen a tt dessa olika 

spörsmål - vilka sortera under resp. kommunikations-, jord

bruks- och h andelsdepartementet - under de närmasile ånen 

komma att på ett eller annat sätt samarbetas och lösas genom 

försmg av staten i samarbete med kommuner och enskilda 
-----. 

') Som exem pel pil e n post i dc ftrliga kostnaderna må lläe nlimnas 

att snöplogning av järn- och lamlsYägae uneler en fcmuespcr iocl i början 

av 1910-Lale t J,oslat i meclcllal 17,, mill. J,r, pr· åe; uneler samma pcriocl 

har statens isbrytan-erksamllct kosLat i mcclclLal O,, mill. pe ftr. 
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Jörctag på så sätt, att slaten genom goda bidrag stimulcrm
anskaUning av ett antal s.lörrc isbrytande bogserbålar (500~ 
l ,000 tons deplacement och l ,000-2,000 EHK mask,instyrka), <'11 

enligt mångårig erfarenhet synnerligen välbehövlig isbrytar
kategori, som 1i vårt land L n. represen teras endast av clt fål c~l 

Jöråldradc Iarfyg med ringa arbetseffekt och vilken fartyg,styp. 
i molsals till havsisbrytare, kan 1'1inna även annan, m ångsid ig 
användning. 

Sla lcns 'ishrytan·:.:d~samhet har visserligen nu fålt en ny 
organisatorisk ram, men det praktiska arbetet avviker dock 
Jöga från tid igare ad)e[.sformcr. Det är s:annol,ikt alt om.fatl
ningen av denna verksamhel kommer att i Jramtiden utökas med 
Yissa lol,alt h2ton.adc bestyr. En mindre ökning av den cen
trala ledningens pcrs'Onal - en ofl'icer under vinterhalvåret -
torde därvid icke kunna undv 1kas tör god betjäning av de 
många och, enl igt vad erfarenheten visat, synnerligen frågvisa 
»kunderna». Dä remot blir det förmodligen nödvändigt att u t
öka, antalet perifera ledningsorgan i fonn av flera isbrytar
omhud och måhända även iskonlor. 

IsbrytarYerksamhelen har sedan länge bidragit till konlakt 
mellan örlogsflottan samt handelsflottan ~och en mångfald andra 
näringsgrenar. En utökning av verksamheten kommer att leda 
till vidgade förbindelser med kusl- och skärgårdsbefQllming,cn, 
fiskare m. fl. Det är förf:s tro och förhoppning att delta skall 
kunna bidraga icke endast till lättnader för befolkning och 
näringar i brydsamma tider utan även till en än starkare in
bördes samhörighets-känsla mellan den omfattande »lmndlu,et
sen>> och verksamhetens ulövarc. Detta kan i sin mån öka 
möjligheterna för ett gemensamt och kraftfullt hävdande av 
havets och sjönä11ingarnas vikt föl' hela vårt land. 
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Minnes teckning. 
Uppläst vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag 

den 15 n ovem ber 19 47. 

Hugo Gilius Eugen Hammar':'). 

Fötre ycrkställande direktören vid A.-B. Götaverken, d-r 
in g. Hugo Hammar avled efter ·en kort sjukdom i Göteborg den 
S januari 1947. 

Hugo Hannnar föddes på häradsskrivarebostället Tryggc
stad i Räpplingc församling på öland den 4 mars 1864 och Yar 
sålunda vid sin död nära 83 år gammal. Föräldrarna voro 
} 1äradssknvarcn Carl Gilius Hammar och hans maka Beata 
Charlotta, född Björldund. Han var den sjunde av tolv syskon. 
Efter skolstudier i sin hemtrakt och vid Kalmar allmänna 
läroverk och därstädes aylagd studentexamen arbetade han 
under två år som plåtslagerielev vid Kockums skeppsvarv i 
:Malmö, där han även studerade vid Tekniska Afton- och Sön
dagsskolan. 1885 inträdde han som elev vid Kongl. skepps
b yggeriskolan i Göteborg och erhöll därifrån diplom som 
keppsbyggmästarc 1887. Sedan skeppsbyggeriskolan uppgått i 

Chalmersk a slöjdskolan, numera Chalmers Tekniska Högskola, 
såsom en sLirskild sektion för utbildning av skeppsbyggnads
ingenjörer, fortsaltes studierna vid denna läroanstalt och 1888 
erhöll Hanunar det första betyg, som blivit utskrivet för en 
sl~eppsh?ggnadsingcnjör fdn Chalmers. Sommaren 1886 prak
tiserade han vid Brolins varv i Gävle och 1887 gjorde han som 
Kongl. Kommerskollegii stipendiat studieresor i Frankrike, 
England, Skottland och Danmark. 

1888-90 arbetade han dels som pl ~tlslagare dels som ritare 
vid engelska skcppsyarv och hade [u·cn 1890- 96 anställning 
-----
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som ingenjör vid amer ik:1nska skepp-;,·a n· ~aml yjc[ ameriJ,an

ska marinens konstruktionsavdclnmg i :\e\Y York. 

1896 å terbördades Hammar lill Sver ige såsom ö\·eringcnj ör 

och clirektörs-assisi.ent v id Lindh olmens :\Iekaniska Yerkslad., 

.A.-B. under eliPektör Snn Alnl(JUists chc.fsskap. 1906 lämnad~ 

direktör Almquist Lindh olm ens varv och över tog led nin gen uv 

det nybildade Göteborgs Nya Yerl,slacls A.-B., som för vän·a t 

den gam la Keiller,-ka \'e rkstadc n eller Gölchorgs :\Icl,n iska 

Verkslads A.-B., och Hammar följde cE1 med. HJUl crtertr~d d:: 

han Almquist såsom företag ets YerkslälhJ.nd~ direktör. 1'017 

ändrades förelagets namn lill A.-B. Göta,·erken. Hammar 

harslod som verk sUdland e direktör till 193S. 

S[I dan är den ~·ttre ramen kring en sällsy nt r ik livsgiir

ning, en livsgärning, som shilkr Hugo Halllmar sasDm d2n 

Jräm,-te ledande pesonlighelen i el et s;·enska skeppsb~·ggeric l' 

ut vecld in g l i ll stor industri med intemalionc l l h:: lydelse. 

I hörjan av 18ö0-Lalel stod skeppsb~·ggnaclsinduslrien pa 

toppen av en högkonjunktur. :\Iol slutet av 18~:~, det år då Hugu 

Hmmnar in trö.cldc som praktikant vid Kockums ynrv i :\Ialmii. 

hörjade denna emcllertia förhylas i c11 depress ion, som skull ~ 

komma atl vara under drygt elt kvarts sekel. Priserna lt far

tyg föll o ],atastrofalt, fram sb lln ingskos lnadema v oro höga, 

konkurrensförmågan svag och oms~i lln i n gen sjönk. Dc I k sh 

fartygen för vår handelsflotta byggel es uncln denna lid utom 

lands. i\'yhyggnaderna för örlogsflottan gåvo cbck ett v~illw 

hövligl stöd ltt verl<Siamhelcns forlsättancl2. 

Hammars ulomlands,·islelse inföll just under denna tid. 

Han drömde redan uneler sina första år i England om >>a tt L't 

uträtta något stort, helst för svensk skeppsbyggnaclskonsL>. ])d 

blev honom också beskärt att förverkliga denna dröm. Hmn 

verksamhet i England och Amcril'a Jonnadc sig också till e11 

målmedvelen l'örbereclclsc härför. Han avanc~raclc därunder 

till allt mer och mer ansvmsfulla hefallningar. Cncler nära fem 

~tr var han chef för >> the Scienti J' i c dcpartmcn [>, vi d amerikan 

ska fiollans lw nslruktionsav'aclning i :\e\Y Yo rJ.::, el v s den av

delnin g, som hade hand om alla kalkder ay lelmisk ar l. Han 
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Ö\'cn ·akadc cl e~sulom konslruklionsarbelc l p~t kryssaren »Cin

cinnatl" . Den sista ans tällningen i Amerika var såsom rit 

]zontorschef för örlogsskeppsa,·dclningen .i i\'c\vport. :\e\YS Dry

clock and Shipbuilding Co och vid sidan härav anförlrodcic:; 

]lan även alt utiöra l<alkyler oclt atL ,·ara teknisk r åclg ivac å l 

]1andelsfa rlygsavclelningen. Dessa uppgif ter in t resserade h o

nom mycket , h an gick h ell upp i s ill a rbete och h ade led

ningens obegränsade för troende. »Detta var ju en clwn,; för 

livet>>, säger han sj~1lv. 

Då h an fick elirektör Almquisls erb judande om anslallning 

vid Lindholm en rör all taga h and om pansarbåten »N iordS >> 

byggan de mot en lön, som knappl ,·ar en tredj,cd2l av han :-; 

dåvarande inkoms t, kunck h an emellertid icke säga nej - h an 

skulle få komma hem och arbe ta i det gamla fost erlandd. 

Hamm ar h ade under dessa sin a å r .i utlandet samlat rika 

erfarcnhetu, men Yacl han lärt hade icke rubbat hans lro pa 

möjligh eterna alt i Sverige skapa en skeppsbyggnadsindustri, 

som M dc syemka redarna kunde leverera svenskb_vggcla fartyg. 

Orsakerna till det svenska sJ,epp~byggcriets depression un

der denn a t id voro h ell säkert mångahanda. Hammar fr::nu

håller såsom en av dc mest hidragande orsakerna arbetarna :> 

och förm ånneils bristande förståels:: för all det av dem till 

lämpade systemet, ;att Yid kn app lillgflllg pa arbete söka dryga 

ut detta, ledde till ell fördyrand e av arlJelet och ett sti.incligl 

försvagande av arbetsg ivarens konkurrensförmåga . Det behöv

des ökad arbetsintensitet men också Jörbällrade arbdsmetoclcr, 

organi sation, m ekaniser i11 g och r ationalisering. 

Hannnar var mannen all genomföra detta, Han trodde p;\ 

de svenska arbetarnas och ingenjörernas förmåga. Han reage

rade km[t igt mot det då så allmän na skri et mot rationalisering, 

som förm enades taga arbetet från mannarna. "Den ~enda mö j

ligh etcn för vårt folk alt höja sin levn adsstandard ~ir rationali 

sering av arbet smetoderna." 

Hamm ar säger i sina 19;~3 utkomna , :\finnen>>, att h an alll

jämt h ade en binsia av att h an skulle ha uträ llat m er och 

hatt större Lillfredsst~il l e l se av sin verksamhet, om h an h ell 
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fåll ~igna si l t liv åt mera teknisk vetenskaplig forskning. lX1 

han kom ti ll Lindholmen och fann varvets 1111askinella ul

rusln ing i ett födärligt dåligt skick, m en dock kunde hcundr,l 

mannamas prestationer med ci·ess·a maskiner, då Lyckte h an 

sig emellertid ha lålt en uppgift, hätlre och slöne än det m·bet~ 

han ubfört i Amerika och han ·hrann av otålighet att få gripa 

sig verket an. Vad han sedan uträttade, vittnar om h an:, 

utomordenlligt allsidiga begåvning och hans omfattande in

tresse inom alla dc områden, som en modern industriledare 

måste taga befattning med. 
Hammars yctcnsl,apliga intresse hade i främsta nmun.;t 

det praktiska målet i sikte. »Allt Jör mycket teore tiseran d~ 

skvmmer lätt blicken för cl e praktiska synpunkterna», sade h an 

ocl1 han citera de ett y L tran de av marinöyerdi r-ek l ör Svensson 

, ~feel de fHa räknesätten och sunt bondförståDd kommer m an 

längst». Hammar hade i rikt mått samma sunda hond[ör

stånd, som han beundrade hos Svensson, och detta i förening 

med hans skarpa iakltagelscfönnåga beträffande 1allt som rönk 

såväl t·ekniska konstruktioner som arhctsförh~tllanden och orga

ni ~atoriska frågor m m Yoro orsakerna till hans eminenta för

m[Jga av rationalisering. 
Hans klara blick gjorde sig och;[t gällande i ekonomi sk t 

fd1gor. lian yar energisk och Iram;Hstråvandc, snabb i tanke 

och handling. Han förstod att Laga liirdom av de erfarenheter 

h an gjorde i umgänget med människor. Samarbet·ct med lu 

noin blev därför också det bästa. Han sk·aHadc sig förtr.ocn rlc 

hos såväl styrelser, myndigheter och kunder som hos m ed

arhetare och underl~·dandc och h an skapade trivsel i arbeld. 

Han Jade s tor vikt vid samhörigheten i clt företag. »Denn:t 

Jår minsann ej vara en tom fras, om aff~i.ren över huvud skall 

kunna drivas fram. » Han förstod också att skaU1a sig goda m ed

:a rhelarc. 
Under sin 10-åriga verksamhel vid Lindholmen salte Ham

mar in sin energi och uppfinningsJörm~"tga på att genom m er:I 

ändamålsenlig konstmktion och för-en k lat byggnadssä l t för f:u

J:ygen höja elen svenska konkunensförmågan. Han konstmc-
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dc och hY!!'' dc mera lastdryga och ekonomiska laslbåt·ar. ra "'uO 

samtidigt levererade Lindholmen flera örlogsfartyg än något 

annat varv. . . .. 
Sitt egentliga livsverk utförde Hannnar ·enJJellcrtld v1d Gala-

verken. Redan 1901 hade han med Ernst August Heden, Ham-

·s troonc medal'lJclaue under hela Götaverkstiden, diskuterat mal o 

sina l<anske då till synes orimliga pl•ancr på ett svenskt. skepps-

byggeri för världshaven. Nu fick han till!äll e ~örverl~llga dem . 

Han hade betydande sv~trigheter att övcrvmna mte mmst klen

troaenhet från många. Han v;:tr inte rädd att taga risker, stun

clOI~l betraklades han som allt för djärv, men han visste att 

det kunde vara nödvändigt för att nå ett stort m ål. Han över

vann svårigheter och motstånd och med tiden kommo också 

ljusare konjunkturer honom till hjälp. 
Från Göteborgs Nya Ycrks tadsakticholags-Götaverkcns ut

veckling skola här endast n ~)mnas några mera betydelsefulla 

drag, som kaskt silt ljus över Hammars förmåga av organisa

t ion och rationaliserin g, hans ·energi och framå tanda. 

En första åtgärd, som dock igångsattes red an under dirck

tör r\.lmquists chcfssl<ap, var öv·erflyltning •av bolagets hela 

wrksamhet till Hisingen. Från tillverkningsprogrammet, som 

enligt gamla tiders syslem omfattade allt från fartyg och järn

vägsvagnar Lill jiirns~ingar, hortskms den ena artikeln eft~ 1:· den 

andra och detsamma begränsades till endast några få arttkJar, 

som genom sin storlek kunde bliva för-emål för rationell tiU

verkning; främst lade man vikt vid skeppsbyggeriet. 

Erövrandet 1911 av beställningen av den ryska isbrytaren 

»Pjotr Veliki >> i konkurrens med tio 1av världens förnämsta 

skeppsbyggerier Histe utlandets uppmärksamhet på Götaverken 

och dett:a spccialfartygshyggc, vid vilket Hammars ·egna erfa

renheter omhord på isbrytaren >> Ennack» tillgodogjordes, blev 

en stor teknisk triumf. 
1912 fick varvet heslällning på pansarlJåten >> Sverige». Gö

taverken saknade m askinutrustning för •ett så stort och m ång

sidigt arbete. Styrels·e n ville icke gå med på den ökning av 

aktiekapital-et, som var nödvändig för ett storvarv, och ställde 

sig mycket tveksam om lämpligheten av att gå in för clt så 
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slorl företag. :\Icn Hannnar gav sig ick.e. Han träHade hi n

dande ad1al med erforderliga underleverantörer och JramJör

allt med de slön·c varven att Laga var sin del. Lindholmen Log 

utru stningen, Bcrgsund-1\Iotala pa nnor, pumpar o d och Ko!"

hllns turhinm'lsl\ineriel och med den organisation en hkv fa1-

tygct hyggl. 

1915 upptog varvet tiJlv.erkning av dieselmotorer och alt 

detta skedde på ett så tidigt stadium visad~ sig vara symw1 _ 

Jigcn lyckligt , då cLL visst Jörsprång där igenom erhölls framfiir 

dc mera konservat i va u Lländsl<i'l konkurr·cnlerna. 

1916 tecl<nade bolaget kontrakt m ed G'rängesbergslJola g ·l 

om byggandet av ej mindre än Hl fartyg av två olika typer, ett 

kontmkt, som till och med i ullandel väckte uppseende geno1n 

sin storlek. Yiss•e rligcn hlcvo endast ll Jarl~·g h.vggda, lll l'll 

det Yar en stor fördel alt Jå hygga en seri·e Jartyg efter samm 1 

ritningar och modeller. Dylikt seri·ehygge tillämpades sed(' J

mera i ,allt s töne utsträckning. 

(lnder sin forts a lta verksamhet kunde Hammar glädja ~ 1::, 

~tt en i stort sett stigande produktionskurva och varvet tillvann 

sig ' 'narl internationell bet~·dclse och ryktbarhet. 1933, da 

skeppsbyggeriet överallt hade det svårt, hade Götaverken tnh 

nedgång i produktionen världsrekord rnec1 avseende a sjösa ll 

tonnage. \'id sin avgång kunde Hannnar i Götav erkens kund

krets rälm'l ej enelast dc flesta av Sveriges och dc nordiskl 

grannländernas mera betydande r edare utan även m~tnga h l

ställare utanför dessa. 

Götaverkens histori a under denna tid var emellertid bloll 

en del av Hannnars historia. Hans intresse och yerksamh t l 

hade än vidare gränser. 

Närmast ligger hans stona intresse för den hydrod~·namisJ,;l 

forskn ing,en, som viicldes vid hans första studiebesök i Englan d, 

och som rem Lio år senare t1ack vare Hammars energi resulte

rade i tillkomsten av Statens Skeppsprovningsanstalt. 

Tidigt medvet en om svetstekni kens helydelsc Jör skepp~

hyggeriet deltog h an 190-! i bildandet av Elektriska Svetsning,,

aktieholaget. 
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För skol- och utlJildningsl'ragor hade han ett brinnande 

intress e och han Yar den drivande kraften i Chalmers tekniska 

instituts utveckling till teknisk högskola och för orclnandct av 

högskolans hyggnadsfråga. 
Lik,aså hade Hammar s l or del i tillkomsten a v GötelJorg:; 

sjöfartsmuseum och han bedre,· själv hclydanclc hisloriska 

forskningar. 
Han a nlitades för lairika t ekniska, ekonomiska och p ~c!a 

gogiska kommitleuppdrag och beklädde puslen som ordförande 

eller styrelseledamot i ett l'!crtal <.'i'lmmanslutningar, av yi]ka 

här endast skola nämnas ordfätande i Sveriges Industriför

bund, Sveriges i\Iaskinindustriförening, Sveriges Yarvsincluslri

förening, Svenska kommillen Jör Llo.Yds Register of Shipping 

samt Svenska Teknolog l"örening2ns avdelning för skeppsbygg

nadskonst, vice ordförande i överstyrelsen för Sveriges Verk

stadsförening och Svenska Teknologföreningen samt styrelse

ledamot i s,·eriges allmänna Exportförening. 

För örlogsflo ttan hade I-lammar ett stort intresse. Om 

detsamm a av naturliga skäl främst gällde fartygsmaterielen 

med dess tel.;:n iska problem, var det dock även knutet till h'lns 

allmänna förs,·ar sintresse. Han hade militärt påbrå på mö

dernet och •:lllsåg sig ha något av soldat i blodet. 

Sin första kontakt med örlogsJlottan fick Hammar, då han 

·om plåtslagerielev bockade spant till korvetten »Freja >> på 

Kockums YatT. Han beundrade marinöverdirektör Svenssons 

konstruktioner på »Frej a», »Blcnda» och »Sv·ea» och, då han 

jämförde dem med utländska l iknand c, slog det honom, hur 

storartad Svensson var i konsten att sk•apa effektiva kons:truk

tioner med små och enkla medel. 

I Amerika kom h an att mycket syssla med örlogsfartygs

bygge och utöver Yad tidigare därom nämnts, kan tilläggas, 

att han deltog i konstruktionsarbetel å kryssa.ren >>Marble

head, och hade >>charge of , pansarfartyget »Mas.sachuselts». 

Såväl i Boslon som senare vid »The Navv Yard>> i New York 

hade han till chef sedermera mar i ndi.rektbren Carl Richson. 

Då Rannnar kom till Lindholmen, låg torpedkryssaren 

"Örnen» där under utrustn ing, och Hammar ledde sedermera 
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arbetena på pansarb{tlarna »:\iorcl», »Drist igheten», »Äran · 

Ol:h »Oscar II» samt to.rpcdhåten »>~apella». 

På Götaverken inl·cddes byggandet av örlogsfnrtyg umkr 
Hannnars lid med to rpcclbåbarna »>ris», »Thctis », »Arcturu:;. 

och »Antarcs», som senare följdes av jagaren »Hugin». 

Att byggandet av »Sverige>> skulle fånga Hannnars intresse 

var självldort. Han belraklade den såsom >>en framstående 

konstruktion, en av dc praldprestationcr, som SYcnsk ingenjörs 

konst kan göra, då elen får gå på egna linj er och ej behöve r 

kopiera utländska mönslcr >> . Det blev för Hammar en heders

sak, ,att svenska folkels fart~·g slmllc hyggas hemma. >>Jus t 

detta hygge var min starka sida. Hela min utbildning had t' 

liksom varit inriktad hä rpå>>, säger han. >> Vinsten hl-ev den 

blygsammast tänkba11a. För svensk varvsindustri Yar dock det 

första stora pansarbåtshygget av oskatthart Yärdc, enär det gav 

impulsen till att bygga ut resurserna s{l ·att vi stodo på ett 

helt annat sätt rustade, då yärldskriget bröt ut. >> 
t:nder Hammars tid levererade GölaYcrkcn senare pausor

skeppen »Drottning Victoria>> , flygplankryssaren »Gotland >> 

sam'!: jagarna >>Nordenskjöld>> och >>Göteborg>> . 
Hammars sakkunskap kom flottan tillgodo ä \'en genom 

hans arbete i ett flertal kommitteer. Han Yar sålunda ledamot 

av den år 1914 tillsatta kommitten för utredning av flottan s 

varvs i KarlskronH utvidgning och moderniseri ng i syfte att 

å varvet skulle kunna ulföras nybyggnader av pnnsarbåtar och 

andra krigsfmtyg. 
Ar 1928 fingo amiralen H. von Krusenstj erna och direl.;: 

tören H. Hammar nådigt bem~·ndigande att Ycrkslälla utred

ning rörande de till sjöförsvaret hörande myndigheternas ekono

miska förvaltning samt åvägabringandct i övrigt inom mari 

nen av största möjliga ekonomisering. Till det av dessta, dc 

s. k >>marinens ekonomiseringssakkunniga» avgivna yttrandet 

har Hammar fogat ett särskilt uttalande av stort intresse. I 

detta fäster han uppmärksamheten vid örlogsvarvens karaklär 

av att vara mobiliseringscentra för flottan, vilket gör •att orga

nisationsfrågan ej kan lösas enligt civiltekniska principer. Han 

slutar med ett erkänsamt utt:alanclc om flottans personal. 

Han vm· slutligen ledamot av den under seelermera stats-

111jnist cr P. A. Hanssons ordförandeskap arhelandc » 1929 ån 

f)ottstationsutredning>>, som hade att utreda frågan om Slock

}1olms flotlslaltons Jörflyttning Jr ~m hun1dstadcn. 
Hammars största betydelse vad flottan beträffar ligger 

otvivelaktigt i den upprustning av elen svenska varvsindustrien, 

vars främste tillskyndare han var. Hans organisation nv 

,svcrige>>-hygget, som i betraktande av dc enskilda wu·vcns: 

var för sig otillräcldiga resurser var den enda möjlig:a ut

vägen, var elt yikLgt led häri, genom dc impuls·cr den gaY. 

Vad våra varYs kapaci let betytt under ofärdens c1agar för ör

logsflottans vidmakthållande och förnyande kan 1ckc över

skattas. 
At dc örlogshyggcn, som anförtroddes hans företag, ägnade 

han alltid stort int~ · csse. Han Jzom själv 1ncd förslag till för

bättringar och bidrog på ett framstående sätt till dc god~ 

resultat, som ern:'tdclcs. I sitt samarbete m ed flottans personal 

och m~·ndigheter vann han odc1at ·erkännande och stor upp

skattning. 
Hammar var en flitig Jörfattar.c och hans produktion, om

fattande över oO uppsatser, broschyrer och böcker, behandlar 

tekniska och sociala frågor, utbildningsfrågor och ämnen av 

mera allmän karaktnr. Här märkes »lshrytaretypen>, »lsnavig'1-

tion>> , >>Lastfartygens konstruktion med hänsyn till isnavige

ring och vintcrtrafik >>, >>Svetsning i f.artygskonslruktionCr>> m m. 
Av stort intresse ~i.ro >>Chapmans inflytande på fartygskon

struktionens utvecklin g>>, >>Fartygstyper i Swenska Ost-Indiska 

Compagniets flolta>> samt ,, John Ericssons Monitor och dr<ahb

ningen p[l Hampton Roads>>. 
Hans i två hand 1937 och 1938 utkomna >>:\'linnen» »l, Från 

Ölands Alvar till livets>> och >>II, Som ·emigrant i U. S. A.>> 

utgömJ, en intressant och roande lektyr, som ger en god bild 

av Hammars karaldär och tänkeätt samt hans utv·eckling undc1· 

ungdoms~1ren och som äv·en skildrar dc svenska anl'erika-ingen

jörern,a,s levnadsförhållanden i slutet av fön·a århundradet. 

I >>Diktatur eller Frihet>>, utgiven så sent som 1945 och 
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lryckl även på l'ranska, går han med tyngden av hela sin rika 
erfarenhet till storms mot diktatur och för ett fritt näringsl ir . 

Hammar blev 1929 hedersdoktor vid univcrsit<Ctet i Ri u·t b e, 

Bland mängden utmärkelser, som i övrigt konunit honom t i Il 
del, kunna nämnas bl. a. ledamotskap av Göteborgs Kungl. 
Yeten~kaps- och Yitterhetssamhällc, Det Kgl. Videnskaps Sel
skab i Trondheim och John Ericsson Society, New York. H an 
vm· hcdcrslcclamot av bl. a. Ingenjörsv.elenskapsakademic·n . 
Svensk'a Teknologföreningen och American Society of Sw:;di;.;h 
Engincers. Av det senare sällskapet tilldelades h~n 1929 J ohn 
Ericssonsmeclaljen och 19-1-2 erhöll han I ngenjö rsyctenska]L,
akademicns stora guldmedalj. 

Av Kungl örlogsmannasällskapet blev Hammar korrcsp·Jll
derande ledamot 1924 och hedersledamot 1936. I Kungl. Krigs
yctenskapsakademien invaldes han 1939. 

Hammar var icke blott en stor industriled,':tre, han var en 
stor svensk och en stor människa, en helgjuten, särpräglad per
sonlighet. Han tjusades av Fredrik Henrik af Chapmans och 
John Ericssons svenska slnnnann1agä11Hing, som han skildrad·~ 

i sii1a skrifter, och han spridde liksom de glans över svens], 
skepspbyggnadskonst och sv·ensk telmik långt utanför landeb 
gränser. Som människa var han god och rätlrådig, enkel oeh 
rättfram, pålitlig och trofast mot sillla vänner. Hans arhcts
gliicljc hotinade i äkta livsglädje. Bakom allvaret giitlranck 
alltid humorn. Han älskade naturen, Irämst havet, m en ocksa 
skog1arnas sus och ängarnas blomster. Han hade i hög gra:l 
ideella intressecn. >>Han -stod med båda fötterna på jorden och 
ändå inte jordbunden - det var nåo·ot av hcmliaheten med b t> 

hans framgång>'. 
Hannnar var första gången gift med Betty Nordenman, solll 

'avled 1919, och andra gången med Cyss.ie Svensson. Såsom 
sö-rjande efterlänmade han m.aka i andra giftel, sonen i för sl :1 
giftet, Olof Gillis, professor vid Chalmers Tekniska Högskola, 
och sönerna i andna giftet Hugo Gilius, rcvisorsassistent, Carl 
Gilius, radiotelmiker, samt Nils Magnus Gilius, ingenjör, samt 
son hustrur ooh harnbarn. 
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II. M. Skonert Gladan. 
Av löjtnanten Tore Hagström. 

Några data och fakta. 
Då intresset l'ör det nYa segcHartygel bland såväl äldre 

som yngre sjöol'ficerare ständ igt kommer lill s~·nes, vill jag 
med nedanstående g i \·a n åg ra uppgi lter angående fart~·get:; 

data, prestanda m m 
Kölen till Gladan sträcktes elen 28 maj 1946 Yid ldarinverk

städema i Stockholm. Den 15 april 1947 kunde hcfälsteclmct 
hissas och den 21 april var fart~·get klart för besiktning och 
provturel'. Dessa avsluta des den 2 j u ni 1947, då fartyget l·cvc
rcrades till flottan. Fartyget är b~·ggt i enlighet med Svenska 
Partygsinspektionens fordringar för fartyg i östersjöfart. 

Fart~·gets dimensioner äro: Längd i KVL 28,:Jo m, längd 
öv·erallt 39,3o m, hredd i KYL 7,'20 m, slörsta bredd 7,~o m . 
Det verldiga djupgåendet är ,!,~o m och deplacementet 218 m s. 

Av dessa sil'fror att döma förefaller fartygets skrovpropor-

tioner mycket harmoniska. 
Längden 
Bredden 

5,5 1 o -. l\ anga skonare 
l 

7 
ha konstruerats med nämnda förhållande = T eller t. o. m. = 

8 l' vilket ger elt för ögat mycket tilltalande perspektiv, ehuru 

varken utrymmen eller seglingsegenskaper kunna förväntas 
bliva bättre genom minskningen av fartygels bredd. 

Skrovet är heJsyet~al och förselt med 28 ton hallast i fonn 
av en järnköl i fyra delar. Den öniga ballasten utgöres av 
blyskrot och tackor till en Yikt a\· drygt 30 ton. Sammanlagda 
ballastvikten är sålunda 6-± ton. Innerballasten är placerad i 
särskilda plåtlådor, vilka nedsänkts mellan hottenstockarna, 
Vardera innehållande 68-70 taelwr. 
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Tross.däcke t är lagt a1· ,)() mm och hun1ddäcket a1· !32 m n1 
furu. \'a lerborden äro a,. ek. P ft h u vu d däck placerade dii.cksh U 'i 

iiro nedsänkta i cHickel och durkytan i dcssn ligger alltså und er 
huvuddäcksplanel. Detta är mycket tilltalande för ögat, en ;i r 
fartygels proril härigenom icke kommer alt domineP::ts av 
däckshusen, vilket annars är vanligt pi\ lJ{lde större och minch c 
!Skonan·. Aktra däckshuset ligger p a förl\ant av hyttan oc h 
im~·Jmner gunrum t'ör tre orricerarc, sjukhyll, \YC samt en 
liten cntretamhur. Förlig·a däcksimsel ii r placerat omedelha1 t 
akter om förmasten och inr~·mmcr kah~·ssen. Slrax akter 011 1 
lilla hacken ligger ell däckshus på yardera siclan med ingån ; 
fr :'\n alderkanl. HalJordshuset inrymmer mansb1pcts \YC och 
styrhordshuset manskapels lvältrum. Samtliga däckshus är 1 

försedda med sidovenlilcr, l'ilkel gör utr.ymmena ljusa och lut 
tiga och meclgin~r god n~ntilalion. 

Tro~slloltnarna och ·andra utrymmen på trossdiick ha sido 
vcnliler, l'ilka äro l'asl ingängade i l'arl~·gssiclan, 1·adör dc ick · 
kunna öppnas. För nödvändig ventilati on anvönclcs i ställd 
luftkonditionering .. Avsilden h~inned är att m·skal1a rislzen fö r 
all segla in 1·atten genom öppna sidoveniilcr. 

T med n i n gen är modern och önclamtllsenlig. Erfordedig ~1 

utrymmen för prm·ianl, lakegods m m iim anordnade i förli g;1 
h ålskepp I hå lskepp midskepps finns tre l'äJ·skv~att~nlanka J 

mu 2,:> ton vardera. 
sal l vatten h ~· dorofor. 

Här finns också en färskvatten- och en 
Tankarna till dessa nmma :3;JO lite r 

l'arclera. H<:~gagenun, hatlcrimm, l\onscn· - och ölkii.llare äro 
helägna i aktra hålskepp. Akter om ofl'icers- och undcro.Ui 
cersinredningcn ligger maskinrummet, rörsett med en 50 HKh 
Bolinder-l\Iunktell molor avseeld såsom hjälpmotor (Iramclriv
ning!'maskineri) och en motorpump med en kapac ite t av 501 1 
lit/min. för läsning. För ytterligare länsning finnes på däck 
en handlänspump med en kapacitet av 200 lit/min. I maskin
rummet finns vidare en kokseldad värmepanna och en elektrisk 
generator för l·addning av batterier Iör hel~·sningsnät och radio 
anläggning. Akter om maskinrummel ligger scgclkojea1. H ii r 
kan stuvas tv l1 kompletta scgelslä]] och diverse öniga skepps 
im·cn tarier. 
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All i me dn i ng i bostäder ~i r klädd med mas on i t och målad 
i ljus ['ärg. Förliga Lrosshotten har plats för 1-l man, varav 
r •r a i hängkoj och övriga i bordvarts])l'ilsar. Aktra trossbollen 
r~·mmer 28 man, varav 16 i hängkoj. Längst förut. på aktra 

t ·oc<])olten lio"er en unclerbcl'iilshdt ])a varelera SJclan med l ,_J,J t'>b . 

plats J ör två man i vardera. . . ' .... 
R·iggen ii r en utpraglad skonarngg av gammalt hqn o' at 

lao· ehuru försedd m ed Hera modern a finesser. Skonarriggcn s .. o 
liksom ~iven Jzutlerriggen har under dc senaste tjugo åren ut-
satts för allehanda experiment. Lämpliga och ä ndamålsenliga 
··a<Sat· rör SJ'öo')encle skonare av lY'r1 Gladan linnes därför i stml lloo oc . 
antal, riggar, som äro enkla, rohust~a och tåliga. Konstruktören 
har ocl\så valt en rigg, vilken molsYarar mycket högL ställda 
krav i detta hönscendc. 

I F. L. :\Iidclcndorf: »Bemaslung und Takelung der Schiffe>>, 
ävensom i Hmald A. Underhill: >>Sailing Ships Rig and Rig
ging >>, återfinnes många vackra skonarriggar, ehu.ru kl~appast 
någon enda så utomordentligt vacker odt proportwncrl1g som 
Gladans. Om över bu vudlagcl någol k r i tisU skall s~igas om 
Gladans rigg kunde elen 1ned fördel \'ara någon meter högre, 
för ökande av segelylan på stor- och slzonertsegel. Till denna 
fr:'\ ga t1tcrkommer j·Jg Hingre fram. Riggen är Yisserlig:.:n ~i.nnu 
icke pröYad under allanlsegling. En s{t ringa höJning av segel
centmm, som skulle följa av elen föreslagna å tgärden spelar 
sannolikt mycket liten roll pä grund av Gl·aclans stora form
och viktstabilitet 

Gladan Jör .följande segel. 

storsegel ............... ... ........ . 163 m 2
• 

Skonertsegel (gal'fcHock) ......... . 103 )) 

stagfock ...... .. . .. ............ . . . H )) 

Kl~·vare . ....... .... ........... · · · · 51 )) 

Jagare ............................ . 39 )) 

storloppsegel ... .. .. .. ............. . 42 )) 

Förtoppsegel .. .... . .. . .. - . .. . . . · · . 39 )) 

:\Iellanslängstagsegel .... . , ........ . 31 )) 

------
Tillsammans 512 1112. 
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Därtill kommer bredfock på 97 kvm och ett förstorat mc]_ 
lanstängstagscgcl s k fischerman på 87 kvm, varigenom sege]._ 
_ytan kan ökas till 665 111 2

• För samtliga segel utom fischerman 
finnes reserv. Seglen, som äro av amerikansk bomullsduk ay 
god k valitet, äro handsydda och handlikade av Syversens scgd 
makcri i Smögen. 

Manöver~ och seglingsegenskaper. 

Under sistlidna sommars expeditioner har Gladan visat sig 
vara ett synnerligen lJra fartyg. Fartyget .seglar mycket vill, 
och är lättmanöyrcrat. Såsom exempel på fartygets seglings
egenskaper kan nämnas, a tt högsta loggade fart varit H knop, 
en icke förakllig fart för ett fartyg med ett deplacement p~1 

218 m". Under res'a hån Kungsgrund utanför Västervik ti ll 
Härnösand uppmältes medelfarten till 9,34 knop. :\Iedelrart 
för en vakt har uppmätts till 11,7 1-::nop. 

Förut har nämnts att Gladan möjligen borde haft någo t 
hö~re rigg för att öka gaffelseglens yt.a och få dem litet högre, 
varigenom segelcentrum skulle födlyttas något uppåt. 

Anledningen till här Jramfört önskemål är alt fartyget i 
lätt bris, upp till 8- 10 m /sck., vid lättning oeh manöver inom
skärs är svårt att hantera, om ej toppsegl-en äro satta. Det kan 
visserligen tyckas att om missförhål'lm1elct går att eliminera 
genom en så enkel åtgärd som att satta toppseglen, så skulle 
det vara av mindre intresse att nu göra någon ändring. 1\h·n 
det är inte alltid lämpligt att föra toppsegel t. ex. vid tillägg
ning vid kaj eller segling i trånga farvatten, där man bedömer 
alt liden ej medgiver att toppseglen bärgas under manövern 
eller där farten genom toppseglen blir för hög för att önskad 
manöver skall kunna genomföras utan att för stora risker t1ages. 
Och det är för att segla fartyget befinner sig ute, inte för att 
så snart någon manöversvårighet uppkommer lJärg'a seglen och 
gå med motor. 

Fartygets djupgående uppgår till 4,:20 m varför all ma
növrering inomskärs får ske med största försiktighet, oeh vil-
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ket många gånger har medfört att väg ö\·er öppen SJO hellre 
valts än väg genom skärgård, då det varit fråga om 'att behöva 
kryssa sig fram. 

Fartygets stabililet är myeket stor, och toppseglen behöva 
därför ieke härgas förrän Yid 13- 15 sekundmeter, förutsatt att 
vinden är någorlunda jämn. Man kan varken karakterisera 
Gladan såsom lätt vinds- eller hår.dvindsscgl1are. Då möjlig
]leten finns att i myeket lätt bris föra fischerman oeh vid 
Jördevind ~isen hredfoek, gör hon god fart äv·en i synnerligen 
}ätt bris. I hårt väder, går hon villigt fram, förutsatt att iekc 
sjön är alltför myekct emot. Rörelsema äro lugna oeh behag
liga, .oeh skrodonnen synes vara utomordentligt väl lämpåd 
för Östersjöns krabba sjö. Största krängning under hård seg
ling h ar uppmätts till 3P. Bäst synes Gladan trivas i halv 
-v ind med en bris upp till omkring 12 m /sek. 

En erfarenhet beträffande n<avigering, s.om g i vetvis gäller 
för alla segelfartyg, som ieke utrustats med gyrol-compas.s, är 
.att deviationen ständigt måste kontrolleras. Samma kurs un
der en och samrna vakt, ehuru med olika skotning, ger stund
tals m yeket stora variationer i deviationen varför ständig devia
tionskontroll under Yakten är absolut nödvändigt. 

:Synpunkter på segelfartygsutbildningen. 

Tendensen inom svensk sjöfart att för utbildning av sjö
folk åter taga segelfartyget till heders är i allo synnerligen 
tilltalande. För flottans dd har trots skeppsgossekårens ned
läggande betydelsen av s·cgeUartygsuthildningen stått kvar i 
det närmaste oförändrad. Säkerligen har oekså de eivila sjö
fartskretslama tillfullo insett värdet oeh betydelsen av denna 
Utbildning. Lika fullt slopades fordran. på seg.elf.artygsutbild
ningen i Befälsförordningen av år 1933. Det synes nu emd
lert id av allt att döma som om sjöfartskretsarna, närmast de 
Dlika rederiföret agen, vore mycket angelägna att få återtaga 
Qenna form ay utbildning. Droströmskoneernen får väl anses 

T idskrift i Sjöväsendet. 6 
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ha tagit ett försla sleg genom b~·ggandel 'a\' slagsegelsskonaren 

Albatross, där k ncernen utbildar sitt blivande befäl. Ryd

bergska stiftelsen, som under kriget försålde sin 1930 inköpta 

fyrmastade bark, har köpt harkentiucn Sunbeam II från Eng

land och planerar dessutom ett nytt stort barkskepp. För Ilol

tans del har skonerterna Gladan och Falken tillkommit 

Sjöfolk med crftarenhet av råseglare, bruka hålla före, a t t 

endast råseglare l\an ge Jullödig segelfartygsuthildning. Efter 

tre år i råseglare borde jag givelvis hylla samma åsikt. Det 

råder nog heller ingen tvekan om atl råseglaren är den för

nämsta utbi ldningsplatlfonn, som kan erhjudas elen blivancll~ 

&jömanncn, men dänned är icke sagl alt icke lika golt och till 

och med bättre sjöfolk kan utbildas även i »Sncds,eglarc». I 

första hand torde detta bero p~t individen sj~ih•. Vad som emel

lertid sHtr fullkomligt klart är, ,au en råseglare, och framförall t 

vad som kan inläras och praktiseras pft en r~tseglarc, lär man 

sig trots stor energi och ärlig vilja icke i en handvändning. 

Det är innötandel och upprepandet av dc olil"a sjömansarbe

teqa, som ger färdighelen, känslan för och kunskapen om om

bord förekommande arbeten. 

Att på den utbildningstid av två månader, som är anslagen 

för segelfartygsutbildningen inom flottan, ge jungmannen en 

varaktig behållning och befäst kunskap om handhavandet av 

detaljerna på en råseglare är icke möjligt. Det är knappast 

helkr möjligt att på en snedseglare ~tstadkomma detta. Emel

lertid är det odiskutabelt att jungmännen under nuvarande ut

bilclningsförhållanden har större behållning av utbildningen på 

en skonare av typ Gladan än på en råseglare. Det icke minst 

viktiga i detta sammanhang är utan tvekan, att jungmannen 

efter utbildningen går i land eller till nästa fartyg med en 

känsla av att han har lärt något, att han lärt sig förstå något 

som är av värde och till nytta under hans, fortsatta tjänst 

i flottan. Segelfartygsutbilclningen får icke v,ara enbart be

själad av andan: »Hala och dra och håll tyst. Du behöver 

ingenting begripa!". Den andan medför icke tillfredsställelsen 

hos eleven att förstå yrkeslinesscrna och att vcltigt mwända sig 
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a\' förYiirvacl erfarenhet under tj~i.nslen till SJOSS. Den kan 

möjligen ha sin betydelse ur rent disciplinär synpunkt, men 

utgör icke tillräckligt utbyte av en scgelfartygskurs. 

Konlraklstiden har etl utbildningsmål, som allmänt kan 

karakteriseras med »effektivitet i stridshcl'allning ombord". Ur 

språklig synpunkt gfrr det i n Le al t pl,accra ordet »Omborcb först, 

men betydelsen av jttst det ordet kan icke nog underslrvkas. 

Det räcker icke med tekniskt Yetandc och spccialkunskape1~ hur 

grundmurade dessa jn äro, om dc icke kunna utnytljas pCt ett 

rörligt underlag, på ett sjögående fartyg. Att göra krigare 

av icke sjöfolk går nog, men att göra sjökrigare av icke sjöfolk 

är ogenomförbart. s egelfartyget med sin enkla rolmsta utrust

ning är den naturliga plallfonnen för att lära grunderna inom 

sjömansyrkct, att uppamma yrkesstoltheten hos den blivande 

sjömannen, att med utomorclenlligt små, men rätt anY~incla, 

effektiva hj~i.lpmedcl uppnå ett 1·esultat, ~i.vcn om detta enbart 

utgöres av fartygets framförande, en lyckad manöYer, en utri

den kuling etc. Detta skall sätla yrkesprägeln på sjömannen, 

att effektivt och ändam rtlscnligt, lrots ständig krängning och 

rörelse hos fartygrt, vancm~issigt lullgöra dc rent sjömansmä~

siga detaljerna ombord. Kan clelba dessutom skänka, och det 

gör det påtagligen, en Yiss yrkesstolthet, smartness, försiktig

het, framåtanda och tillfredsställelse, då har ocks{t den goda 

grunden för fortsalt tj~inslgöring till sjöss omlJorcl på flottans 

fla~·tyg lagts. Mången anmärker: »Men allt delta kan ju den 

bhvancle sjömannen lära pft ett maskindrivet fmtyu,, Svaret 
o 

v b 

P.a detta måste bli ett blankt neJ. l\Iodcma uppfostringsprin-

eJper och ungdomsfostran är på farligt glid, då man konunit 

dithän att yrket hckYämt lägges 1 höndcn11a på ungdomen. 

Tendensen, för övrigt icJ.:e längre en tendens utan ,e lt faktum , 

a~ t den okvaliticeracle ungdomen gives löner och kvnadsvillkor, 

VIlka i intet avseende står uneler den verkligt kvalificerade 

Yrkesmannens, dödar all ambition och allt framåtskridande, 

Och detta torde väl om något utgöra en allYarlig fara för mo

dern ungdom. Ansvarskänsla och yrkesstolthet äro dc härande 

faktorer, Yilka i första hand måste. tagas till vara och uppam-
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mas, då de äro de egenskaper, som håller dt yrke vid liv. Li an 

dem blir yrket föduskat, värdelöst och dömt att dö. Ungdom~ 

foslran, jungmannens grundläggande ioslran i hems yrke måsl~_: 

garantera belöning för ambitionen och viljan. segelfartyget ii r 

ett utomordentligt inslrument vid denna gallring, vilket d l 

maskindrivet fartyg icke kan bli på sarmua anturliga sätt oc h 

på samma ko·rta tid. Km1 dessutom lziinslan J'ör farlyget so1 n 

sådant väckas, för fm·tyget såsom kropp och själ, icke den 

inv-ecklade tekniska lwnstruktionen, som genom en tryckniug 

på en knapp utlöser dt arbete, som icke står i rimlig propm

tion till kranförbrukningen vid knapplryckandct, utan Iartygl'l~ 

reagens och beteende vid individens åtgärd och handgrepp, sjii 

mansarbeLe, skotning, brassning, underhållsarbete etc., som 

står i direkt proporhon till individens kra[tförbrukning, velti g

het och sjömanskap, då har också något av den rätla andan 

kunnat absorberas av eleven, jungmannen . Den anda som 

höjer ansvar.et, ambitionen och dänned yrket. Först när ele 

ven förvärvat den an dan är han mogen för vidare utbildning. 

vapen utbildningen. 
l 

Synpunkter på gymnastikutbildningen vid 
Flottan. 

Av kaptenen Qösta 0/cen. 

I mer än hundra år har gymnastiken varit hjälpmedel vid 

utbildningen inom försvaret. Det försla gymnastikrcglemcntd . 

ula rhetat av P. H. Ling, utkom 183G och var niirmast avsett 

för härens bruk men användes även inom flottan. 

Särskilt intresse ägnades gymnastiken inom flottan. En 

sjöofficer, kommendörkapten Thörngrcn, blev en ay Lings efter

trädare såsom chef för Gymnastiska Centralinstitutet Denne 
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utgav år 1871:) ett gymnastikreglemente för !flottan, vilket under 

]ån g tid användes ä ven i armen och ersattes först 1902 av 

, Bandbok 'i gymnastik», vilken 1912 utbyltes mot »Gymnastik

och Idrottsinstruktion för Armen och Marinen>>. 1925 utkom 

den ännu för försvaret gällande gymnastikinstruktionen. vcnna 

instrukt:ion är nu omarbetad och ersalt med 19-±7 års G'I. 
För att förstå den betydelse, som under så lång tid har 

tillmätts m elodiska l<roppsövningar, böra motiven för gymna

st-ikens uppkomst undersökas. 
Det intresse, som visades i det .gamla Grekland för krop

pens vård, och som log sig uttryck ri dc gymniska idealen, låg 

efter den grel<iska lmll urens undergång nere runder många år

hundraden. 
Först under upplysningstiden började detta intresse åter

uppväckas av bl a Locke och Rossau. 
Den prakLiska tHlämpningen på dessas ideer utformades 

dock först mot slutd av 1700-talet ,och under 1800-talet. Im

puls,erna kommo från Tyskland och hade nännast en nationell 

bakgrund. Dc under denna tid för Tyskland förhärjande kri

gen väckte en strävan att göra folket stadd ,och motståndskraf

tigt, särskilt med tanJ~c på :fö1sva1'et. 
Av gymnastikens tyska för·egångsmän, Guts, lVIuths och 

Jahn, yar det särskilt Jahn, som av politiska bevekelsegrunder 

genom sitt systein av färdighetsövn~ngar v.iHe göra sitt lands 

ynglingar till män, väl skickade att försvara siitt }and. Jahn 

var grundare av det bekanta >> Turnen >> systemet - företrädes

vis övningar å räck och bom. 
Ling rönte inflytande av denna fysiska fostran genom 

dansken l'\ achtigal. 
Han .Jade gymnastiken på demokratisk grund och ansåg, 

att gymnastiken med cnlda, icke Jwstsamma hj älpmedel skulle 

vam hela svenska folkets egendom. 
De militära myndigheterna insågo betydels·en av denna 

fonn av fysisk fostmn vid utbildningen av kr.igsmän, och Ling 

erhöll härågenom möjlåghetcr att pröva och utveckl a sina 

ideer på ett stort klientel. 
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Lings definition av gymnastik: >>rUlmed rätta rörelser r iil t 

utbiLda kroppen efter vars och ens anlag >> , hör vid all diskus

sion om gymnasttik och om Lings system alltid hållas i minnd 

- särskilt nu då yngre vetenskapsmän och även osmnasi l'l: v .... .._ 

söl.:a genom ofta bestickande, dock till sitt innehåll y~1rdcl ösa 

argument förringa Lin g s betydelse. 

Ling nn själv icke någon vetenskapsman och de biologi ska, 

anatomiska samt Iysriol,ogiska vetenskaperna under hans tic] 

s todo sannerligen icke så högt som nu. l\len just genom sin 

definition, och det framgår för övrigt av hela hans verksnmhct, 

avsåg Ling, att vetens'kapliga fors,lmingar likwm gymnastisk 

erfarenhet skulle vara grundva len för gymnastikens framt'i da 

ut,vecklin g. 

Ett olyckligt förhållande häruti för gymnastikundervis

ningen Yar, att under lång tid frisk- och sjukgymnastik bleyo 

sammankoppl ade vid utbildningen på Gymnast~iska Centralin

s titutet Av olika anledningar voro Ilera av Lings efterträdare 

särskilt intress~erade av sjukgymnastik, vilket hade till följ d, 

att ~jukgymnasUska ställningar intogs i friskgymnastik. Detta 

var både skadligt och även olustbetonat. Den svenska gymna

stiken fick mmm om sig att vara tråkig. 

Detta missförh ållande blev delvis tillrättalagt, dels genom 

1925 års gymnastikinstruktion, dels genom att elen sjukgymnas

tiska utbildningen skildes från Centralinstitutet 

Vid utformande av 1925 års instruktion deltoo· för första o 

gången representanter för berörda vetenskapsgPenar. 

Veknskapsmännen har under senare år beretts allt större 

inflytande på den svenska gymnastiken, varigenom 19-17 års 

instruktion kan anses fullt modern. 

I detta sammanhang ,J<an den frågan ställas, om från mili

tärt håll särskilda fordringar finnas på gymnastiken såsom 

system betraktat. Svaret h ärpå är n ej. Vid utgivande av 18i R 

års gymn,astikinstrnktion påpekade kommendörkapten Thörn

gren med följande ord samma sak: 

>>Den pedagogiska gymnastiken känner icke några särskilda 

sl•ag av rörelser för människor i den ·ena eller andra samhälls-
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ställningen eller 1ör det ena eller det andr,a vapenslaget av 

krigsmän, dessa ski lja sig först i tillämpningsövningar och till 

och m ed där mera skenhart än wrkligt. >> 

Däremot Iörs·tod man icke på den tiden, att en avs·evärd 

skillnad måste göras Yid gymnastik med uppväx:ande och med 

vuxna m änniskor. 
Det är fö rst uneler modernare tid, som man genom bfrolo

giska och ortopediska upptäckter kommit till insikt om orga

nens, särskilt ledgångarnas f unktionella anpass•aningsförmåga. 

Härmed menas, att en kroppsdel under tillväxt·en utvecklas för 

det behov, som dess användning fordrar. Denna sanning kom 

först till synes i den s k 'VolHska transiormationslagen, som 

säger: >>ej blott formen bestämmer funktionen, utan även funk

ti.onen bestämmer formen >> . 
P å grund härav m ås te en differentiering göras i den mili

tära gymnastikutbildningen mellan under uppväxt varande per

sonal och fullt utvuxen. ÄY·enså måste h änsyn tagas till förut 

genomgången gymnastisk uHJildning. 

Olika gymnastikformer. 

Ling indelade gymnasti,ken i fyr a huvuddelar, nämligen: 

l. Pedagogisk gymnastik, fö rmedelst vilken människan lär 

sig att sätta sin kropp under sin egen vilja och viljan under 

ledarens. 

2. i\-IilHärgymnastik genom vilken människan lär sig att 

med ett yttre ting, ett vapen eller med sin egen, luoppsliga 

haft under sin vilj a sätta en annan yttre vHja. 

3. l\Iedikalgymnastik, ·varigenom. m änniskan antingen ge

nom sig själv eller m!O'd andras biträde söker lindra eller över

vinna de lidanden, som genom abnorma förhåLlanden uppstått 

i hennes kropp. 

4. Estetisk gymnastik, varigenom människan söker att 

kroppsligt åskådliggöra sitt inre väsen, tankar och känslor. 
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Sedan idrotten efter Ling vunn'i.L insteg i vår fysiska fos t
ran, bör ytterligar·c idrottsgymnastiken ~illkomma. Härn11ed av
ses rörelser som speciellt utbilda och automatiso.a de orgm1. 
som tagas i anspråk för olika idrottsp··cnar. 

.i\Ian talar ·även om motionsgymnastik, där kroppen får si tt 
dagl1iga behov av rörel•sc tillgodosett, men denna Jorm bör in 
rangeras• under den pedagogiska gymnastiken dock med mindre 
fordra11 på form. 

Genom den pedagogiska gymnastiken skall ledaren u t 
veckla sina ·elevers kroppar, borttaga mindre hållningsfel, stärkt 
hållningen och de inre organen, uppöva rörligheten, öka koor 
dinationsförmågan (sambandet m ellan nencr och muskler), giva 
eleverna förtroende till sin kropps resurser samt uppöva lyst 
ring och snabbhet i verkstäliandet av givna befallningar (discip 
linerande), härigenom utvecklande hela organismen med des-; 
fysiska och psykiska verksamhet till allt större funktionsdu g
lighet. 

I de flesta definitinner på gymnastikens Yerkan förekom 
mer, ,att den befrämjar utveoklingen av individens mod. Detta 
är enligt min åsikt fe1aktigt. l\Iod är en kara.ktärsegcnskap, som 
icke kan påverkas g•cnom yttre medel. Genom gymnastiken 
uppövar jag däremot tillförsikt till min kropps· resurser unde1 
förutsättning, att gymnastikundervisn•ingen hedPives med lämp 
ligt avpassad stegring i rörelsernas svårighetsgrad. 

Förslag till gymnastikformer vid flottans olika utbildnings~ 
anstalter. 

Flottans Sjömansskola och Gnclcrbefälsskolor. 

Eleverna vid sjömansskolan och underbefälsskolorna äro 
icke fär·digvuxna. Lägsta antagningsålder för jungmän är 16 är. 

Enligt vad förut sagts hör,a dessa givas pedagogisk gym
nastik (formgivande). 
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U nclcrof ficerssl-.:ola. 

Gymnastikundervisningen vid underofficersskoloma höra 
vara en Jodsättning på förut meddelad undervisning parad med 
allt mer ste.grade fordringar på tillämpnings·övningar. 

V ärnpliktsskola. 

De värnpliktiga äro i allmänhet fullt utvuxna. P å grund 
härav och på grund av den l\corLa utbildningstiden hör med 
denna l<atcgori hedrivas motionsgymnastik 

För att öka inLresset för 'kroppsövningar torde det vara 
lämpligt att lära dc värnpliktiga olika former av gymnastiska 
och idrottsliga spel. Särskild vikt skall lägg:as vid !fostran till 
hygienisk J..:roppsvårcl. 

sjökrigsskolan. 

Undervisningen hör bedrivas såsom påbyggnad till den 
föregående skolgymnastiken med skärpta fordringar på form, 
lystr.ing och färdighetsövningar. Eleverna skola även inläras 
vi ss instruktionsförmåga. Därför hör en genomgång 1av för våra 
olika stamskolor lämpade dagövningar göras. Den blivande 
officeren hör bibringas förmåga att <efter uppgjord dagövning 
kunna leda gymnastik med värnpliktiga. 

Gymnastik såsom obligatorisk kroppsövning. 
S.amtlig personal vjd flottan under 45 år s.kall enligt gäl

lande bestämmelser deltag:a i något slag av obligatorisk kropps
övn:ing. 

~1otionsgynmastik torde härvid giva det för kroppen nytti
gaste utbytet. Genom motionsgymnastiken får sm11tUga musk
ler och ledgångar en välbehövlig övning varigenom även de imc 
organen stärkas. Motionsgymnastiken torde även i vis,s mån 
förhin dr,a uppkomsten av reumatiska åkommor och för äldre 
begynnande stelhet i ]edgångarna. 
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Grundprinciper vid gymnastikundervisningen. 

Vid uppgörandet av dagövningar för en gymnasliklrupp 

måste en målsättning göras, sedan ledaren efter undersölmina 
t> 

hedömt truppens kvalifikationer i genomsnitt. På grundYal 

h ärav uppgöras dagövningarna vecka efter vecka. Detta förut 

sätkr en av Lings fordringar nämligen stegring. ~led gymnas

tisk stegring menas en småningom skeende ökning a v svårig

hetsgraden vid rörelsers utförande, varigenom kroppen grad\'is 

ut\'ecklas, och överansträngning och olyckshändelser i m öjli

g,as tc mån undvikas. Ling säger själv härom: »Då man börjar 

sin gymnas~ik i de allra enklaste urformer, kan man steg Jör 

steg gå till dc allra svåraste rörelser utan minsta fara, ty ele

ven känner sin kraft och vd, vad han gör och 1'-;an göra». L't

vccklandet av tillförsikten för kroppens resurser, liks01n bäsla 

s1kyddet mot olyd::shändelser, Ligger alltså uli en steg för slcg 

skoende ökning av svårighetsgraden. 

Den viktigaste fordran Viid pr ogramskrivningen är dock, ait 

kroppen -erhåller en harmonisk u l veckling (»likstämmighet m el

lm1 alla des·s delar>>). 

Den h armoniska utvecklingen förutsätter lillgodos·ccndcl av 

symmetri och propodiorJ:alitet. 

Fordran på symmetri och proportionalitet är en av den 

svenska gymnastikens förnämsta principer d v s liksidig ut

Ycckling av d.e båda kroppshalvorna samt delamas hestäm da 

m å ttSJförhållande till varandra. 

Denna fundamentala sats i svensk gymn astik är ingalunda 

ny, den framställdes Pedan av den grekiske filosofen P latu, 

och .finnes åskådUgt uttryckt i de grdöska skulptörern as 

mästerverk. 
En tredj e fordran i sv·cnsk gymnastik är fonnbestämdhet 

Ling säger >> V,arje rörelse måste bero av människoorganismen, 

och vad som går utom denna är ett narrspel lika onytligt solll 

vådligt». H.örels.erna Ii dagövningen skola hava sin grun d i 

kroppens funktioner, och taga sikte på livsfunktionernas ut

vecklande. 
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Såsom en fjärde mycket Yiktig fordran ställer den moderna 

yetenskapen rörcisernas heroende av viljan. (Haglund.) 

Rörelserna mås te varieras så att de icke bli automatiska. 

Så snart en au tomatisering inträder, upphör samövandet av 

vilj a, nen·er och muskl·er. 

Detta är också en av sblinaderna meUan gymnastik och 

idrott. övningarna i i·droU ha hl a till mål att fullständigt 

automatis·cra kroppens rörelser för den cn,a d ler andra idrotts

grenen. 

I gymnastikens frislående rörelser däremot ska ll viljan på

verka delar av kroppsmuskulaturen till .arbete, som icke förc

kanun er i vårt dagliga Ii v. 

-I drotten övar y;iss funktion, medan gymnastiken övar iso

Ierade eller sammansatta rörels·cr. 

Man får dock härvid icke glömma att gymnastiken skall 

skapa en automatiserad hållning av kroppen, en hållning, som 

iakttages, utan att individen behöver t änka på densamma un

der sitt dagliga li,·. ~len detta s.ker ic.ke genom auton11atiska 

rörelser, utan genom förkortning av vi-ssa ilnuskelgrupper och 

förlängning av andra Siamtidigt med balanssysteme ts. påvrrkan. 

Här är icke plats€n att uppräkna alla synpunkter på en 

dagövnlings uppgörande; dess,a återfinnas i övrigt i gymnastik

instmktionen (G'I). Framhållas bör dock betydel sen ur hälso

synpunkt att giva huppcn känsla för hygien. Detta framhålles 

icke i den utsträclming önsb·ärt vore i 19<17 års GI. 

Kläds,eln i gymnastik hör,a vara med naket övediv och 

idrottsbyxor. HäPigenom vinnes en viss härdning S•amt ökas 

intresset g1enom det synliga muskelarbetet Det ä:r därför be

klagligt, att i den nya instruktionens bilddemonstra tioner, gym

nast·en1ia äro väl påklädda. 

Etftcr varje lc.ktion skall truppen duscha under effektiv 

lontroll, vilket lättast låter ~ig göra genom att låta eleverna 

På ett led passeT,a genom en s k. vandringsdusch. 
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Målsättning. 

Varken GI eller skolreglementen inneh<'tlla någon maJsätt

ning för utbildningen i gymnastik vid de olika skolorna. 

Härigenom sal(nas kontinu!itet i unelervisningen mellan 

lägre och högre skolor. Gymnastikläraren vid underbefälsskola 

kan visserligen ganska snart komma underfund med f eL jung

männens gymnastiska ståndpunkt, men i sjömansskolan borde 

gymnastiklär1aren haft ett uttalat mål a lt sträva efter. Genom 

en, om också mycket allmänt h ållen målsättning, skull e under

visningen bli eUeld.ivare - och varför inte - flertalet cJeyer, 

efter slllltad uncleroffioerss'kola , Yara elitgymnaster. 

Genom en dyl~k m ålsättning skulle också erhållas en stan

clardis:ering av gymnastikbetygen . För nänarande äro betygs

fordringarna olika .i ol~l<a underbefälsskolor. 

Önskemål beträffande gymnastiklärare. 

Vid1areutbilclning av officerare till gymnast,ikclh·elztörer 

förekommer i allmänhet icke sedan Armens och :\Iarinens Gym 

nastik- och Idrottsskola (GIS) upprättades 193-! såsom ersä~ t 

ning för elen ettåriga militärinstruktörskursen i GCI. 

Ändamålet m ed GIS är att skapa •instruktörer i gymnastik 

och militär idrott, l.ämpade för i stort sett fullt utvuxna m än. 

Xedanstående jämförelse mellan Gynnmstiska Centralinsti 

tutets samt Armens och Marinens Gymnastik- och Idrottsskol as 

timplaner hör heaktas. 

GCI 2 år. 

Fysiologi . . . . . . . . . . . . . . . 168 

Anatomi .. ... . . . . . . . . . . . % 

Gymnastik: 

teori ................ . 

praktik ............. . 

undervis111ing 

263 

325 
314 
378 

1017 

GIS 1 år 

Kroppsövningarnas bio-

logi .. .. . . . . . . . . . . . . . . G-! 

Gymnastik.: 

teori ................ . 
praktik ............. . 

under\"isnling 

64 

27 
86 
51 

164 

psykologi och pedagogil.: lOS 
Hälsovårdslära ...... .. . . 'J') 

o.J-

ortopedisk hälsolära .. . 16 

samMitläm ......... .. . 16 

Röstbehanclling ........ . 12 

I e/rott. 
Teori: 

simning ............ . J 

skididrotl ............ . 3d 
·sluidskoidrott ....... . 8 
orientering .......... . 10 
fri idrott ........... . 7 
idrottens histotjia ... . ') -

uLl 

den moderna idrotts-
rörelsen ........... . 

., 
u 

lidrottsplatsers anlägg-
ning ... ... ....... . ') 

u 

trän·ing .... ....... .. . lO 
muSieibesök ....... . . . 7 

friluft s- o. värntjänst-
elagar ......... .... . 11 

lek ................. . 8 

13G 

P mkt i k: 

simning . . . . . . . . . . . . . . 92 

skiclidroll .. . . . . . . . . . . 112 

011icn kring . . . . . . . . . . 62 

fri idrott . . . . . . . . . . . . 22t 

1fäktn:ing ....... . .... . 

brottning ........... . 
idrottsmassage ...... . 

frilufl s- o. yärntjänst 
lek ... .. ............ . 

70 
7 

G 
78 
96 

790 

93 

]{ro p psÖVJ!i ng ar n as p sy-

ko logi och pedagogik . . 10 

Iclrott. 
T eori : 

övrig idrott •••••• o ••• n 

idrottsplatsers skötsel 

och Yård ••••• o •••• 27 

lfältidrott . ........... 27 

fäktlära • ••••••••• o ••• 27 
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PraUil.:: 

simnling .. .. . . . . . . . . . . 37 
övrig idrott: 

fl~i idrott, brottning, 

boxning, handboll, 

fotboll, rugby, is
kunskap . . . . . . . . . . . 137 

fäktning ............ . 27;) 

fälti.drolt 137 

586 
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Här må ::mmärkas, alt iclrottsul!Jildnlingen Yid dc olika läro, 

anstaltema icke fullt kan jämföras, enär rent militär ~dro tt 

komnrcr i förgrunden Yid utbildningen å GIS. 
GCI :s utbildning i hälsoyårdslära, ortopedisk hälsolära, 

~amaritlära och röstbchandling har icke någon motsvarighet 
vid G'IS. 

Ovanst~wndc j~imförelse yisar s[tlcdes, att elen som genom
gått GCI erhållit avsevärt hätlre ulhilclning i. gymnastil.: och 
elithörande ämnen än elen, som endast genomgfttt GIS. 

Enligt vad förut ~ir nämnt höm eherna Yid flottans s~am
skolor och .sjökrigsskolan erhålla pedagogisk gymnastik. Un

dervisning i dessa skolor bör allts ~\ ledas av oHiccr med gym
n as til-.dirck lörsex,amcn. 

~Ianins lalJcns idrottsofficer hör Y ara GCI -utbildad, Yarige

nom han skulle kunna m edverka, a t t samordna unelenisningen 
vid dc olika skolorna. 

Vid värnpliktsskoloma äro Jörhåll andena annorlunda. Dels 
är mans·lwpct till största delen fullt ulnc~et och del s kan icke 

uneler den korta utbildningstiden andra kroppsönTingar iin 

motionsgymnastik och idrott förekomma. Det är därför till· 
räcldigt, alt vid dessa skolor använda GIS-utbildadc officerare. 

Såsom idr·ottsofficcrare vid flottans idrottsförhand to rck 

även GIS-uthi.ldade vara dc mest lämpade. 
Flottans behov av officerare med gymnastikdirektörsexa

men skulle således vara: En idrottsofficer vid Marinstaben, et: 
lärare vid vardera Sjökrigsskolan, Floltans Sjömansskola och 

örlogsstaDionerna eller tillsammans sex. För att dessa skola 

kunna sjökommendenas edordras y tterligare några på detta sät t 
utbildade o.fficerare. 
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Effektiv undervisning. 
Ett inlägg. 

Effektivitet i den nrilitära unelervisningen är ett krav, 

50111 
endast kan uppfyllas om den militäre läraren verkligen 

]är sig ins·e betydelsen av åskådningsmateriel ·och använder så
dan i största möjliga utsträckning. Lektionerna måste göras 

trevliga och instruktionerna givande så .att elevernas eventu
ella motvilja mot dc milltära kunskaperna övervinnas och övcr
()'å till intresse. I den amerikanska fackpress en talas I n oer

~1ört mycket om betydelsen av åskådningsmateriel och ameri
kanarna ha lagt ned mycket arbete på ·att producera instruktiva 

hjälpmedel lav skilda slag. Deras kataloger över undervisrrings
och upplysningsfilmer äro leg10 och deras tidskrifter i utbild

ningsfrågor äro fyllda med bilder av modeller, planscher m fl 
hjälpmedel. Det berättas t o m om hur man vid något tilliällc, 
när det var ont om skolfartyg, byggde ·en jagarmodell i natur
lig storlek på landhacken för att träna ·en jagarhesättning. 

Det enda besättningen till slut inte riktigt behärskade var till

läggningar. Sådana hade inte kunnat övas. Nåja, historien 

är kanske en smula överdriven. l\1en den har ändå något att 
sä()'a - man får inte skv några mödor, när det gäller göra un-

o • v 

dervisningen levande. Givetvis ha vi inte på långt när samma 
resurser som en stormakt. :Men det finns mycket vi kan göra 

och framförallt måste vi lära oss att utnyttja de möjligheter, 

som redan finnas. 

Den moderna lektionen - och den föråldrade. 

En modern lektion får 'inte se ut som på bild nr l. Var 
och en yct säkert hur ·intressd slappn;ar, när man inte kan se 

lärarens förehav.anden eller höra vad han säger. Den, som 

inte har vassa annbågar ·så att han kan hålla sig i förgrunden 
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tappar lus~en och börjar snart syssla med något annat. Elt 
kä11lekslwev från Jästmön prasslar frestande i 1fickan, en vecko
tidning ligger kansl<e gömd innanJör hussarongen - frestelsen 
är oändligt stor. Läraren där Iranune kan ju ingenting se. 
Han är strängt upptag-en av ·de ·elever, som lyckats1 hålla si g 
franune. Han har inte tid med dem .som uppehålla sig n [t 
gonstans bakom den kompakta massan av klängande och klä tt 
rande elever, vilka ~icnnu har kvar så mycket amibition aU dc 
försöka se, höra och lära. Bakgrundsfigurerna äro förlorade 
för försvaret - de äro mismöjda med undervisningen och dc 
bliva så småningom mi·s,snöjda med allt som är n1-ed och n ii r 
det mil i tära. 

Det vikligasic ,av allt är ordentligt utrymn'llc - överskåd
lighet. Bild 111r 2 kanske kan giva en ide om hur en modern 
lektion hör planeras. Läraren utnyttjar bildband vars· figu 
rer han detaljförklarar på svarta tavl1an och dessutom ger h an 
eleverna på modell en föreställning om hur lwnstrul<tionen V r 
s'cr i V·Crkli crheten. Den insrtruldör, som lärt sig arbeta såson1 ·n o 
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Så här! 

lä·raren på bilden, sparar tid åt dcvema, åt staten och åt sig 
själv. - Dyrhar tid, som kan användas till annat! Va1je lä
rare måste ständigt komma ihåg att: »fel använd tid är bort
kastad tid! Bortkas ta d tid minskar förs·varels effektiv i t et!>>. 

Våra hjälpmedel. 

Instruktionsfilm (v.anligcn 16 mm ljudfilm). 
Bildhand = SLillbilder på 35 mm fihnrcn'1sor. Ersätter 

delvis planscher och instruktörens ritningar på tavlan. 
Balloptikonbilder (skioptikonbilder) fylla delvis samma 

funktion som bildband. Bokillustrationer och fotografi er kun
na på ett enkeU si.i.tt visas för elt större antal dever med hjälp 
ay balloptikon- eller skioptikonapparat 

Kartor och sjökort, diagram och kurvor, bokillustrationer 
och fotografier; allt kan .användas för att lätta upp undervis
ningen och göra den mera givande. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 7 
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l\lodeller med eller utan rörl.iga delar, hela elicr 1 genom
skärn ing och naturlig åskådningsmater iel äro lJland dc nw:. t 
värdefulla hjälpmedlen vid undervisning i mabcrialkännedol\1. 

Filmen (bildbandet) - Lärarens tjänare. 
Allmänna synpunkter-

Filmen spelar en slor roll 1 undervisningen tjä111st och den 
lärare eUer instruktör, som tvekar att använda en undcrv i:s
ningsfllm, >>därför att han har så ont om tid för genomgån~ 
av sin kurS])lan», måste hctrak·tas 1&011l ett original, om där
med förstås en man med gamla, förkgadc åsikter. över h eb 
världen arbcl.as f n med frenesi på att få in film i urrdcrvis
ningcn och dd är inte bara inom det militära och civila skol 
väsendet, även inom industri, försäkringsbransch, sparbanh
rörclse, ja, överhuvudtaget på alla områden där framsynta le
dare sit.ta vid shret. 

Enb.art för d1en amerikanska marinens räkning har un der 
krigret inspelats ~l,600 upplysn ings- och undervisningsfilmer. 
Genom prO\' hm· man 'i U S A påvisat att eleverna s_a 
Yäl genom film som genom bildband lär sig mera på en Yl' : 

Lid och dessutom biittre förslå vad dc lärt och J..:omma ihåg det 
inlärda hctvdligt längre. lHde den rörliga bilden (filmen) ocl1 
stilllJilden . (bil·dbandct, skioptikonbilden) gör und•ervisn.ingen 
kvande och väc.ker därigenom elevernas intresse. Dessa hjälp
mcdel bidra även till att skapa en likformig undervisning ~11' 
högsta klass. Det är utomordentligt b etydelsefullt att instruk 
tion, som meddelas 1R'I' en in9lruktör, till alla delar öYcrcns
·s tänmlCr med samma instruktions tillämpning under annal 
]J·efäl. - Elli förutsättning för att filmundervisningen sl.:all bl i 
högklassig är giyelvis att den bäst utbildade cnheben och den 
skickligaste instruktören ställts till förfogande för filminspcl-
11ingcn. 

Efter aHa dessa lovord är det kanske på sin plats att kom-
ma med en varning: »Glöm iiClce att Ni är läraren och film cJ1 
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eller bilclbanclet endast ett hjälpmedel, som ger bättre ut
bilelningsresultat! » C.: nclervisningsf i lm en i sig s j älv har enelast 
ett begriinsat värde, men elen är oskattbar, el å elen an v ä n el e s av 
en skicUig instrnldör i anslutn ~ng till pmktisl..: övning. 

Filmens goda rykte som hjälpnllcdcl vid undervisn ing har 
spritt sig till dc mest ayHigsna hörn av världen och som ex
empel ka:n nämnas att staden Reykjavil;:, dtcr världskrigets 
slut, har köpt 65 filmer från SF för sina folkskolor. I Eti-
0pj.en, där som bekant m ånga svenskar äro sysselsatta, har 
J.;,ejsar Hailc Sdassie låtit söka kontakt med Svensk Filurin
dustri för att få till stånd ett ordentligt sJwlfilmväsende i 
sitt afrikanska kejsardöme. 

Filmlektionen. 

Ingen film hur skickligt upplagd och utförd den än mil 
vara kan ensam göra hda utbildningen. Instruktören - lä
raren är och förblir huvudpersonen i alla övningar och in
~truktioner! För att nå goda utbildningsresultat fordras all
tid arbete. HuvudförutSJäUningen för all god undervisning är 
noggrann förberedelse. Först när läraren behärsl;:ar sitt ämn~ 
och känner sina hjälpmedel kan han pass1a in dem på rätt 
ställe, i rätt tid och på rätt sätt, m a o där dc göra mes t 
nytta. Innan man h åHcr en f i lm lektion måste man se filmen 
sjäh-. En filmtitel kan vara missvisande och den säger mycket 
sällan allt om innehållet. Ekverna måste förberedas på fil
mens innehåll.. De måste få veta varför filmen visas just nu 
och Yacl de särskilt slw1a lägga märke till och lär1a av den. 

Varje filmlektion hör fö-regås av teor•etisk eUer prakt.iSJk 
genomgång parallellt med bildband. Praktik, teori och bild
~)and, film Dch mera praktik heter tl~appstegen mot det goda 
övningsresultatet, och trappan måst·c hyggas' på, om och om 
igen tills kunskapskontrollen visar att ·eleverna förstått ämnet. 
Visa ·a ldrig mera än en film under samma lektion, men v'isa 
den gärna ett par gånger om det beh övs. En utbildningsfilm 
bör icke kräva mer än cirka tio minuters speltid, ett krav som 
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icke uppfylles av alla våra tidigare gjorda filmer, vilka i stot 

utsträckning äro underhållsbe1tonade. Det arbetas emellerti d 

f n på alt göra utbildningsfilmerna till verkliga sådana. 

Bildbands= (skioptikon•) lektionen. 

Bi1dband och skioptikonbilder kunna med ett gemensamt 

namn kallas ljusbilder. Dessa äro mycket lämpliga vid visning 

av materiel el1er händelsdörlopp, som icke fordrar rörelse i 

framställningen. Med hjälp av ljusbilder kan ges en detal

jerad förklaring av en invecklad rörelses ol:ika monrent ell\'r 

visa ~en ulrusrtningsdctalj. skioptikonbilderna äro des,sutom 

p g a sin speciella ,skärpa synnerligen väl lämpade för visu;ng 

av mikrosiwpiska förstoringar. 
Bildbanden äro utomordentligt användbara och kunna p a~

sas in i utbildningen på alla stadier. Det är inte endast värn 

pliktiga och stamrduyter, som lär sig lättare genom att se 

bilder. En förbandschef kan lägga upp bildband vid genom 

gånp av taktiska problem eller kritik av övningar med sina 

officerare. Därigenom slipper han ifrån hela ,apparaten med 

ritning av jätteskisser över stora områden m m. En 35 mm 
filn'lremsa på någon d1er några meter och en liten projektion .; 

apparat är allt som behövs för att genomgång eller kl•itik sk ·ll 

bli rikt illustrerad. De relativt billiga framställntingskostna

derna möjliggör en :allmän användning. Bildbandet ger ril..: a 

möjligheter på många områden. Det gäller bara att utnytt j 'l 

dem. 
Med varje uppsäUning skioptikonbilder dler bildband Iöc 

utbildningsändamål följer en textbilaga, avsedd att underlätl ::l 

instruktörens förarbete. T<exbbilagan göres i allmänhet icke stl 
uttömmande, det är nämligen inte meningen att instruldör ,~·n 

skall vam helt b!lmden av dess text. Under en hildbandslektiol1 

i t ex mabericlkunskap är det mycket lämpligt att anbringa de l 

Yapen o s v, som visas å ljusbilderna, väl synligt och så h ög l 

att samtliga rdev<er kunna se det. Stå alltid själv så närn 

duken att Ni kan peka på biMerna med en pekpinne. Visa 
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}Jå ,duken och jämför med vapncl. Ordna dessutom, så att Ni 

].;an använda SYarta ta,-Jan jämsides med bilderna, då har Ni 
alla möjligheter att förklara äV'cn dc mest i1wecklade detaljer. 

Tala alltid till åskådarna och icke till bilden! 
Förutom de r,ent personliga förberedelser, som berörts här 

ovan finns vissa rutinsaker, som 'instruktör,cn aldrig får glöm
m a att ordna före lcl..:foncn och dit måste räknas en ooggrann 

Jwntroll av materiel och apparater, ordentlig vädring av ldass
nunmet, ,samt ett väl organiserat samarbete mellan instruk

tör<en och den som sköter film- eUer bildbandsapparaten. All
ting måste fungera, när timmen börjar. All tid, som tages 

till förberedels,earbeten sedan lektionen börjat är stöld - stöld 

a.v dfddiviteten från vårt lands försvar. 
B. Ohrelius. 
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Litteratur. 

Försvar och utrikespolitik. 

När den svenska regeringen inför trycket a\' Yi'trldshändel
serna ombildades 1938 utsågs Per Edvin Sköld till försyarsm i
nister. Han kom att verka i denna befattning till 1945 och 
intog därigenom en nyckelställning i vårt lands nllmänna pol i
tik under en av dc skickelsedigraste epokerna i vår långa h'i sto
ria. Det Jöll på hans lott att inspirera, animera och genomföra 
1942 års, försvarsbes1ut, ett beslut, som gav vårt land styrka 
inåt och respekt utåt. Det kan också sägas om honom att h an 
kanske mer än någon ~annan bidrag:it till vårt folks ändrade in 
ställning till försvarsmakten. Uttrycket >>Folk och försvar >> 
kanske i mångt och mycket blivit en schablon, men det är ingen 
överd1ift att säga att det bästa i detta begrepp har S'in yttersta 
rot hos st,a,tsrådet Sköld. 

,Till följd av sin politiska inställning var Per Edvin Sköld 
·j sin unadom kritiskt inställd mot försvaret. Han ger sj älv 

" 
uttryck häråt i sina nyligen publicerade reflexioner: »Försvar 
och utrikespolitik». På ett ställe säger han nämligen >>Sj älv 
har jag i min ungdom efter fatbg förmåga bekämpat detta far
tygsbygge (F -båtarna), men ack, hur många gånger har jag 
inte strax före och under andra världskriget v:arit tacksam fö r 
att de funnits till». I dessa ord talar en man, som burit ett 
stort ansvar och ger sin upskattning tillkänna med ett av dc 
medel, som gjort det möjligt för honom >att bära det höga an 
svaret för rikets säkerhet och framtid. 

Det har på politiskt håll betraktats som en anmärknin gs 
värd händel<se, att en minister vänder sig till allmänheten i en 
personligt hållen skrift i en politisk fråga, som tillhör en r ege
ringskollegas arbetsområde. Ur militär synpunkt kan det emel
lertid noteras med tlacksamhet att så har skett. I ett avs11itt 

»Försvar och utrikespolitik>>. Per Edvin Skölcl. Ti dens förl ag. 1 ]; r. 
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sina reflexioner, folket och utrikespolitiken, utvecklar stats-
av ' f 11 rådet Sköld några till synes själddara satse_r om vart_ o ..::.; 
inställning till kriget. Det sycnsl.;:a folket har 1 modern t1d all
tid yelat och 'kommer väl även för framtiden att helst se att 
vi håll a oss utantör clt krig. :\Icd denna vilja rförena,r S· ig elen 
fasta föresatsen , ait landet skall försva1:as lill Yarje pris om 
det blir anfallet. På militärt h [lll :kanske man inte alltid haft 
denna fundamentala grundval Jör vår utrikespolitik fullt klar 
för sig. Det militära tänkandet, som i kraft av sin natur, helst 
vill söka sig fram t ill den effektivaste lösningen - största 
möjliga kraftinsa:ls på rätt plats och i rätt tid ( = tidigast möj · 
ligt) - l..: an måhända därför någon gång konunra till ~åcl~na 
Tesultat, som icke r imma med viljan hos ,,folkets maJestab>. 
Ur denna synpunkt vore det önskvärt att broschyren >>Försvar 
-och utrikespolitik>> får en allmän spridning hos försvarets folk. 

Clausewi tz förkla1wde att !kriget endast är ·en fortsättning 
på utrikespolitiken med andra medel än de diplomatiska. I 
denna tes har man ansett att sambandet mellan utrikcspol>i
tiken och försvaret fått ett fullgott uttryck och erkännande. 
Analvserar man utlal'andet, finner man emellertid att det knap
past "skilClrar ett växelspel mclian försvar och utrikespolitik 
Snarare tänkte sig Clause,yitz skeendet s~å, att när dc diplo
Incrtiska metoderna misslvckats, lades försvarskrafterna i våg
.skålen. statsrådet Sköld~ erfarenheter från förkrigstiden med 
dess hasardspel kring. kriser i l\Ilmchen och annorstädes och 
bigsårens pressande upplenlser har lett honom fram till en 
klar och utpräglad först åelse för det intima samspelot mellan 
llir'~kespolitiken och försvaret. L'"r denna förståelse Yäxte Över
tygelsen fram, att vi måste h ålla Yårt försw:rr starkt och i hög 
})eredskap om vi skulle h a några utsiktE'r alt kunna bevara vårt 
oberoende och vår frihet. För den dåvarande försvarsministern 
blev det en tro ~artt vår försnrslwredskap var nödvänd'ig för v~ t· 
neutralitetspolitik, det blev honom också en vetsl;op att flott an:; 
])eredskap var ofrånkomlig. 

Vår flott as beredskapstjäns t hörjade inte den septemberdag 
1939, när det andra världskPi ge t bröt ut. Under hela m ellan-
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krigsperioden mtog den s\'cnska Hotlan på gruncl av öw ig ':t 

östersjöflottors Jörsvagning 1j_ och genom törsla världskPigct t'n 

stark och respekterad ställning i vårt östra gränshav, icke min~ t 

uack vare vår division av Sverigeskcpp. Man Lar nog jnte 

mycket miste om man utg{u· fr ån att statsrådet Sköld påv·erk:t

dcs av dc tyska och ryska östcrsjöHoltomas successiv,a· för

stärkning under slutet av 30- L alet i sin mening om våra krJ s

sarc. Tillkomsten av dessa två högt modema och cUektiya 

Farlyg har högst avsevärt förhällra t vå r relativa flottpotent ial 

i Östersjön och kommer därigenom ännu för lång tid alt stärk-1 

vå r ställning u Låt, cll·er, som någon uttryckte det i andra kam

marPn vid debatten 19-±0 om fartygens byggande: »ge ett ut

tryck för vår orubbliga vilja at t försvara vår l oberoende>> . · 

Ett land s försvarskrafter må~:L e hyggas upp efter dc erh 

rcnheter, som kunna vinnas av deras användning i krig. Dess

bättre ha vi inga egna krigserfarenheter att bygga på, men de 

krigförandes rön stå eller komma i sinom tid 1a:Lt stå även till 

vårt förfogande. Hur framtidens tkrigsfartyg komma att se ut 

v-eta vi väl ännu ej bestämt, atombomben kommer kanske radi 

kal~ aH förändra örlogsfarlygens liksom a lla andra stridsmedels 

betingelser och därmed utformning. Ingenting i krigsCJ·faren

heterna visar emellertid, att sjöförsvarels roll skulle vara ut 

spelad. Tvärlom går det som en röd tråd genom del andra 

världskrigets histor,ia, hur kriget till sjöss - på, und er och 

över hav·ets yta - i både anfall och Jöi·syar varit den rfaklor, 

som till slist fällde avgö·randet. Detta gällde b~~dc på dc stora 

världshaven och i de strategiska förträngningarna. 

I sin välsbivna broschyr har statsrådet Sköld vis1at att y ;~ r 

flotta även ur andra än rent mil1itära synpunkter är av avgö

rande betydelse för riket. Det m åste således vara ett gläd je

~ilnne, ·att vi i dagens ovissa läge, alltjämt förfogar över t·n 

stark flotta. Det måste också vara ett riksintresse att bevara 

elen med obeskuren kraft till framtiden. 
A.. N. 




