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_Årsberättelse i organisation och förvaltning . 
A vgiven i febru ari 1957 av ledamot en T . NORINDER. 

In ledning. 
De senaste ~ren ha utm~~rkts av omf~ttande. org~nisalions

frändringar Inom hela forsvaret och mte mmst 1nom ma
.fnen. Det h ar rört sig om. militär ledningsorganisation, för-
1,aitningsorganisation, personal- och utbildningsorganisation 
'ch 111ycket annat. Mycket av det som åstadkommjts är inte 
~lutgiltigt färdigt. Att så inte är fallet framgår bland annat 
av att de m ånga nytillkonma instruktioner, reglemen ten 
m m som reglera organisation och tjänst i n1ånga fall f n 
äro »provisoriska». Detta innebär att de nya organisations
formerna ~'<ro under utprövning och konsolidiering. Erfaren
heter skola dragas och stadga ges innan slutgiltiga före
skrifter fasts tällas. 

Årsberälielse i Organi~;ation och förvaltning har tidigare 
avgivits i Kungl. örlogsmannasällskapet I februari 1952 och 
1955 avgavs årsberättelsen i Reglementen och förvaltning, 
en vetenskapsgren som delvis motsvarar den nu föreliggan
de. Det h ar bedömJs lämpligt att i föreliggande årsberättel
se behandla organisationsfrågor inte bara för det senast 
förflutn a å r et, i synnerhet som detta i hög grad varit ett 
konsolidieringens år. I stället ha förändringar, som genom
förts under p erioden sedan nvssnämnd årsberättelsen av
gavs, blivit föremål för behandling. Då alltså årsberättelsen 
omfattar ett mycket stort ämnesområ de, sträckande sig över 
en följd av år med omfattande organisationsförändringar, 
har den icke kunnat göras alltför detaljerad i alla sina de
lar. I m ånga fall har därför hänvisning skett till utfärdade 
~ungörels er, brev, föreskrifter, rcglem.cnten m, m där den 
Intresserade kan i detalj sätta sig in i innebörden av dc 
nya organisationerna och de gällande bestämmelserna. 

~ikets mi litärterritoriella indelning och regionala 
edningsorgan isation. 

l Enligt 19-!2 och 19-!8 års försn1rsb eslul indelades riket i 
dantmilit ärt hänseende i militärområden, vilka i sin tur in-
1.~1a~es i försv a rsområden, av vilka vi.·sa voro marina. Tcr-

onalvattncl Yid rikets kuster indela des i marindi~>l rikt, i 

38 
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vilka d.e mari1~a försvarsom~·åd~na ingingo _jämv.ä! .till d 
del de H.:ke utgJordes av terntonalvatten. I flygnull lar t J/11 
seende indelades riket i flygbasområden. Cli]. 

I syfte att åstadkomma förenklingar oc:h rationalise ri na. 
i organisationen ha sedan länge företagits utredni n.~a r ·'i.':l· 
rande den nulitärterritoriella indelningen. I anslutninP \1; 
dessa ha också vissa gränsjusteringar mellan om t·å~lei 
gjorts och även andra förändringar fastställls. Blan d a 11 ,1

1 ~ 
har genom principbeslut av 1955 års riksdag sk illn a\]~1 
mella~1 marin~ ocl~ .. lantmilitä!·a försvarsområd~n u pphiht

1
; 

och v1ssa manna forsvarsamraden sammanslagils m ed 0111• 
givande lantmilitära. 

På ~ös,ten 1953 tills~ttes den så kallade n~i~i~.ärin d~lnings. 
kommitten med uppgift att utreda den nllhtarlern lor iella 
indelningen och därmed sammanhängande frågor. Kon11nit. 
t ens betänkande med bland annat förslag till organis ::: tio n 
i fred av regionala staber för militärområden (marindi. 
strikt, flygbasområden) avlämnades på sommaren Hl3-l. r 
sitt yttrande med anledning av kon1,mittens försl ag kunde 
chefen för marinen icke godtaga de av kommilten re kom. 
menderade principerna. Chefen för marinen angav i sitt 
yttrande de krav som enligt hans mening måste ställas på 
den marina regionala ledningens organisation. Enär icke hel· 
ler den vid tiden för yttrandets avgivande gällande m Rrina 
ledningsorganisationen på det regionala planet ansågs fy lla 
de uppställda kraven verkställdes inom marinledningen en 
utredning ont vilka ändringar som borde göras för at t an· 
passa organisationen enligt chefens för marinen grun dsyn 
på problemet. 

I oktober 1955 framlade chefen för marinen i sl,rivelse 
till överbefälhavaren principförslag till ändrad regional led· 
ningsorganisation av marinen i krig och fred. 

Enligt detta förslag skulle den operativa verksamheten o~h 
underhållsverksamheten i regional instans ankomm a på fy
ra marinkommandon: Marinkommando l\ ord, Os t, Syd och 
Väst, svarande mot operationsområdena Bottnisk a Yiken, 
egentliga Östersjön, sydvästra Östersjön med ö~tcrsj ii u.tlo;J
pcn samt Kattegalt och Skagerack. De marina LevaknJll~s
organen på Gotland skulle alltjämt sammanföras till ctl sar
skilt bevakningsområde inom Marinkommando Ost. 

.. Chefe~ f~r i~ustflottan slm!.le enligt chcf.ens för ma ri~1 e~f 
forslag 1 kng 1 regel understallas den marmkonnn andoc h n 
till vars operationsområde huvuddelen av sjöstridsJ.:rafte.1:n;1 avdelas och därvid utöva det taktiska beftilct till sjöss. I fie 

581 

chefen för kustflottan, direkt underställd chefen för 
sl'uJ!e en alltjämt tilldelas viss operaliv planläggning samt 
Jllar!Otbildnil;aen av huvuddelen av dc rustade sjöstridskraf-

da u ::o · l · l b 'l l · · ]e < och även leda och samordna den ta dis .;.a ut 1 ( nmgen 
t~rn~amtliga i fred rustade sjöstyrkor 1~1ed ut~kacl .. ~nspek
".1~1:skyldigh et bC:träffa~de flot.tai~s ö~nmgar till SJOSs. . 
tiOChefen för marmen raknade 1 .. sitt fo.rslag met~ att mann-

11andochef under central forvallnmgsmyn(hg]let skulle j·oJ1li · · 1 .. ' .. a ledningen och uppsikten över förvallnmgen VH t or·· 
utOV< ' - · . d' ·'l t J f' . J' varv på samma sätt som mann 1stn '-se 1e 1 ( ava~·an-
~0t0rganisati~m gjorde. heträ~far~de. intend~notur- o:h SJUl~
vårdsförvaltm.nga~:na vid .. marm~hstnkten. Ifraga o_n .. uncle~
! ' listjänsten 1 kng och forvaltnmgsverksamheten 1 ~1 e.d vid 
~~~startilleriförsvaret anså& chefen. för n~ar~ncn det tillfyllest 
att marinkommanclochcf. mstrul~tw.nsmassigt ~avs .befogen
het att utfärda er~orderhg~ anv1smngar och dr.rek.tlv.. . _ 

Chefen för marmen ansag att det bleve nodvandrgt att 
omvandla nuvarande underhållsdetaljer till s~irskilda avdel
ningar i marinkommandostaberna (underhålls- eller kvartcr-
mästaravdelningar). . 

Det av chefen för marinen framlagda förslaget till regio
nal ledningsmganisation tillstyrktes i sina huvudpunkter av 
överbefälhavaren, som santtidigt ingav förslag till en enhet
lig militärterritoriell indelning till lan.d~ i mi.litärOt:n·ådcr: 
och försvars områden, varigenom den tidigare mdelmngen l 
marindistrikt och flvgbasområden skulle bortfalla. 

I proposition till f95() års riksdag framlades de av över
befälhavaren och chefen för marinen ingivna förslagen, var
vid chefen för försvarsdepartementet tillstyrkte att princip
beslu t skulle fattas i huvudsaklig överensstämmelse med 
dessa. Till frågan om och i vilken utsträckning marin~wm
lll andochef i fred bör utöva ledningen av och uppsilden 
över förv altninnsverksamheten vid undet·ställda förband och 
anstalter förkl~~·ad c departementschefen sig då icke beredd 
a.~t fatta ståndpunkt. Vidare ansåg han.i likhet _n:e<l ~.veri:.e
falh avaren alt kuslartillcriförsvarschef, som tillika ar for
svarsområ~lcsbefälh::ware, beträffande det territoriell a för
svaret borde vara underställd vederhörande territorielle chef. 

1 1~56 års riksdag fattade principbeslut i enlighet med Kungl. 
, fa J :ts proposition . 
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I Kungl. kungörelsen den 30/11 1956, som trädde i kr f 
de!1 1/2 1957 _medd~lad~s de nya f_öreskri~t~1~~1a m:gåen~ t 
krigsmaktens mdelnmg 1 fred och nkets m illtartern toriell ~ 
indelning. I denna fastställdes för marinens del bl a a 

a) Marinens förband utom k ustflottan ävensom vissa 
•tV 

marinens utbildningsanstalter sammanföras under m arin. 
kommandochef er. 

b) Territorialvattnet vid rikets kuster uppdelas i m arin. 
operativt hänseende på marinkommandon. 

c) Marinkommado utgöres av marinkommandochef, llla
rinkominandostab samt vissa förvaltningsorgan. 

Kungörelsens uppdelning av territorialvattnet på m arin. 
kommandon är densamma som tidigare gällde för m arindi
strikten. Dock har territorialvattnet vid Gotlands och Gotska 
Sandöns kuster tillförts Marinkommando Ost. 

I kungörelsen angives indelning i milo och fo. Marin a fo 
ha bortfallit. Vaxholms fo har utökats med ett omr fu1c, in
om Stockholms skärgård, vilket tidigare hänfördes t ill fo 
47. Beträffande III milo sägs, att den tidigare indeln ing i fo 
skall gälla till den l juli 1958, då bl a Göteborgs sbirgårds 
fo skall uppgå i Göteborgs och Bohus fo. 

I kbr den ~m/11 1956 med vissa övergångsbestäm melser 
till kungörelsen av samma dag sägs att cheferna fö r Stock
holms kustartilleriförsvar och Göteborgs kus tartillerifö r sYar 
tillika skola vara försvarsområdesbefälhavare i \' axh olms 
respektive Göteborgs skärgårds fo. *l 

I kbr den 30/11 1956 föreskrives också att vad av Kungl. 
Maj :t i gällande författningar eller genom särskild a heslu~ 
stadgats rörande marindistriktschef och marindistriktss tab J 

stället i tillämpliga delar skall gälla marinkomm a nd oc hef 
och marinkommanclostab. 

skyddsområden. 

I anslutning till redogörelse angående den territoriella in
delningen må också omnämnas att skyddsområdenas antal 
och omfattning har ändrats. Ny kungörelse angående tast
ställande av skyddsområden är daterad den 29/6 193G. SaJll· 
ma dag meddelades med äs i anslutning till den nya kun
görelsen bestämmande jämlikt skyddsområcleslzungii relst 
av vissa för utlänningar tillåtna Yägar och vattenfn rleC el 

C . BJe· 
*) Enligt kbr den 15/ 6 1956 gällde redan tidigare att chefen oi_ ·JS· 

kinge kustartilleriförsvar tillika är försvarsområclesbefälha;-are för r-al 
krona försvarsområde. 
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t allmänna uppehållsplatser ävensom farleder samt an
f~f~;.~ eller förtöjningsplatser som må begagnas av utländskt 

fa~~f;let s}cyddsom_råd~n. har ge:1om de1~ nya kung?r~lsen 
.. -at i förhallande till tidigare. Y 1ssa omraden, som tl(llgare 
ok .0 inbegripna i skyddsområden, äro numera »fria». Endast 
~~~~t få tal fall, har skyddosomxåd.~n givits_ en något utökad u~
~träckning. Skyddsomrad<:na m:.o Kal1x, B<_J_dens, I-lems.?, 
S 111dsvalls (nytt sedan 1902), Gav le (nytt), Oregnmds, So
d~rarms, \~ a~holms, Sandhamns, Utö (d~ssa s~.~ ta !·cm i stort 
det soi~L ti~h.~are omfattade skydds_omrade for .. Stockholms 
kustarti~lenforsvar) Gotlands, Blekmge och Goteborgs. 

Särskilt kan observeras hur ganska belydandc delar av 
stockhalms skärgård, som tidigare ingingo i skyddsområdet 
för s tockhalms kustartilleriförsvar icke längre ingå i skydds
områ de och hur Blekinge skydelsområde - tidigare skydds
område för Blekinge kustartilleriför svar - har utökals nå
got västva_~·t hän i jämförelse _m ed ti~li~arc medan de t för
minskats ostenlt och pa Iands1dan. Tidigare skyddsomradet 
för Göteborgs kustartilleriförsvar - nu benämnt Göteborgs 
skyddsområde - har minskats någo t i östra delen. 

Marin ledn ingen. 

Marinstaben. 
Intill den l oktober gällde för marinledningen Kungl. Maj :t 

instruktion den 5 septem.ber 19~12. Enligt denna utgjordes 
marinledningen av chefen för marinen, marinstaben, kustar
ti!leriinspektionen, tjänstegrensinspektörerna och marin för
valtningen. Marinstaben bestod enligt instruktionen av en 
operationsavdelning, en förbindelseavdelning, en organisa
lt?nsavdelning, en personalavdelning, en ulbildningsavdel
Iung, en sjövärnsdetalj, en pressdelalj, en expedition och 
ett för marinledningen gemensamt bibliotek. 

Efter framställning från chefen för marinen den 22 ok
tober 1953 medgav Kungl. Maj :t genom beslut den 27 no
~-etnber samma år att visa försök rörande ändrad organisa-
11011 av marinstaben m m skulle få verkställas under tiden 
11-30/9' 1954. Under försökstiden skulle marinstabens or

ganisation ändras såtillvida att en planeringsaudelning, en 
~l!de~rättelseaudelning och en sjöfartsavdelning nyinrätta
l es for handläggning av ärenden angående sjökrigsmaterie
ll~~s o~.~1 organisation_ens \l~veckling m ~~.J, ynderrättels~.- _och 

esstJanstcn respektive SJofarts- och S.Jovagar m m. FolJan-
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~le detaljer ulgin$o ur organisationen, nämligen pres•-;det,
1 Jen samt av manuchefen inrättade detaljer för plnne1·inal. 

underrättelse-, sj öfarls- och sj övärnsärenden. :s~- . 

~I~rinsta~ens aYdelningar samm~nfördes till ~-vå sektion , 
vat v1d sektlon I beslod av planenngs-, underrattelse- et 

rations-, sj~far~s- och f~rbi~delseavdelningarna och s~ k~f~e
II av orgamsatJOns-, utblldnmgs- och personalavdeln i11 n,1 . 11 

t J f f.·· · ·· ·· 1 o 1 o ::-;, 1 nu 
s~m c 1e en or S]ovarns .;.aren mec karstab. Chefen för 

11 
.' 

rmslaben var tillika chef för sektion I medan ins1wkto" :a-
f ... b ot t 'l'bl ol · len 
?r ~~ ~ sv~pne ~neo )l e w lande av mspektörsbefat tni ngen 
hllf~lhgt t]anstg.]orde som chef för sektion II. Souschefe~1 . 

m armstaben - ö.verste ur kustartilleriet - t]· änsta]· ord c .·
1
1 

. l . . . ;:-,. , \l( 
s~_c an a: vissa andra uppgifter, som ställföreträdande chef 
for sektwn I. 

Redan im;n~n f?rsöksli_den utgått in~av chefen fö r mari
n_e~ ~mderdamgt forslag tJll en genomgnpande och m era de

~Imtl'.' omorganisation av marinledningen, avsedd att träda 
1 kraft den 1 ok tober 1954. 

. Med ':issa undantag genomfördes marinstabens orga nisa
tlon enligt chefens för marinen förslag och den 24 sep tem
ber 1954 utfärdades Kungl. Maj :ts provisoriska inst ru k tion 
för marinledningen att gälla fr~m och med den 1 ok tobel' 
samma år. 

Enligt instruktionen bedrives verksamheten inom m arin
staben dels på fö ljande sektioner, nämligen: 

sektion 1, bestående av 
operationsavdelning, 
underrät lclseavdelning, 
sjöfartsavdelning och 
förbindelseavdclning, samt 

sektion 2, bestående av 
organisationsavdelning, 
personalavdelning och 
utbildningsavdelning, ävensom 
sjövärnskårens kårstab, i avseende på inom nw rin

slaben förekommande ärenden rörande sj öYärnsld1rcn ; 

de/8 på en planeringsavdelning; 

dels på följande vapentjänstavdelningar, nämligen: 
artilleritj änstavdelning, ' 
ubåtstjäns tavdelning och 
torped- och mintjänstavdeln ing. 

Till 111 a r in_s~aben höra jämväl : 
e:xped 1 twn, 
bibliotek, 
inten dentsdetalj och 
kassa. 
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1 und errätte~seavdelnii_Ig~n ingår ~~: pressdetalj. ~he~en 
.. . sektion 1 bor regelmass1gt vara officer ur kustarllllenet, 

fo r fen för seldion 2 sjöofficer. Såsom chefer för vapentjänst
~br~elningama t j änstgöra inspektörerna för sj öartilleritj äns
;t ~1 ubåtstj änsten respektive torped- och mintjänsten. 
e Chefen fö r sektion 2 är inspektör för utbildningen vid sjö

]-rigshögsk olan, sjökrigsskolan och marinens underofficers
slwla samt, beträffande flottans personal, för övTig ntbild
ning i den m ån i1~spe~dionsverl~~a1nheten ~eke åli~geL" inspek
tören fö r kustartlllenet eller tJanstegrensmspektor. 

1 instruktionen regleras också lwstartilleriinspektionens, 
tjänstegrensins pektöremas och personalkårchefernas ålig-

gan?~n- · l t.. .. · l t.. f.. ·.. t' l 
Tjånstegrensmspe c orerna a ro: mspe1 corerna or SJoar 1 -

leritjänsten, ubåtstjänsten, torped- och mintjänsten, mm·i
nens förbin delsetjänst, marinens intendenturtjänst, marinens 
skeppstekniska tjänst samt marinens sjukvårdstjänst 

Personalkårchefer äro: 
marinchefen för sjöofficerskåren, 
kustartilleriinspektören för kustartilleriets officers
och underofficerskårer, 
m arinöverintendenten för marinintendenturkåren, 
m arinöverdirektören för marininge uj ör kåren, 
m arinöverläkaren för marinläkarkåren, sam.t 
chefen för flottans underofficerare, underbefäl och 
m eniga. 

I anslutning till Kungl. Maj :ts provisoriska instruktion för 
Inarinledningen har chefen för marinen genom mo 79-1/ 54 
Ineddela t vissa kompletterande bestämmelser. 
B_~and an nat delegeras genom denna marinorder avgöran

deratten beträffande vissa ärenden, och regleras inspektions
Verksamheten vid marinen. 

Marinförualtningen. 

l l årsberättelse i reglementen och förvaltning, avgiven 1955, ;:r. re<;{ogj orts f_?r huvudprinciperna ~ _d_~n f?rvaltn~ngsor-
lllsatiOn som forordats av 1946 års m1htara forvaltnmgsut-
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redning. Likaså angavs det förslag till organisation av 1 . rinförvaltningen, som marinledningen på anmodan a v oull,), 
decem.ber 1951. t:i' v i 

Först år H)54 förelades riksdagen genom proposition 
109 förslag till bland annat marinför valtningens organ i .1~1' 
tion. G_e~1om det rik_~dagsbeslut, som ~)lev följden ay .den~;~
proposltJon, gcnom~ordes en genomgr!p_m~~lc rcf<:?rm c~· 1 ng a~ 
~len cen .. lrala tyg-, mtenden~ur- <;>ch _el v1lfo rv ~:Hmng~ L.]ä nsten 
~nom fors:rar~t och en ratwnahsenng av forvallnmgarnus 
mre orgamsatwn. 

För d_~n organis:;ttio~ ay marin~örvaltningen, som s~~ l unda 
genomfordes och 1 prmc1p nu galler, har Kungl. l\Ia.1 :t lit
färdat provisorisk instruktion dc 18 juni 195-1. HuYu <hl ra aen 
av organisationen framgår av omstående organisationstahlå. 

I d eccn1ber 1955 tillsatte chefen för marinen en kommitte 
inom marinledningen med uppgift att utreda marina robot
problem. 

Utredningen påvisade bland annat behovet av att ett ro
botkontor inrättades inom marinförvaltningen. Kontore l be
dönldes på längre sikt böra omvandlas till en robothy d\. I 
mars 1956 hemställde chefen för marinen hos Konunge n att 
ett sådant robotkontor skulle inrättas men med hänsYn till 
den stora vikt robottjänsten till m ä t tes inrättades v å r ci1 1956 
i avvaktan på Kungl. Maj :ts bcslu t ett provisoriskt r obot
kontor. 

Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande tills atte chefen 
för för svarsdepartementet den 27/ 1 1956 sakkunniga fiir Yiss 
översyn av försvarsförvaltningens organisation (1956 ars för
svarsförvaltningssakkunniga). De sakkunnigas uppgift \'ar 
bl a att verkställa en översyn av förvaltningarnas personal
behov och tjänsternas lönesättning. Organisationens lmYud-
drag borde inte beröras. . .. 

Utredningsresultatet vad beträffar bland annat m nrJnf?r
valtningen framlades i september 1956. Yad gällde nwrm· 
förvaltningens organisation föreslago dc sakkunniga: 

dels inrättande av en särskild eldledningssektion ino!ll 
torpedbyrån, dels bildandet av en centralsektion inom tele· 
byrån genom sanunanförande av m.ililärassistenterna ocl~ 
centraldetaljen, dels slutligen inrättande av e tt robotkontal 
inom vapenavdelningen. 

De sakkunnigas översyn av marinförvaltningens p ersona,!· 
besättning resulterade i förslag om inr.ittande aY ll)a 
tjänster. 

Chefen för marinen tillstyrkte i underdånigt yttrn nde 
oktober 1956 de förvaltningssakkunnigas förslag. 

-~;~ 
• [;\ r t illeribyr!J 

'Bil 
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8 . 

Huvuddragen av marinförvaltningens organUsation. 

CHEF 
Chefen för 

marinen 

· Souschef~ 

Ske ppabyggnaCs
a.vdalniiJ,6 
(Detaljski.- 2) 

deln:tng ~
""~-•ntur- ~ 

etsljskias j) .) 

Detaljskiss l. 

V apenavdelningen 

Detaljskiss 2 .. 

s k e p p s b 'Y g g n a d s a v d e l n i n g e n. 

CHEF 
t-1e.rin-

Dctaljskias 3~ 

r n t e n d e n t u r a v d e l n i n g e n. 
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Mar indist rikt (Marinkommandon). 

. Son~ ti~ig~re m~givits upphörc~e den 1/ 2 1957 in delnino 

l .~nal:mchstnkt, h!(S0111 .de marma. försvarsonu·åd en ns s1e ~l 

stallnmg. l!r mann reg~onal ledn~ngssynpunkt in de!ns :.~
lunda ma1?!1en numera 1 fyr~ 1\far~nkommandon K ol'd, 0a

~yd och \ ast. Gotlands ma!·mchstnkt har uppgåtl i \Ia 1 ·i~t~ 
kommando Ost. Gotland b1ldar docl.;: ett eget beYak 11 1· 

1. 

o l l l f' f·· · 11 "s 
omrac e, oc ~ c 1e en or m.armen har för~slagit att d el h s k~l-

vara orgamserat redan 1 fred. I marinkommandona ii .1 

förband ur flottan och kustartilleriet. I fråga om de l te :~.a 
toriella försvaret är kustartilleriförsvarschef understä ll d 

11 ~
litärbefälhavaren. 

11
11 -

1 s.~m. ocl~så ti clig~~·e nän~nts skall tills vidare .. va~ a y KungL 
MaJ .t 1 gallande forfattrungar eller genom sarsini da hes] · 
t d t .. d . d' 'l li t 

~ a .. gas .ro~·a~~ e ~nann 1stn dschef och marindis triktsstab 
1 st~llet 1 tlllamphga delar gälla marinkommandoch ef och 
1narmkommandostab. 
. I 1952 .~rs årsb~r~ttel~e l~ar . redovisats tillkomslen av och 
forn~ en. f01~ den lnthlls 1 pnnc1p gällande organisation en vid 

mannclistnkten. Denna o rganisation har emellertid under 

åren därefter blivit föremål för mer eller mindre omfa ttan

de förändringar bland annat föranledda av örlogssta lioner

nas avskaffande och tillkomsten av CUM-org~ni s atio nen 

(Chefen för flottans underofficerare, underbefäl och meni

ga), flottans nya skolorganisation, kassaväsendets omorga-
nisation n1 m. ' 

För innebörelen av sålunda genomförda förändrinoar re-
dogöres närmare längre fram. i årsberättelsen. t-> 

Den genom kbr den 6/ 6 1952 fastställda orcranisa lionen 

~.: inten~lenturfi;irvaltningen, kameralkontoret och sjukdrds

forvaltmngen VId Sydlwstens marindistrikt och Karlskro na 

ör~ogsstat.ion b~ev genom kbr den 27/ 2 1953 förem8l fö r en 

mmdre ,.1ustenng .vad beträffar personalförteckninga rna. 

CentralsJukhuset vid Sydkustens marindistrikt, vilkcl till

ko~ll fienom 1952 ~rs beslut, omdöptes jämlikt äs den 23/10 
1903 till Flottans sJukhus d v s samma benämnin<J som gäll

d~ i äldre tider. Anledningen till den föränch·a~l e bcJ{å m

mngen var att Centralsjukhuset ofta blev sammanbla ndat 
med Centrallasarettet i Karlskron a . 

Luleä marina bevakningsobråde (BoLu). 

Chefen för marinen bemyndigades aenom go den 5/:l 196:3 

a tt på försök lå ta chefen för Luleå ~narina ~bevakniugsoill' 
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ingå i marinens fredsorganisation fr o m den 1/ 10 H)53 
r~ d~ beordrades inkomma med erfarenheter från försöks

saJll nisationen senast den 1/ 10 1956. 
argarapport till Kungl. Maj :t meddelade chefen för marinen 

I maren 1956, att erfarenheterna från försöksverksamhe-

50111voro positiva och föreslog att BoLu fortsättningsvis skulle 

l:11.a orga niserat i fred och C BoLu upptagas i flottans frcds

' ~1 anisation. Beslut härom har ännu icke meddelats. 
01Luleå m arina bevakningsområde omfattar i Mm·inkom-

ando Nor d ingående delar av tcrritorialvattuet utanför 

~orrbottens och Västerbottens kuster samt till kustbevak-

1 ingen inom området anknutna marina organ och anstalter. 
11 

Som C BoLu tjänstgör en kommendörkapten av 2. graden 

eller kapten ur flottan . 

Jlfa lmö marina bevakningsområde (Bo Mö). 

Sedan 1951 års riksdag heslutat att öresunds marindistrikt 

skulle in d r agas förordnade Kungl. Maj :t i kbr den 22/ 6 1951 , 
att Malmö marina bevakningsområde fick organiseras. Or

ganisation och verksamhet vid bevakningsområ det fastställ

des genom go 2315/ 51 oc.h mo 13-1/52. Fredsbesättningslistan 

ändrades sedermera genom mo 110/54. 
Malmö marina bevakningsområde omfattar dels de delar 

av rikets territorialvatten ävensom. de 1narina organ och an

stalter i övr igt, vilka tidigare ingått i öresunds marindistrikt, 

dels i den u tsträckning chefen för marinen bestämmer, å ter

stående del av territorialvattnet utanför Skånes södra och 

östra kuster med anknutna marina organ och anstalter. 

Såsom C BoMö tjänstgör en regementsofficer ur flottan. 

l' is by m arina bevakningsområde (Bo Y i). 

Sedan Gotlands marindistrikt den 1/ 2 1957 till följd av 

d.en nya mil itärterritoriella indelningen utgått skall enligt 

l'lksdagens principbeslut Gotland bilda ett eget bevaknings-

01llråde, organiserat redan i fred. Chefen för m 1arinen h a r i 

f~bru ari 1957 ingivit förslag till organisation av Yisby ma

r'na b.~vakningsområde i fred. Bevakn~ngsområc~et ~kall en
.Igt forslaget omfatta dc delar av nkets terntonalvatten 

~Vensom de marina organ oc.h anstalter vilka tidigare ingå tt 

} .. Gotlan ds marindistrikt och vilka äro underställda chefen 

Ot· Gotlands kustartilleriförsvar. 
fl Son1 C Bo Vi föresl ås tjänstgöra en regem entsofficer ur 
ottan. 
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örlogsvarven. 

I n?vember 1952 ~jord~ marin~.örvaltningen frmnsl~illt. 
om fornyad utredmng rorande orlogsvarvens orum11· . : 1llg 
.. b t J ::o< satJ 
Am e svcr .;:et, son1 - allts eelan den nuvarande ornani . ~Il. 
nen fastställdes genom riksdagsbeslut 19-14 - ].;: 011""t1· 11 l sat~o-

• . • • c u , tel'] 
gJort orgamsahonsfrågorna vid örlogsvarven i S toel ·] lgt 
och ~{arl~krona till föremål för uppmä~·ksamhet, anm~il~l~oh11 
uppfattt~mg~rn~ om cr~arenhetetpa .b~lräffar:de. den p rin~~~ 
ptella mgamsahonen gmge kraftigt Isar. Manncllstril.:ts- 1 

varvschefer jämte Tepresentanter för örlogsvarvens n~ il'~ch 
tekn~ska. avd~Iningar _förmenade sålunda, ~t t den f:1sls tii

1ll'Y' 
provtsonska mstruktwnen för örlogsvarven utfor made t c a 
k en ~m_ en e~1h~tlig lednin~ av varj c. örlogsvm·y i dess 1~]: 
J:~ t eJ o l'"omm1t .!Ill uttryck 1 erfor.clerhg omfattnmg. P a mi ]i. 
tart hall framhalls a.tt, ehuru marmverkstäderna i S tockhoh 
och K~rlskrona va~·1t m~derställda vederbörande v m·vsche}

1 

verl~staderna~ rel.ahvt fnstående ställning medfört, all varvs~ 
chefens lcdnmg Icke i önskvärd grad kunnat göra siu aät
lande. Organisatione~ .har ansetts nedsätta de omorg~ni~e
rade v~rvens . effe!divttet bl a rörande ansvarsförrlcl nin a 
oenl~ethghet .. vid planering, dubbla tjänstevägar m m. Fn1~; 
mannv~rksta~lerna.s sida hade därenwt hävdats, att dessa 
bord~ fa .behalla sm .nuvarande ställning och sålunda i Yiss 
utstrack~1m~ lyda dtr~Id undee marinförvaltningen. XYen 
andra forhalland e ansags skapa problem. 

Ä ven riksdagens revisorer uppmärksammade i sin het·äl.lcl
~~ över rlen år 1952. av dem verkställda granskn ingen an
gaei~de statsverket frå~an on~ örlogsvarvens m·gan isa tion. 
Revisorerna hade funmt alt vissa olägenheter äro förbund
na med den nuvarande organisationen. 

Den 23 juli ~953 tillsattes enligt Kungl. Maj :ts bemyndi
gande sakkunmga för att verkställa utredning rörand e ör
logsvarvens org.anisation m m. Utredningsdi~ekli ven ange 
b~ ~ att utredmngsa~·betet bör omfatta organisation under 
sa val freds- som kngsförhållanden. Vid utrednin ris arbetet 
bo.:·de även närl~ggande marinorganisatoriska probl~m upp
marksammas. VIdare angavs att samråd borde äaa r um med 
överbefälhavaren och chefen för marinen i sYrte alt yjnna 
samordning med pågående utredning angåe~u!e ~1wrinens 
kommande organisation. ' 

Utredningen har slutförts under 1956 och avgivet be tän

kande torde komm a att offentliggöras i mars 1957. 
Av bland annat örlogsvarvsutredningens resultal torde 
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111a att bero vilket inflytande marinkommandochef skall 
1~0111 å förvaltningsverksamheten vid örlogsvarven. Chefen för 
113 ~inen har hävdat att marinkommandochef - till skillnad 
11 ~::1 111 arind.~~trikts~hef - . sk.~ll utöva le~lningen oc~1 upp
f~l~ten öve1: forvaltt~mgen .v:d orlogsvm:v p_a samm~ satt som 
sJ rindistnktschef 1 den lldigm·e orgamsationen utovade led-
11~~6en av och uppsikten över intendentur- och sjukvårds
~.1 .~altningen vid marindistrikten. Vid framläggande av pro
~sition angående den regionala ledningsorganisationen har 

P nellertid chefen för försvarsdepartcm.entet anfört aU »till 
;:.år1an om och i vilken utsträckning marinkommandochef 
. f;ed bör utöva ledningen av och uppsikten över förvalt
;1inasverksamh eten vid underställda förband och anstalter 
är fag ick~ för närvarandeoboeredd att fat.ta ståndpunkt. I 
aYbidan p a resultaten av pagaende u trednmgar och uncler
sökningar räknar jag därför med alt marinkommandochef 
tills vidare kanuner att i förvaltningshänseende inta unge
fär samma ställning som för n~irvarandc tillkommer marin
distriktschef». Delta har också tillsvidare blivit riksdagens 
beslut. 

örlogsstationernas avskaffande samt inrättande av CUM
organ isationen (Chefen för flottans u;1deroHicerare, 
underbefäl och meniga). 

Jämlikt kb r den 1/ 6 1956 äro flatlans underofficerare, un
derbefäl och meniga från och med den 1 juli 1956 under
ställda en gemensam personalkårchef, chef'en {ör flottans 
underoflicemre, underbefäl och meniya (CfJ'M). Personalkår
chefen skall jämväl vara truppregistreringsmyndighe t för 
flott~ns personal och för personal, som är gemensam för 
Inannen. Personalkårchcfen, som bilrärles av en st ab, skall 
1;ara direkt underställd chefen för m arinen. Stodd10lms, 
l\~rlskrona och Göteborgs örlogssta tioner skola samtidigt ut
~~ .ur. marinens o!'gai~is~:tion. Dc. ulbildni~1g~uppgiftcr som 
G1.~111hlls ankonmnt pa orlogsslahoncrna 1 h .arlskrona och 
flateborg överlagas av två nytillkomna utbildningsanstalter, 

1 
ottans skolor i Karlskrona (Karlskronaskolorna) oclt flot

a.~ns skolor i G~.teborg ( C!öieborgsskoloma). I samb~11<l .med 
t Stockholms orlogsslahon avvecklades ha dess utbildmngs

(1gPgifter i hunHls~k överförts till marinens skolor å Berga 
ergaskolorna) _ 
För att ombesörj a vissa avvecklingsuppgifter i Stockholm 
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har inrättats en organisation, flottans ka:;erner pu S kc 
holmen. Pps. 

Som angivits ovan är CUM som personalkårchL·f <lit· . 
undcntälld chefen för marinen, och ingår sålund a med s~·~'l 
av l 8 av Kungl. Maj :ts pwvisoriska instruktion för 111 a'/d 
ledningen i marinledningen. Chefen för marinen h a r 0 ~;l
så i ~-lett a h~nseen_de föres~agit vissa tillägg _till in s l ruk t i~: 
nen for marm_lednmgen. Forslaget !~ar _annu Icke f aststä ll ts 

Den centrabserade personalorganisatiOnen har m oli vc r
1
t· 

på skilda sätt. Följ ande skäl ba bland andra anfört s: s 
En centralisering av personalkommenderingama hiir a 

en säkrare över blick av personalläget. Fartygen ber~ll~ nad~~ 
bli bättre kvalitativt bemannade om centralkomm eJHicrino 
ägde rum. Centralisering förutsattes ge en rällvisarc bedöm~ 
ning av olika personalproblcm. Marinstaben kunde m·las tas 
en del arbete. 

Personalbesparingar skulle uppstå vid centralisering. 
Först vid sammanförandet av tillräckligt antal m an redo

visade i ett register kunde en rationell (»tryck på knappcm) 
redovisning, k rigsplacering m m ske med beg::gnande a\' 
hålkortsmaskiner. 

Försök med sammanförande av örlogsstationern as saml
liga organ påbörja des när från och med den 1/7 1 !);) l l1el'
sonalen vid Göteborgs örlogsstation underställdes ehden för 
Stockholms örlogstation. Från och med den 1/11 1 \););) un
derställdes även personalen vid Karlskrona örlogsstation da
varande chefen för Stockholms örlogsstation, som b lev chef 
för flottans underofficerare, underbefäl och meniga (CD I) 
och direkt underställdes chefen för marinen. Reda n under 
försöken med sammanslagning öSS och öSG var C<'ISS di
rekt underställd CM (mo M2/54). 

Försöksverksamheten är ännu ej definitivt avslu LHl. Or
ganisationsundersökninga r pågår sålunda genom slntr:>n s or
ganisationsnämnds försorg vid flottans centrala person alor
gan och vid flottans skolor. örlogsstationerna få dPck be
tecknas såsom definitivt avskaffade. 

CUM skall, som nämnts, jämväl vara trupprcgis!rl'rin~:'~ 
myndighet för flottans personal och för personal, solll nt 
gemensmn för marinen. , 

Solu_tmålet för d~~ta ... truppregist~r tor~le _:rara, al l dit .sf 
smamngom skall hanforas all marmen tillhorande p ersona 

Det I~uvarande truppregistret har byggts upp suc~· cssi~· t; . 
. Bör.)_ an gjord_~s genom: att. t!·uppregister och s!r a ff~c gJ~t;t~ 

vid Goteborgs orlogsstal1on fra n och med elen 7/1 1\l:l l f]) 
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]es till Stockholms örlogsstation och underställd es sla
f~( schefen där. Trupp- och och straffregister vid Karlskro
ti011öriogsstation överfördes till Stockholms örlgsstation och 
nn derställ des st8.ti.onschefen där under hösten 1955. Från och 
und elen 15/ 1 1956 överfördes marinledningens truppregister 
0?1~ örlog:;floltans lruppregisler, vilket enligt mo nr 7G3 är 
tienämningen på de t centrala tn:ppreg~stret vid flottan .. 
iJ Tillkomsten av det centrala odogsflottans truppregister 
nö{!vändig~jordc nya _föreskrifter för ~ruppregi~-~rering och 
l·riaspl acermg av marmens personal. Sadana utfartlades ge
,; 01~1 m o n r 875 den 29/12 1955 varigenom även sedan 19-17 
och 1948 gälla nde bestämmelser upphävdes. 

En detalj erad redogörelse för det centrala truppregistre t, 
dess verksamhet och dess möjligheter m m lämnas i en sär
skild artikel i TiS år 1957 (s. 215) och medtages därför 
icke här. 

Vid centralavdelningarna i marinkommandostaberna Syd 
och Väst h a inrättats person al- och mobiliseringsdelaljcr. 
Dessa organ äro avsedda såsom CUM:s kontaktorgan, varför 
till tjänstgöring vid vardera av Marinkommando Syd och 
Väst kommenderats en underofficer (fv) och en högbåts
man, som båda skola vara väl insatta i personalens problem 
och vara förmedlande länkar mellan CUM och på respek
live tj änstgöringsorter tjänstgörande personal. 

Vid Mar inkommando Ost har inrättats en mobiliserings
detalj, till vilken kommenderats en underofficer och en hög
bå tsm an . Detta organ har dock icke å lagts nämnda kontakt
uppgifter. 

Provisorisk instruktion för chefen för flottans underoffi
cerare, underbefäl och meniga är i sin senaste lydelse fasl
ställd med mo nr 28/57 som gäller från och med den 1 feb
ruari 1957 .. I mo nr 819 den 12/12 1956 å terfinnas föreskrif
ter för kommendering m m av underofficerare, underbcfål. 
och m eniga vid flottan. I denna order regleras även sam
arbetet mellan CUM och de vid flottans kaserner på Skepps
hol~1en, vid Karlskronaskolorna och Göteborgsskolorna or
gamseracle pcrsonaldepåerna. 

F'lottans nya skolorganisation. 

0 
~om tidi g-are a~gi_vits _hal:Jhmgl. l\Ia.i :t m ed g!llig!1et från 

~ 1 m ed den 1 JUh Hb6 fo rordnat att dc utbtldmngsupp
~~~ter, som tidigare nnkommit på örlogssta tionerna i Karls
lan a och Göteborg skola övertagas av två nytillkommande 
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utbildningsanstalter, f'loltans sko lor i Karls krona och llott 
skolor i Gölebor~J. 0lls 

, I samband . me? att St?~kh~lms örlogs~_tatio~ anecl;J. 
skola dess utb1ldmngsupp2:Ifter 1 huvudsak overforas t1"ll <ls 

o o ' u ' 111 · 
rmens skolor a Berga. '1• 

Bergaskolorna (Bsko1) . 

wr:edt~no nr 716 _den 31
1
/ 10

1
· 195~ fBastställdes provisorisk or. 

gamsa lOn av marmens s w or pa erga och v1d Stockh olJ1 
l l o G l o o l S-avc e nmgen. enom c enna orgamsatwn omfattade Bero 

skolorna : Marinens un~~rofficersskola (MU\)S), v apen of'i1: 
cersskolan ~.YO,S) och lJanstegre?sskolorna. Samlliga skolor 
och chefen fo~- St_ockh?hns_avdelnm~e~1 underställdes Ci\IUos. 
Denna orgamsat10n fick fortsatt g1lt1ghet genom m o n r 167 
den 19/3 1952 och mo nr 539 den 6/9 1952. 

Med kbr den 2G/ll 1954 fastställdes med giltighet från 
och med den 1/ 12 1954 nu gällande reglemente för m m· inens 
skolor __ å Be1~ga (Bergaskol_orna) . Heglementct av den i /G 
1946 for marmens underofficersskola upphävdes därigenom 

Bergaskolorna under chefen för Berg·askolorna (re()'ements-
ff

. b 

o 1cer ur flottan - kommendör i Mo 13) utgöras av flo ttans 
vapenofficersskola, marinens underofficerssk ola sam t följan
de tjänstegrensskolor tillhörande flottan n ämligen artilleri
skolan, eldlednings- och radarskolan , signalskolan, ubåts
och ubåt sj aktskolan, maskinskolan sam t skydds t j än s tsk o lan. 
Från och med oktober 1955 kommenderas alla furirs aspi ran
ter tillhörande däcksavdelningen samt radiotelegrafisler och 
telehantverkare till furirsskola vid Bergaskolorn a. Denna 
ordning fastställdes genom riksdagsbeslut 1956. Även mari
nens teleskola inlemmades därigenom i Bergaskolorna men 
l~varhliver i o avvaktan på ~tt erforderliga byggnader skola 
tillkomma pa Beckholmen 1 Stockholm. 

o u~_öv:er desf'.a skolor kunna inom ramen för organisntionen 
hllfalhga kurser anordnas vid Bergaskolorna. Så h ar skett 
i stor utsträckning under senare år. 

Enligt reglementet skulle chefen för Bergaskolorna i yad 
avsåge utbildnings- och övningsverksamhet vara direkt un
derslälld ch~fen för marinen. I förvaltningshänse en de skull~ 
han lyda chreld under vederbörande chef för cent ra l fol . . Il 

~al~ningsmyndighet utom vad beträffar fastigh etsfönnll 11 1 11 ~: 
1 vilket avseende han skulle vara underställd chefen fo 
Stockholms örlogsvarv. 
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J3efälsförhållanden a har sedermera genom mo nr 401 den 

6 
1955 ändrats på så sätt a tt ch ef en för Bergaskolorna skall 

9/ ra underst~lld. chefen fö_:· lV~arinkommando Ost i_ v~d av
'3 . såväl uth1ldnmgs- och ovnmgsverksamhet som 1 fOl·valt-
5~\gshänseende u tom vad beträffar fas tighetsförvaltningen 
~~ ~~illcet avseende han är underställd chefen för Stockholms 
1
. ·loc;svarv. Ol :::> 

Karlskronaskolorna (Kskol). 

Chefen fö r marinen föreslog i december 1954 alt flottan s 
sjömansskola me~l ~nslutn_a yrkesskola~· samt flottans .. värn
pliktsskola som dittills vant anknutna till Karlskrona orlogs
station i samband m.ed denna senares avveckling skulle sam
manföras under benämningen »Flottans skolor i Karlskrona 
(Kar~skronaskolon_w) » und~r chefen för ?Y~kustens m~rin
distnkt och orgamseras enhgt samma prmCiper som. gallde 
för Bergaskolorna enligt Kungl. Maj :ts beslut den 2G/11 1954. 
Som chef för skolorna föreslog chefen för m arinen en kom
mendör i Ma 37. Chefen för försvarsdepartementet till~.tyrlde 
marinchefens förslag och anmälde det i proposition till 1955 
års riksdag. Riksdagen beslöt i enlighet m ed förslaget. Till 
Karlskrona skolorna äro även anslutna flottans furirskola 
för m askin- och ekonomiavdelningarna samt delar av hant
verksavdelningen (radio telegrafister och telehantverkare ge
nomgå furi rskola vid I3erga~kolorna) och där bedrives rek
rytutbildning av stmupersonal samt rekryt- och yrkesut
bildning av vär npliktiga . Vidare ingå marinens verkstads
skola, marinens intendenturskola, flott ans radarskola och 
marinens tekniska skola. 

Marinens intendenturskola (J\1iintS) , som enligt vad ovan 
angivits ingår i Karlskronaskolorna, inrättades den 1/2 1954. 
Sedan pro~isoriska fö reskrifter prövats under ett par år 
fastställdes med m;o nr 607 den 1/ 10 1956 Föreskrifter för 
verksamheten vid marinens intendenturskola. Slwlan är en 
f~r fl ottan och kustartilleriet gemensam anstalt för utbild
~~ng i_!örplägnadstjänst och i viss utsträckning även i annan 
f~rvaltnin gstjänst. Vid skolan utbildas kockar, hovmästare, 
forrådsmän, kom;missarier, krigskassörer, vpl intendenter, 
1~arinintendenlsaspiranter samt underofficerare. Som chef 
for sk'Olan und er chefen för Karlskronaskolorna tjänstgör 
en l11arinin ten dn turoffice r. 

_ben 13 juni 1955 föreslog chefen för marinen att den tek
lllska utbildningslinjen vid försvarets läroverk i Uppsala 

39 
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skulle överföras till flottans skolor i Karlskrona höste 11 18. , 
och där bilda »Marinens tekniskt~ skola». Siwlan sk u lle . J6 
ses för förberedande teknisk utbildning alt ligga ti ll ''I·u''> 
för underofficersutbildning. Ett av huvudskälen lill dy l,d 
färing var att denna linje sedan 1949 varit en ren m arin ~l'
bildningslinje och att ett starkt önskemål förelå g at t j Ji\~
het med armen och flygvt~pnet få bedriva denna ulbil<hi,'' 
i mil tär regi. l g 

Chefen för försvarsdepartementet tillstyrkte förs lage t oe[ 
enligt beslut av 1956 års riksdag har den s k T-linj en ÖYer: 
förts från försvarels läroverk till Karlskronaskolorna dä. 
den från och med den 1/ 7 1956 ingår såsom mt~rinens le ! ·~ 
niska skola (Tekskol). I mo nr 457 den 3/8 1956 f asl ~-'. l äll d~ 
chefen för marinen tidpunkten för utbildningens b0rjan till 
den 15/ 10 1956. 

Göteborgsskolorna (Gskol) . 

I och med att Gö teborgs örlogsslalion avvecklades tillkom 
den utbildningsorganisation, som benämnes »Flottans ~ko
lor i Göteborg ( Göteborgsskolorna) ». Dessa skolor skola i 
likhet med Karlskronaskolorna organiseras enligt samma 
principer som gälla för Bergaskolorna. Utbildningen utgiires 
av yrkesutbildning av stampersonal och värnpHkliga inom 
mintjänsten, rekryt- och yrkesutbildning av värnplik tig t sjö
befäl samt viss rekrytutbildning av övriga värnplik tiga. 

Med m:o nr 437 den 28/ 6 1955 bestämdes att flott ans sko
lor i Göteborg skulle vara organiserade från och m ed den 
1/ 9 1955. 

I detta sammanhang m å också omnämnas att m ed k!Jr 
den 31 / 3 1956 instruktion utfärdals för den av fö rsavreb 
skolutredning redan 1949 föreslagna Försvarets skolniimn.d. 
Nämnden, som är direkt underställd Kungl. Ma:t , ha r till 
uppgift att genom rådgivande och annan vägledande ve. ~:J( 
samhet främja den allmänbildande undervisningen vid for~ 
svarets skolor för underbefäl och meniga . ~ämnden ]Jest~t 
av följande ledamöter: cheferna för arn;e-, marin- och fly~
stabernas utbildningsavdelningar, studierektorerna vi d a rntc-, 
marin- och flygstaberna, en ledamot av skolöverstvrclsen, en 
ledamot av överstyrelsen för yrkesutbildning samt "y t lcrli gn re 
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]edamot. .O_rdföra:1de od; vit:~~ ord_f_örande ;ttses av. [~un.gl. 
eJ~ . :t. Sam~.l(hgt ---: oen 31/ 3 19;J~ utfard~lde h.u~1gl. MaJ:~ m
)1'1J1_tion fo r :siudzereklorerna v1d arme-, mann- ocl1 flyg
·trLI' 

~~a~:~1~~~~- <.len .. 8/ 5 195!.3 fastst~ill~l es nylt regle1~1cnte ,för 
, 

1 
l. S]åkngshogskolan. Den v1kt1gasle nyheten ar att den 

& LL~~r flera år dessförinnan på prov bedrivna marininten
~Jl turofficerskursen vid högskolan därigenom permanentats. 
eVidar e fastställdes med khr den 5/ 6 1953 elt provisoriskt 

. Iemente för j'örsvarshögskolan. Enligt reglementet har för
~~~rshögskolan till uppgift dels att åt högre militära, civil
~1~i}itära oc.h civila befattningsl;avare ge en vidgad överblick 
"ver det totala kriget~·. problem, dels alt som en förberedelse 
för högr e militära och civilmilitära chefs- eller stabsbefatt
ningar och för mo tsvar~nde civila b.cfa ttningar ge_ fördjupade 
insikter om det totala forsvarels olika grenar samt om plan
läggning och genomförande av för dem gemensamma för
svarsuppgifter, dels att utföra eller medverka vid specialstu
dier av frågor, som. äro särskilt aktuella för det totala för
svaret. 

\'issa åtgärder och spörsmål i anslutning till den centrala 
personalregistreringen och den nya utbildnings
organisationen. 

Bestämmelser angående tjänsteställning f ör (lottans 
undera f f' i c erare. 

Inför sammanförandel den 1/7 19'52 av flott ans underoffi
cerare på aktiv stat till, vad beträffar flaggunderofficersbe
fordran, en för örlogsstationerna gem ensam befordringsenhet 
anmälde Svenska underofficersförbundet önskemål om alt 
en tjänsteställningslista skulle upprättas, va r i underoffice
rarna placerades i ordning efler kompetensdag. 

Inom marinstaLen undersökles möjligh e le rna h~i.rför, men 
hl a ~11.ed hänsyn till de stora och m å ng a omkastningar i tur
ordmngen sinsemellan som skulle bli följ den , upprättades i 
8
.1allet en gemensam b efordringslista för fl aggnnd e roffi cera
le Och unelerofficerare av 2. graden p å aktiv stat, där tur
~·l'dningen bestäm:des io första' harH! av utn i.~J~min~sd atum i 
/anstegraden. Med utgangspunkt fra n b cfordnngshstan upp
,.~~ta~es även en tjäns.lcställningslisla uppl.aga ndc såv~il för
t! late, fla ggunderofficerare och underofficerare av 2: gra-
en På aktiv stat vid och i flottan samt i m a rinen. Ifråga-



598 

v_arande tjäns teställningslista ansåg sig CFKE med h:· 
hl! kostn~derna icke kunna ta in i ma rinens rulla . {11 ~~-,, 
mangfaldtgades och utsändes ti ll tjänstaörin<JS- m fl r-'qao 

rr C . .. l ... ·- . "" '" . P at,. 
l. • ms:_arsvas~nc ets rulla for 19o-1 mtogs på förs h a <;t. 

chefen_ for ma!·.men e~ g~men_sam redovisn ing av flona:1'11l 

ovannamnda _lJ~~nslestallnmgshsta upptagna undcrofficcl'ls l 

De~111a redov1snomg ersatte. den tidigare förekomma nde, ;l'e. 
vm Ul~pdelad 11~1. orl?gs~_ta_lloner. I den nya r edovisn ingen .0111 

gavs orlogssta twnstlllhonghcten för varje m:an i sär .1
_a n. 

kolumn. s "Id 

I flera fra1_nstäl_~~1ingar, skriftliga och muntliga hade SYe 

k~ u~?-de_ro~f~_ce r~f o r:b_unde_t .. un ~l er åren 1953-.1.~55 bcgä 1 • 1
1~~

n.) tJcU1 stcstallmngslrsta for floHans underofficerare I r·1 

l t 1 t)~"" r: 0 1 ... . 1 . · · n o1• 
~- c .Oc1 J?aJOr.Jace samnwnförandct av bland ann a t de 1. 
o~:l~gsstat_10ner~1as und erofficerskilrer under en kårchef ,! e 
bor~ _adc_s 1 n~arJn~_tab.en arbetet n.J.<;d upprättande av en t j ä:1~ : 
~e s t.all n~~Jgslls ta f_~r fl~g.gur~d e rot~ Iccrar~ .. och und c roffi ee1·al'e 
av 2. g1 aden, v::u1 tmm dnmgcu mom l] anstegra den h 's riiJll. 
des av kompe tensdag och kompclensbetvu. 

o E~1 såd~n lista förelilg fä rdig i janua~·t195fi och i under
damg sl-::nvels~ den 28/1 1H56 h emställde d1efen för !Wtri i1en, 
a.t.~ K~1:~~- ~Ia.J :t. lllutl~Jas lställ a den .~~ll skrivelsen fogade 
t_~anstcstallnmgshf.tan for flaggundcrofh<:crare och underof· 
f1carer av 2. ,gra~en tillhörande stamm en att gälla fn\ n och 
m~~~ den 01/3 Hb6 och uppdraga åt chefen för mar inen alt 
~-tfarc~a narmare föreskrifler för lislans tillämpande under 
lampltg övergångstid. 
M~d go 769/1956 bemyndigades chefen för marin en att cf. 

t~r 1 ~cner~1lord c r angivna principer faststä lla tj ämte~täll· 
mngshsta for fl aggund erofficerare och underofficerare aY 2. 
graden tillhörande flottans stam. 

. Den upprättad e tjänsteställningslistan har sederm c ra följts 
VId redovisningen i 1956 års rtilla, vari i stället for nngi· 
van~let ~v vederbörandes örlogsstationstillhörigh et infört~ 
statwnermgsort. 
~edan fortvarighe tstillstånd inträtt inplaceras ti ll under· 

o~flcer av 2. graden befordrad furir i tjänsteställ ningsl is,tan 
~fler. kompetensdag, kompetensbetyg och för så Yit t bada 
aro hka med annans unelerofficer av 2. araden efter le\'· 
nadsåld~~·· Till f~rvaltare ell~r flaggunder~fficer beford rad 
U_I~derofhcer er h aller placermg efter u tnämningsd nlull1 1 

l] anstegrad en. 

stationeringsort. 

Underofficerare, underbefäl och meniga vid flo ttan ,. o r~ 
tidigare anställda vid enelera av de tre örlogssln tionerll' 
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denna omständighet reglerade automatiskt vederböran
och stationeringsorls placering. 
dep å örlogsstationerna avskaffades ändrades nämnda per-

ls anställningsförhållanden så till vida a tt veclerböran
sol1~äknar anställning vid j' loUan i stället för vid örlogssta
d_e 

1 Detta nödvändiggjorde alt bestämmelser utfärdad es hur 
110tskulle förfaras vid bestäm.mande av personalens sta
~~peringsor t. Dessa bestämmelser å terfinnas i mo 876/ 55. 

sestrall nings rätt. 
Kungl. Maj :t har utfärdat ny kungörelse (SF 350/ 56) an

m'tende bes lralfningsrätl i discip linmål för vissa befattnings
b'avare vid krigsmak ten. Bes traffningsrätten enligt den nya 
kungörelsen ansluter till den nya personalorganisationen in
om1 flottan. 

Enligt marinorder (mo 363/56), som gäller från och med 
den 1/ 7 1956, har b estraffningsrätt uppdragits ål chefen för 
Flottans k aserner på Skeppsholmen samt cheferna för Flot
tans skolor i Karlskrona och Göteborg över viss personal 
som lyder uneler chef med lägre grad eller tjänsteklass än 
regementsofficers. Härigenom ha dessa chefer erh ållit be
straffningsrätt över personal tillhörande avdelning av för
band, far tygsfö-rband eller fartyg, som äro direkt under
ställda m arinkommandocheferna ävensom personal på far
tygsförband eller fartyg vars chef tillhör flottan och utan 
att ingå i marinkommando eller tillhöra kustflo ttan befin
ner sig inom respektive marinkonunandos ope rationsområde . 

Förkortade benämningar. 

Med anledning av ändrad personalorganisation vid flot!an 
ha jämlikt CM dnr Ord C 6-1 den 22/ 11 1955 (TSD nr 98) 
n~_tillkomna eller ändrade förkortade benämningar fast
~tallts . I personalförteckningarna för budge tåret 1956/ 1957 
aro i ovannämnd skrivelse upptagna benämningar (ej för-
1:or.tade) m ed tagna med undantag av »Örlogsflottans trul1P
tegister», »Gullmarns örlogsdepå» och »Ch efens för Gull
lllarns örlogsdepå». öfl trg anses av Kungl Maj :t alltjämt 
~o~ en organisation under utprövning, och öGull ingår än-
u tcke f ormellt i marin ens fredsorganisation. 

Den andliga vården i stockholmsområdet. 

lliDe. betydande !ö.rändri~.g~r inon1; marinens person~lorga
sahon , som. bhv1t en fol.Jd av nksdagsbeslu tet 19~6 och 
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som innebär att Stockholms örlogsstation avveddals ha 111 
~ört atl persona!slyrkan ~1r m _arinen som ~tadigvarpndc Yi~~d: 
1 Slackholm nunskats, sarskilt vad betraffar unoeroff icn as 
re, underbefäl m:h meniga. Enligt föreligga nde planer sk~;·r 
sinom tid Stockholms örlogsvarv utflytta från Sl;:eppsholn1. 1 

När så småningom den under övergångsperioden kv arst;\ en. 
de för örlogsvarvet avsedda depåorganisationen nr fl ot~ll
utflyttats till Bergaskolorna blir följden en ytterligare mins~·11 
ning av marinens personal i Stockholm. ,. 

Detta .. medf~r att . församlingsverksamheten vid Skepps. 
halms fo.rsm;Ilmg m~.nsk~s a~~t m er_a oc~1 grun~lvala_rn a för 
att uppratthaHa en sarskild forsamling for marmen 1 Stock. 
holm, ha ändrats. 

Chefen för marinen har därför i underdånig skrivelse 
hemställt alt Kungl. lVI'aj :t måtte föranstalta om en utred. 
ning, huruvida Skeppsholms församling på grund av Yid. 
tagna organisatoriska förändringar bör uppböra och i så 
fall hur de n andliga vården i Slackholmsområdet i for tsä tt
ningen skall utföras. I skrivelsen påvisas det ökad e v[nd
behovet i andliga avseenden vid Bergaf.kolorna och lwl10vet 
av ett särskilt kapell eller annan kyrkbyggn ad vid eller i 
omedelbar nårhet av Berga. Vid Berga hör också en ligt che
fens för marinen skrivelse anordnas ett kyrkobokförin gsdi
strikt inom Västerhaninge församling med en siirskild 
tjånst för pråstman, som samtidigt bör tjänstgöra som ami· 
ralitelspastor och i denna egenskap ingå i marink omman· 
dots stab. 

Personalorgan isatio n . 

Flottans nya underbej'älsorqanisution . 
I underdånig skrivelse den 22/8 1952 ingav chefen fiir m~

rinen förslag till omläggning av flottans underbefälsorgam
sation (manskaps-) . 

I proposi tion 1953: 110 avgav departementschefen i anled
ning av marinchefens skrivelse förslag till ny underbef~1ls· 
organisation för såväl flottan som för kustartilleriet. Riks
dagen beslöt i enlighet med propositionen. 

Bestämmelser för den nya underbefälsorganisatione;1 ~cll 
dess genomförande gavs i kbr den 5/6 1953 (TSA nr ~,OjJ3 
och tillämpningsföreskrifter i mo 617/53 (TSD nr ~)0/53 ) ·, . 

Den nya organisationen, vars syfte - som det formulet:~~s 
av Försvarsväsendets underbefälsförbund - bir »all goln 
underbefälsyrket till ett framtidsyrke samt att slopa kon-
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H -bundenheten och blandlönen», innebär för flottans del 
t rH ' :udsak följ ande: 
i hL~ ko~traktstide~~ för fast anställda har :ninskats från 

y? år Ull 2 och for en del yrkesgrenar 2 14 ar; 
4 b) begrepl?en befälselev, stam och befälselev, värnpliktig 

tillkommit; 
]Ja ·) förtidsinskrivning av värnpliktig är möjlig för den som 
.. ekar utbildning till furir, stam redan vid 17 års ålder. Se-
011~8 har åldersgräm·.en genom kbr den 29/1 195-±) ändrats 
J]H l o ' 

till 16 års al der; 
d) efter fullgjord kontraktstid (för befälselev, stam) r_es

ektive 1. tj änstgöring (för befälselev, vpl) kan anslällnmg 
~fter ansökan erhållas såsom. furirsaspirant; 

e) furirs aspirant har kontantlön i Mf 7 eller 8 och i stort 
sett övriga förmåner i likhet med farir; 

f) r ekapitulering, d v s förlängning av kontrakt kan ej 
längre ske; 

g) återanställning av förutvarande fast anställd furir kan 
ske senast under det kalenderår vederbörande fyller 28 år. 

I övr igt är beträffande den nya underbefälsorganisationen 
särskilt följ ande att notera: 

a) Staten för underbefäl och meniga minskades från och 
med budgetåret 1953/54 med 180 furirer och av antalet be
ställningar för korpraler (630) fick 500 utbytas mot beställ
ningar för furirsaspiranter. 

b) Departementschefen tog icke ställning till frågan om. 
inrättandet av ordinarie beställningar för furirer Yid flottan 
(I(ustartilleriet erhöll sådana beställningar). 

c.) I proposition förekom följ ande direkta uttalande av 
departementschef en. 

»Efter avslutad furirsutbildning bör vederbörande beford
ras till e o furir». Med stöd av detta har furirsb efordra ns ti
digare bundenhet till 3 års tjänst slopats. 

d) Chefens för marinen uttalande i tidigare nämnd un
derdånig framställning angående en särskild yrkeskurs un
der 3 månader för blivande högbåtsman föranledde följan
de utta lande från departementschefen: »Det synes mig tvek
k~~~ huruvida oför befonlr·.~n t~ll hög?åts~11an generallt skall 
slavas ~enon~ga!1g av en sars~nld_ utbildnmgs~nu_-_s. D_etta t~ te-

lHer g1vetv1s 1cke att bestallmngshavare 1 sarskilda fall 
~es en [{Jompletterande Ptbildning för att de skall vara slöc
ade att fylla de befattningar, för vilka de är avsedda». 
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.. I un~erd~nig sl~rivels~ den 28/ 6.1956 me~~ försla g till ti 
lampnmgsforesknfter till befonlrmgskungorelsen h ar <.:lll
fen för marinen föreslagit, att för befordran till högbft ts111

1
e

skall bland annat fordras att vara godkänd i föresl.;.riYen ta~ 
bildning. 1 

-

. I und~rdå~~ig s~crivelse i juni 195-1 föresl<_>.~ chefen. fii r l1la. 
nnen vissa andrmgar av flottans underbefalsorgamsation. l 
skrivelsen anmälde chefen för marinen all f rån personhåll 
~lttalats, at~ anstälh_Iingsformen med blandl?.n och .kon trakt 
1cke vore Ullfredsstallande samt att chefen for marm en icke 
ville molsätta sig att befälselever, stam erhålla kon tan tlön 
eftersom det ur tjänstens synpunkt icke innebär några n ack~ 
delar. 

Förslaget innebar i huvudsal~ .. de!so en väsen.tlig n_ljnslming 
av totala antalet stamunderbefal fran 2.346 hll 1.6o0 (möj
liggjord genom ett vidgat utnyttjande av värnpliktigt under
befäl i krigs- och fredsorganisationen), dels ett dä ra y ökat 
behov av den årliga värnpliktskontingenten n11ed 300 man, 
dels även skapandel av en högbåtsmansreserv med en be
räknad slutligt utbyggd kader av 700 reservanställda m:h för
tidsavgångna högbåtsmän. 

På förslag av departementsschefen i proposition 19;:);) : 110 
beslöt riksdagen följ ande. 

Kontraktstiden sänktes till 15 månader, varunder i'tt njutes 
blandlön i Mha 1. 

Efter slutad kontraktstid sker anställning såsom furirsas· 
pirant i lönegrad lVIf 7/ 8. 

Totala antalet underbefäl på aktiv stat fastställ des till 
1.600, varav 900 högbåtsmän och 700 furirer. 

Totalt minskades flottans stamkader för underbcfiil och 
meniga från 4.237 till 2.700. 

Intet positivt heslut fattades angående reserv för hög· 
båtsmän. 

Departementschefen återkom i proposition 1956: 11 O till 
frågan om inrättande av reserv för högbåtsmän ocb föreslog 
inrättande av en sådan reserv. Emellertid beräknade depar
tementschefen, att den av chefen för m.arinen tänkta r esen'· 
kadern om 700 reservanställda och förtidsavgångna högb~ ts: 
män kunde begränsas till 600, varvid beräknades at! Yl55'

1 

befattningar i landorganisationen skulle bestridas av pcrso.· 
nal över 38 års ålder, som ej behöva bibehålla sammn yr · 
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}{icld ighet. som personal avsedd fö.r ombonltjäns!. I sam
J•es~hanget e1:mrade depar.~ementsch~fen om att avg~nget re
JJ131 befäl enligt reservbefalsforordmngarna kan kngsplace
ser"såsom värnplildiga till 56 års ålder. 
r35 ligt förslaget skall inträde i reserv kunna ske i sam-
~~ m ed avgå~1g ur .tjänst så~om .. fur!r eller ~1ö~båtsman på 

b\iv stat, varv1? befordran till hogbatsma1: 1 fo.rekommana! fall sker enllgt san~1ma fo~·dr~n, som. pa akh~ sta.~. Unr
d . tid i reö.erv skall sadan boghatsman 1 reserv fullgora 60 
~!~ars repetitionsövning för varje hel 5-årsperiocl före 38 
års ålder. . o . .. 

1 stället .för y ensiO!'l utgar enllgt cl epar t~mentschef~.ns f?r-
slag prenue v1d avgangen ur reserven, vilket sker for hug-
båtsman vid ~8 års. å lder, med 3 .00~ k1:onor. . . ... 

I underdåmg sknvelse elen 2/5 19o6, mgav chefen for ma
rinen infordrat förslag till ändringar i rcserbefälskun~örel
sen för marinen, betingade av införandet av kategonerna 
förtidsavgångna och reservanställda högbåtsmän i reserven. 
Ändringar har ännu icke införts i reservbefälskungörelsen 
och reservhögbåtsmän ha icke anställts. 

Med anledning av att chefen för armen i militärorgani
satorisk t unelerlag för 1957/ 58 tog upp frågan om inrättan
det av s k rustmästarebeställningar för underbefäl i löne
grad Ma 16, varvid som: motivering ang~vs rekr~.teringsh~
främj ande syfte och möjlig befordran till n~stmast~re vltl 
42 års ålder, aktualiserades frågan för marmens vidkom
mande i chefen för marinen militärorganisatoriska underlag 
för budgetåret 1957/58. 

För flottans del upptogs i unelerlaget förslag om im·ättan
de av 163 beställningar i 16. lönegraden i utbyte mot samma 
antal högbåtsmansbeställningar, varvid förutsättningen ute
slutande skulle vara en »reglerad befordringsgång» till 16. 
lönegraden vid 42 års ålder av nu befintliga högbålsmän 
På stat. 

Sedan det konstaterats att försvarets civilförvaltning i an
slagsä~.kandena för 1957/ 58 icke upptagit beställningar i Ma 
l~ för »rustmästare» för flottan, ingav chefen för m arinen 
sarskild skrivelse i ~i.rendel till Kungl. Maj :t den 10/9 1956. 
I skrivelsen framhölls bland anna l att även inom flottan finns 
~tt _yisst antal särskilt kvalificerade befattningar f~r under
l ~fal. (FCF ta~.ar i ~~n ~ramst~ll1~ing. om ut~1~tt]mHle av 
/ 0gre unclerbefalsbestallnmgar 1 sarskilt kvalificerade be-
a.~tningar såsom en förutsättning för sitt förslag om två be

stanningar per förband vid armen och kustartilleriet). Hän-
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visande bärtill och påvisande skedd minsknino· ay 1 
l 'l l t t f·· .. 1· :::. c < c n s·· 

s '-l <. a s a en or o v ert a 1ga underofficerare, vars l' :· at._ 
a~ltcft:r a~~.talet under.offi~?rare n_edgår, övertages :t ~d 1}8let· 
batsman, foreslog chefen for mannen 23 st beställ n · tog. 

lö12~g~ad Ma 16 Jör_ underbefäl från och med lntd~~1~1: i 
19~/ /::>8. Antalet ar hka med antalet beställningar f i; 1 . .. le[ 

La.~Jga _ underofficera re, som överförts till högl;åtsm a 11 1~ vlc: 1 '
stallmngar sedan 1952. a )e. 

Problemet lär ha V<'lrit föremål för förl!andlinonr 
band med löneförhandlingarna i december 1955.t-> sant-

Benämningar på /lottans underofiicerure, underbcj'ril 
och meniga. 

... Med ~no 273(52 ko~npl~Lterad omed mo 5Hi/53 lw fast
stallts forkortaet c benamnmgar pa flottans underoff: ·c rar 
och »Iuanskap». e 

Begreppet _r:;~nskap skall enligs CFK~ skrivebe nr 4190 
den 12/12 19~v 1 s_ambanc~ med nytryck, oversyn cllc 1 <h·likl 
a; reglementen, mstrukhoner m m icke längre a nv:iiHlas 
sasom gemensam beteck.ning för underbefäl och m c."J iaa 

. D:e i mo nr 273/ 52 fasts tällda benämningarna u n 1 >f~ tlas 
l v1ss~ samm~.nhang såsom inom underoffice rs- <"ich sjö
mt'lnskarerna forekommande yrkesgrenar. Detta är icke fa l
let. Detta har möjligen medfört att man talar om eln wE så
som en yrkesgren, fastän den ännu ej införts. 

ÄI!damålct med föreskriften i mo nr 516/ 53 torde varit 
att l de nya freds- och krillsuesättninaslistorn a Fl ut trYck 
~-ör kravyå t~thildni~1gsnivå. \ rid tilläm];andet av (lcnn a ·mo 
~ anclra f~ll sasom v1d omn~1mnandc av namngivna p c rsoner 
l order forckommer ett flertal underliga konstrukti (:JH' r. 

Ex. am. hhm. A 3010-1-48 Andersson. 
hbm am A 3010-1--18 Andersson. 
furir kock A 635-10-51 Karlsson. 
furir kock 1 A 635-10-51 Karlsson. 
kock furir A 635-10-51 Karlsson. 
f-asp lTJU 2 KA 370923-271 Jonsson. 
rnn 2 KA 370923-271 Jonsson. 
nm 2 A 370923-271 Jonsson. 

l de två sista fallen är vederbörande antingen korpral 
eller 2. klass sj ö man. 

Förbistringen på området kan möjligen erfordra elt 
klarläggande huru de två m o skola tilläm11 as eller knnske 
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ure en .revidering -~lY b.~) da <?rd.cm a , v a_rv~d bör ÖYCrväga~ 
11 ~ 

1 
benamnmgar for ·arnphkttga spcculltsler, som nu e.1 

H' e
1
J ns m cdtasma. l'\ågon elvlik revider in!! har dock ännu icke 

fini« " ~ , ~, 

gjorts. 

Marinens tekniska personal (Mariningen jörer linje B). 

Genom beslut den 22 augusti 1952 tillkallades clircklö
·el1 vid AB Götaverken, R. A. Linden, för att verkställa ut-
1.edning angående marinens tekniska personal. Utredningen 
~~erks tälldes under hösten samma år och den J december 
1952 överlämnade Linden betänkande med förc.lag i äm
net. Utr ednin_gen komp_lctler~dcs av detalj utredningar, vilka 
verkställdes mo m m armlednmgen under 1953- 195-L 

I underdåniga skrivelser den 15/ 1, 10/ 5 och 10/ 7 195-! 
redovisad e ch efen för m arinen de verkställda utredn ingarnas 
resultat och föreslog införandet av en ny kategori m 'Cl rin
ingenjörcr. Chefen för marinen föreslog att denna nya ka
tegOI·i ingenjörer skulle henämnas mariningenj örer, linje B, 
medan de nuvarande mariningenjörern a i kc)]1sekvens där
med bör a benämnas mariningenjörer, linje A. 

Enligt chefens för marinen förslag skulle denna per•w
nalgrupp erhålla en såväl teknisk som militär utbild:1ing 
syftande till att kvalificera vederhörande att ombord i strids
tjänsten leda tjänstegren inom den s k telmi~.ka tjänsten. 
Mariningenjörer linje B skulle sålunda bekläda befattningar, 
som i den hittillsvarande organisationen b estridits on1.bord 
av underofficerare och i vissa fall mariningenjörer l ex ma
~kiningenjörer, maskintjänst-, elektrotjän~. t- och vaktchefer 
Inom m askinområdet samt i land av underofficera re och i 
vissa fall av civila ingenjörer. 

.. Med hänsyn till kra v ptt fysisk spänst föreslog chefen 
for m arinen pensionsålde r 55 år, varvid förut~. atles att om
bordtjänst icke skulle förekomma för de äldre årsklasserna 
(över 45 år). 

Enär förslaget förutsatt e, alt tidigare befattningar för 
~lllderofficerare skulle ombildas till befattningar för m arin
}~genjörcr linje B, räknade fö r slaget med alt beställningar 
~r underofficerare f.kulle utbvtas i takt m ed a lt beställ

lllngar för den nya J)('rwnalkategoricn tillkommer. Härige-
110111 beräknades inga merkostnader uppst·"1. 
a.tDnde1: _upph~~.~gnad_~. t ! den föreslog chefen för ma1:incn 
övt ?1.~l~lmngen.Jo~·.er ~ll1Je B skul!.c rekry~e~·as gen.?m ~u-~kt 

etfonng av befmthga underofficerare 1 alder hogst ~)3 ar, 
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v_arvicl ~ör ~le äldsta ingen eller endast kortare k om p]e 1 
rmgsutb1ldnmg skulle fordras. ,[e, 

Depa:'temei_~:tschefen tillstyrkte i princip (prop. 1H;):J: 1 
det avgivna forslaget om utbvggnad av mariningenj öri-c lO) 
men hade i vissa hänseende!; ~vvikande menin'Q·. ' a ren, 
. Sålund~ satt~- han_y_ensi~nsålde~-1~ till ~~· år o~..,h ville id

godtaga dLrekt overfonng hll mannmgenJor av und eroff i ,'e 
~:farenhete~_na __ av d~n å_ret före genom ~s den 5/11 1~~~
Jgangsatta fOl:soksut~Ildn~_ngen b_?rde, enh~t depa rtem ents~ 
che~en, _vara till ~edr~mg for att n armare utforma erforde rl" 
u tblldnmgsorgamsallon. tg 

Huvuddelen av kategorien madningenjörer linj e B, för. 
utsatte departementschefen, skulle komma att rekn tcr· 
b~and _den faE:.~ m~stä~lda pers~_male_n och uttalade, atl » o;~~ 
~a befmnes nodvanchgt och lamphgt bör rekryteringen få 
a_!5a rum bland. y ers.? ner som av~agt examen vid tekniskt 
laroverk eller SJobcfalsskola». Utbildningen skulle förhoa"s 
till sjökrigsskolan. ~ c aa« 

?ep_artementschefen uttalar beträffande tillkomste n a y be
stalln~_n(Jar under personalkategoriens uppbyggnad i huvud
sak folJ ande. 

Principen bör vara den att beställninoar för mari ni n o·en
jörer inrättas i utbyte mot nu befintliga '"'beställninga r. \~ssa 
h?fat_tningar _!örutsättes i förslaget sammanslås, va~'för orga
msahonen ~J?r lmn;?_a genomfö~·as utan kostnadsökn ingar. 

I propositiOn 19D!): 110 munves befordringsoån.ae n höra 
~ ~ ~ ~ u 

vara 
1) nyutexaminerad mariningenjör placeras i 16. lön egraden 

och tilldelas fänriks tjänsteklass, ' 
2) efter två år sker uppflyttning till 19. lönegraden och be

fordran till l ö j t n an t s tj änsteldaf.s, 
3) efter 6 år i 19. lönegraden uppflyttning till 23. lö ne

graden, varefter 
4) befordran till 25. och även 27. lönegraden skall k unna 

ske i mån av tillgång. Beställningsh~vare i 27. lönegra
den tillägges kaptens tjänsteklass. 

l propositionen angavs såväl h efattnin o.ar för d es:-.a nH1" . . ... ""' rnnnge_nJ or er som deras lönes tällning. 
.. S~uthgen förutsa t _t es att särskilda regler tillämpas vi< l öYer· 

formg av underofficerare, som inneha beställningar i Ione· 
graderna 19, 21 ell er 23. 

Yid sjökrigsskolan pågår nu utbildning av tre årskurser, 
en påbörjad den 10/ 1 1H55, en den 17 dö 1955 och en c]ei1 
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"f lO 1956. Första kursen startade med 10 elever och de 
11 dra med vardera 9. Ur vardera av d e två första kurser
H11 ]l a h ittills avgått en elev. 
118 p en fö:·sta kursen be1:ä.knas l~tmna ut~xamineras den 1/ 10 

95
7. E nl1gt av chefen for mann en angiven plan skulle elc-

1, rn a, vars medelålder d en 1/ 7 1957 är 28 år, från den 1/ 10 
~~57 anst~llas v~ d mariningenj ör~l-:.å~·en s_c_nn m a rinm\dcrin-
enjörer 1 16. Innegraden med fannk~. t]ansteklass. Sena re 

gvses förslag ingivas till IZonungen, huruvida dessa p å grund 
~v sin r elativt höga levnadsålder skola befordras till 19. oeb 
2s. lönegraden och erhålla löjtn ants tj~1nstckla s:- . 

Försvarets nya musikorganisation. 

Den 17/2 195~1 anmodade Kungl. Maj :l överbefällurvaren 
att efter försvarsgrenschefernas hörande ~wgiv a y ttrande 
över 1947 års musiku tredn in gs be länkand e (SOU 195-1: 2). 
I sagda b etänkande uttalade~. bl an d annat att militä rmusi
kens omfattning och uppbyggna d borde bestämmas a v för
svarets egna behov. Överbefälhavaren tillsatte i anlcdnin!! 
härav en L u tr edningsgrupp med uppdrag att fr amlä gga un':: 
derlag till förslag om ny mililärmusikorgan isation. 

Denna utredningsgr upp fick som huvuddirektiv, a tt en mi
litärmusikorganisation ~.kulle bibehållas, men att kostnader
na skulle väsentligt nedbringas. Samtidigt skulle musikkå
r~rnas personella sammansättning utredas i svfle att uppm\ 
tillfredsställ ande anf.tällnings- och befor dringsförhållanden . 
Frågan om. en skä lig, modern standar d i instrum'2ntbesätt
ningen skulle även undersökas. 
. Utr edningsgruppen avgav två alternativa förslag till mu

Slko rganisation, varav det ena förordades av överbefälha
var~n i dennes underdåniga yttrande. Ifrågavarande alter
n~hv innehar en mu1'.ikorganisation med 28 k årer, varav 5 
storre för en årlig lönekostnad av c :a 9 millioner kronor. 
Med ~1änsyn till att kårerna avsågos tillgodose även vissa av 
det ctvila musiklivets behov föreslog överbefälhavaren, atl 
kostnaderna skulle delas upp på L1. och 8. huvud titlarna. 

1 
I proposition 1955: 110 uttalade departementschefen, att 

1.~11 av ekonom.iska skäl icke ansåg sig kunna föreslå en lnu-
81 '-Organisation av den storlek som' överbefälhavaren för
Ordat. 

f Departementschefen anslöt sig emellertid i princip till 
ran~förda synpunkter beträffande den lämpliga storleken 
~el~ Instrumentala samn1ansättningen av musikkårerna. De
anementschefen anmälde sin avsikt att infordra nytt fö r -
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slag från överbefälhavaren inom lägre kosln adsnu 11 . 
även kunde tillgodose nämnda synpunkter. ' sol11 

Genom kbr den 3/ 6 1955 bemy n digades överbcfäll l·tv·1 . 

att tillkalla 5 utredningsmän och låta dessa u tarhela fi it: .\: 11 

till ny musikorganisation. s <~g 
Denna utrednings förslag ingavs t ill överbefälh ava 1·c1 . 

november 1955 och innebar en organisation m ed 22 nt us\ 1 

kårer, va.~·av ~1 a~ större ty1~. för .~n årlig k?stnad av. R.(i I O .~oo 
kro.nor. Overbefalhavarcn o~.~rlamnade forslaget l~ll Kunat. 
lVloaJ :t och n~eddelade, _a~t forsvarsgrenschcfer~la H:ke h~ft 
nagot att. ennra . . Sat_t_llld~gl ~n.malde o emel.lerlt(~ ö~·crhcfä ] . 
havaren alt han v1dholl s1tl heligare, aret forut mgiVIHI för. 
slag med en musikorganit·.alion omfatt:mde 28 kårer och kos t
nadema förd elade mellan -l. och 8. h uvudtitlarna. 

I proposition 1955: 110 föreslog departementsch efen en 
musikorganisation omfattande 26 m usikkår er, vara v en da~t 
en av större typ. Kår ernavoro mindre än de av utredni nncn 
föreslagna. Kostnaderna beräknades bli desamma so111, ~1 t . 
redningen!' .. R iksdagen beslöt i enlighet med försl ng<'L 

Den nya musikorganisationen innebär för person alen bä lt
r~ befordringsmöjligheter än tidigare och en betyda nde öl\
nmg av antalet underofficersbeställningar. 

Anta let musikkårer minskar totalt med 17, vid marinen 
från tidigare sex till tre musikkårer. 

Varje musikkår skall utföra musik vid flera förb an d in
om en viss geografi:;kt begränsad räjong. 

För m.arincn innebär, son1 n~1mnts ovan, den nya organi
sationen en minskning av antalet kårer från sex till tre. 
Dessa tre k årer placeras en i Slockholm, förlagd Li ll Flot ta ~1s 
kasernas på Skeppsholmen, en till Karlskrona , förl n11d till 
Karlskronm'.kolorna och en till Göteborg, förl agd til l KA -!. 
Kåren i Göteborg skall enligt d epartementschefens utta lan
de i proposition 1956: 110 kunna fran1träde i b :''Hle flo ttn ns 
och kustartilleriets uniformer. 

Musiknersonalen vid marinen skall redovisas såsom egen 
pen·.onalkår under chefen för flottans underofficera1 c. un
derbefäl och meniga såsom personalkåreheL Kåren utgör 
vad beträffar underofficerare, underbefä l och mcuigu en 
bcfordringsenhet, inom vilken befordran till undero fficer 
och till flaggunderoffi cer sker oberoende av placering ti!1 

musikkår. Sammanlagda antalet underofficer are o el1 furi
rer (24) vid varje nmsikkår får dock icke rubbas. .. . 

Genom att antalet underofficerare (16) och furire r (8) ... 3.
1 

så stort mot tidigare (vid typ II kår 6 respeklive 7) b ill fol" 
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.. tas a lt k årernas musikaliska kvalitet höjes. Samtidigt 
,·a ~d ~ ~[ en rikhaltigare instrumenteringen (stråkinstrument, 
tol e och fagott) ge större spelbarhet och möjlighet till en
obO blespelning. 
se~arinens musikkårer skola utföra musik i land vid mari-

eJJ f· oc:h ~vri~~ försv~rsgrenars förband på. ocl~ i 1~ärhc~ea 
11 J11!USikka r s forlaggmngsort samt ombord vid sarskilda till
{-"uen. Musikkår förutsätt es kunna framträda antingen hela 
]~'\.ren .ell ~r del ~v k~.r (hal.':.a kå~:e~1). Liksom under sen.are 
1\r vant fallet forutsattes lJanslgormg ombord endast fore
],01runa vid ~~årskilda tillfällen. Kårernas storlek ha icke be-
1~äknats för längre tids kommendering ombord av kår, del 
därav eller av enskild musiker. 

För genomförande av den nya organisationen har en sär
skild organisationsnämnd tillsatts. Den nya musikorganisa
tionen genomföres så till vida successivt, som befordringar 
till högre beställningar motsvarande innehawla grader i re
cremente, i marinen (motsvarande) ägt rum, från och med 
den 1/ 11 1956 med utnyttjande av beställningar avsedda för 
arme-, m arin- och flygmusikkårerna. övrig personal inne
har bestä llningar i den tidigare organisationen. 

Före den l juli 1957 beräknas all personal vara överförd 
till beställningar i den nya organisationen och under 1957 
beräkna ~. samtliga musikkårer, vad beträffar personalplace
ringar var a organiserade. Smntlig i den äldre organisation 
befintlig personal rynunes i den nya organisationen (utom 
mu~ikdirektörerna), dock att flyttningar mellan kårer och 
stationeringsorter bli ofrånkomliga, för många. 

Musikdir ektörer, som ej inrymmas i nya organisationen, 
komma att föras över stat. 

l sin helhet beräknas den nya organisationen vara helt 
genomförd först uneler budgetåret 1957/1958. Kårernas länk
:~ utnyttjande m,ed den nya instrumen teringen torde dock 
Jgga längre fram i tiden, 

Marinlottor. 

lll ,Pnder de .. år, s~m avJlandlas. i denna årsh.erättels~ , ha 
d aR~a nya forcsknfter, m~.trukt1oner m m utfardats roran
b\ Iksförbundet Sveriges lottakårer (SLK). En del av dessa 
vm:dlas här _i ett .. sammm~l~a~ig: .. 

k 81 1~ utrednmg rorande fnv1l11gt forsvarsarbete framlade 
g~~:1111Itlen för fr~v~ll~gt f~!·svarsarbete. bl .a förslag till J~un-
111 else om dc fnvrlllga for~.varsorgamsal10ncrnas uppg1fter 
fri~:l .. Denna skulle i huvudsak ha t ill syfte att reglera den 

llhga försvarsverksamheten och skapa klarare ansvars-
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fördelning mellan myndigheterna och frivilligorganisatj 
nerna. o, 

När. ö~erbefälh av.aren. å r 1951 yltrade sfg över. fr i\'i i)j 
komnutlens utrednmg framlade han ocksa ett fo rslau tl 
fri villigkungörebe. . ' · 11 

Frivilligkungörelsen fastställdes av Kungl. MaJ :l <h n 11;
12 1953 och trädde i 'kraft den 1/1 195-!. 

Av frivilligkungörelsen framgår bl a: 
vilka åligganden, som åvila myndigheterna; 
vilka särskilda å ligganden som åvila försYars ,.tnbr;che. 
fen och försvarsgrenscheferna; 
hur den regionala led ningen av frivillig försY "lr:<.\'Crli
samhet skall utövas; samt 
de frivilliga försvarsorganisationernas uppgift t ··. 

SLK första grundsalser fastställdes 19-!2. Tidigare ' n·o lot
torna inordnade i Sve riges Landstormsföreningars '·cnlral
förbund (= nuvarande Centra lförbundet för bcfii l, ulbi ld
ning). Under å ren 19-!8--HJ52 arbetade l;,ommil tc•cr inom 
Lollaöverstyrelsen (Lö) m ed uppgift att omarbeta l: l 12 tll'S 

grundstadga. 
Anledningen till att denna grundstadga behövde vn över· 

~;vn var bl a att man önskade en förenkling av organisa ti o
I1cn och därmed också avsåg att kunna nedbringa kostna
derna . Dessutom hade flyglottaorganisationen till vux i t och 
krävde omnämn ande i stadgarna sedan det år 1!)-J(l bildats 
en flygseklion i Lö. Tidigare b ade flyglott aärend en 1 hand
lagts p å arme~.ektionen, där vice sektionschefen va r fl vglotta. 
lV~arinloltaärendena handlades på marinsektionen dii r sek· 
tionschef och vice sektionschef voro marinlottor. D essu tom 
föreskrevs i 19-12 års stadgar att en av dc vice ordförandena 
i riksförbundet skulle vara marinlotta. 

19?2 f_ramlades förslag till nya gru_ndstadgar i for nt a.~ 
prov1sonska grundstadgar. Dessa faststalldes av Kun~l. l\IaJ · 
den 19/ 12 1952 att gälla fr o m 1/ 1 1953. 

För marinlottorna innebar dessa provisoriska stadgar bl~~: 
a t t minst två marinlottor skulle ingå i Lö w m ordina.r': 

ledamöter och minst två marinlottor skulle vara perso nlig' 
suppleanter till dem_; 

1 
att marinlottatjänstchef och vice marinlottatjänstchef skLI " 

le få tills ä Has; 
.. f]er~ 

att varje marinlottakår fick utse ombud (de sto rre 
ombud) till riksstämman; och 

611 

marim.tabslottan skulle vara adjungerad i Lö utan 
att 

"strätt. · o Il l l · t t .. · ro ·ån marin- och flygha la( e gjorls s or_a ans ra_!1gnmgar 
f 1att få infört ~ stadgarna_ att en av de v1ce ordf_<.n·anden~ 

f~l Ile vara mann- _respektive flygflotta. J?etta mott_?. dock 
skll tänd med motlvenng hl a att man onskade valJ a de 
ll10tfigaste lottorna till vice ordförande obe1:oen?c av för
dug. gren. Lollatjänstcheferna skulle emellertid g1vas en re-
sVti~~ betydelsefull ställning. . 
la Vid tillämpningen av de ~1ya .. \stadgarna__ blev emel.~~rt1d 

· nÖJ. et s lort i synnerhet 1 Lo bland forbundsordforan-
111155 • • l l l l t 
dena. Enligt dc nya stadgarna skt~ lle _ene ast 1a va m~ta ~-

f .. ·btii1dsorclförande ingå som onhnane medlemmar 1 Lo 
Ol L T' l ' l l . och de övriga skulle vara sul)pleanl

1
er. 15 L1g_l;lre Ja( e vtcc 

rdförande i lottaförbund vant supp eant 1 O. 
0 

Man blev tvungen att kalla samtliga förbundsordförande 
till Lö-samm anträdena och ge dem. full rösträtt - trots de 
fastställda provisoriska stadgarna. 

En ny staclgckommittc tillsattes. 
Den nya f'.ladgekonuniltcns förslag fastställdes av Kungl. 

Maj :t den 28/ 10 1955 att gälla fr o nt 1/ 11 1955. 
För marinlottorna innebar förslao,et bl a: 
att minst tre marinlottor skulle i~1gå i Lö som ordinarie 

ledamöter och minst tre n1.arinlotlor skulle vara personliga 
suppleanter till dem (här kan nämnas att samtliga förbun~ls
ordförandc skulle ingå i Lö wm ordinarie medlemmar i hk
het med vad som föreskrevs i 19-!2 års stadgar); 

att marinlottatjänstchef men icke vice marinlottatjänstchef 
skulle få tillsättas; 

att varj e marinlottakår fick utse ombud (de större flera 
ombud) till riksstämman; 

att marim.tabslottan skulle vara ordinarie ledamot av Lö 
utan rösträ t t. 

(Här kan nämnas att marinlottorna framfört önskemål om 
en marinsektion i stället för en n1.ilitärsektion i Lö. Sektions
indelnin cren bestämmes emellertid av Lö enligt grundstad
garna § "'18 punkt 9. T eoretiskt sett är det såle~es I~nöj~.ig~ 
at.~ organisera en arme-, en marin- och flyg~.ektron 1 Lo 1 
stallet för nuvarande militärsektion. Härigenom skulle en 
avlönad marinlotta komma att tjänstgöra i Lö). 
.Den 13 m ars 1953 (TS D nr 28) utfärdade chefen för ma

tlnen för eskritter anqående frivillig tjänstgöring vid mari
;~n för personal ur SLK, SKBR (Sveriges kvinnliga bilkårer;:; 
tksförbund) och SRK (Svenska röda korset). 

40 
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Föreskrifter för inkallelse m m av lottor 
frivillig tjänstgöring vid militärt förband 
utfärdats. 

(motsvarand e) . 
hade icke ticlia "1d 

t> <l l" e 

De år 1953 tillkomna bestämmelserna erfordrades e 
l~~tid f ö!· att reglera frivillig inkallelse vid krigsö\ n i 1~~e]. 
dar manulottor i allt större utsträckning anlitades. t>Ul', 

I bestämmelserna föreskrivs bland ann a l: 
hur I~ynd!gheter s.~.m a:r_s~ att taga ~?tt.or (motsv nn 111d 

i ansprak vid fredst]anstgonng skola f01·far a ; e) 
. vilka lotto_r, som_ härvid skall ifrågakomma vid ljii ns t -· 

rmcrar av olika slag· go. 
:::>· ' 

hur inkallelsen skall tillgå; 
hur tjänstgöringen skall redovisas; 
när vitsord över tjänstgöringen skall utfärdas ; 

... tillväg~gångssätt. vid ianspråkJagande av lotlor vid så dnt 
t]anstgormg, som Icke kan hänföras till militär tji:i nsl. 

1 

. _ _M~d. ~1oo nr 30~/53 fas_tst~lld?s instruktion för assis ll' nt ,för 
frwt.llzgj ragor uzd marwdzslnkls- och kustartillerij"örsvars
stab. 
Im~an ins~rukt.ionen fa~tslälld es hade en sammans iii ll ning, 

som 1 detalJ utvisade ass1stenternas arbetsuppgifter, lim mats 
av chefen för marinen i särskild skrivelse. 

I instruktionen av år 1953 uppräknas de mera väscn llioa 
arbetsupl?gifterna för sta:bslottorna. Där utsägs även a ll a~·. 
belsuppgifterna skola omfatta handläggning av frågor rö· 
rande personal ur SLK, SRK och SKBR. Behov av personal 
ur samtliga dessa frivilliga försvarsorganisationer h ade aY 
chefen för marinen anmälts till kommitten för frivill i nt för· 
svarsarbete på därom av kommitten aj ord förf rå "~171 <len 
31/3 19'49. :::> t"> 

I instruktionen klarläggs även stabslottans slällnin u; i för
hållande till SLK genom följande ord: »assistenten' t.illhör 
vederbörlig stab». Detta var erforderligt, emedan viss a s tabs
lottor förenade tjänst som stabslotta med befallnin<r soJl\ 
kårmablotta och därigenom icke sällan råkade i k onflikter 
genom att behöva taga order från såväl militär 111\"JHl ighet 
som från lottaorganisalion . · 

FöreskriUer f'ör utbildninq au lottor vid marinen (FC/)1) 
ha fas tställts med mo 278/56. 

Tidigare utbildningsbestämmelser voro fastställda genont 
mo nr 38/48. ' 

FULM skiljer sig från tidigare bestämmelser främ st ge· 
nom att: 
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t) vis_s verksa~nhet, ~-om ~idigare åv_ilad~ SLK har. överförts 
j]l J11annen ! ex planla_ggn~ng av utlnldnm~en , ~vgrvande av 
t port angaende utlnldmngen samt regrstrenncr av den-
raP . ::o 
-aJllJ1la, . 
"' Z) ~.amth.g~ .. kurs e~· (u_tom repe_t_itionskurserna) ha indelats 
j aJlJl)än mil~t~~-- ulbilch_Jmg_ och lJanstegrensutbildning; i den 
HJ]Jllänn a :n:lllar~ u~brldJ?-mgei~ har bl a upptagits d e äm-
en, som tidrg~ re In~mgo 1 s k forber edand e lottakurs (FLK), 

'~i iken var obhga tons k för tillträde till t j ~i.nsteg re1:sutbildnin a 
~ch so!n skulle ~nordnas -~enom SLK, vilket emellertid vi~ 
sade s1g vara svargenomforbart; 

3) fullgörande av frivillig militär utbildning genom tj änst
gör:ing h ar slopats utom när de~ gäller repetitionsutbildning ; 
ti digare kunde Lka (resp Lk) 1 de flesta tjänste·Yrenar full
göras geno_m tjänst_gör~ng vid militärt förband ca tre veckor; 
den teoretiska ulblldnmgen bleY dock lidande på denna ut
bildningsform; 

4) sifferbetyg infördes; 
5) föreskrifler angående anmälan och an tagning till k u r s 

tillkomma; 
6) kursplaner i km:.tbevakningstj än s t tillkom mo; dess u Lom 

omarbetades de flesta kursplanerna i övriga tjänstearenar 
bl a ber?ende p å alt lägre kurs i samtliga ljänstegre1~ar in
dela~~s 1 en a- och en b-omgång (förut gällde detta endast 
f~rplagnadstjänsten) , varigenom längre utbildningstid upp
naddes. Omarbetandel av kursplanern a var delvis för anle tt 
av nyheter inom tjänstegrenai·na. Härutöver föreskrives i 
FULlVI att anvisningar skola utfärdas till alla kursplaner. 

l\~ed Ino 338/55 h ar chefen för m arinen fastsEillt Förc-
sk~[t~r l_ör anlagn_inq m '1?:1 au lollor vid 1~wrinen (FAUV!). 

lcbgar e an lagnmgsbes lamm els er v oro f a~.ts Ui lida genom 
lllo nr 310/50. ' 

F ALlVI 1 T · f ' · ..1 • f· "" s Zl J er s1g ran hutgare antagningsbestämmelser 
Jams t genom alt: 

tu}{ tj.änste;·äg;n genom lottaförbundet ä~· fastställd ehuru 

2t ll~g_t f:·:~r:gaende .. av densamnu~ medgl~'cs; . 
(l . fo1 eskufterna rorande an tagmng· re!!rslrenng· och re-

OVi s . .. ,_ '.' ,, . • 
t" ll", mn g av A-lottor aro mer detalJerade och därigenom 
Je 1gare; 
Pe~~ avgr~nsningcn mellan krigsfrivillig personal och civil 
Pla son_al ar m er markerad, vilket bl a medfört att krigs
e1· 1c_enng som krigsfrivillig i civil befa llning vid marin en 
. ang · .. l"ll o . ' .. län . re ar · 1 a ten samt att B-lottor (= c1vil personal) ej 

gte få antagas för att fylla bristerna på A-lollor; · 
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-!) föreskrifte r för utjämning av antalet A-lo llor ll 
1 

olika marinkommandon ha tillkanunit le lon 

Genom go 1081 / 56 bestämtles att bland annat A- kon tr · l· 
1:~:ue marinlot!~r skol_~~ tilldelas .. SIF.·A (Sjömansin sl rui~Llle
for flottan 19;:>6, allman del - orlogsboken). 0 11 

. Boken tilldelas vederbörande lo l ta genom lru pJ>rcgist. 
rJnosmvndicrhelen c te. 

b ... b • 

~-li~· ande. Ar:- l?ttm:. d v s lotto~·, som _am~:älls till ft- iYil!i 
m1lttar utb1ldmng J Lka, ~. kola 1 god hd fore u tb ild nina g 
p å börjas tilldelas SIF :A genom marinlottakårs förso ro ,en 

IIär kan nämnas att A-lottor, B-lotlor och bli vande"' . a. 
talsbundna n~arinlollor de~sutom genom marinlo ttal.;,ars fÖ'.: 
sorg sl.wla tilldelas clt IJ~ifle l~enämnt J\1arinl ollaku 11 ska\ 

(MALI\..), som ularl?~ta t~; 1 m an~I~. l ::1b en od1 ... som nlgii r e~1 
kor~_fa ttad samm~mstallnmg av nuhtara loltaforeskri fic r som 

b erora den enskilda lottan och dessutom redogör iiir SLK 
organisation och verksam hel. 

Genom kbr den 30/ G 1953 fi ndrades sedan 19.J.7 giil h ndc 
bestämmelser rörande daglön åt m edlemmar av Yi'.sa fri
villiga försvarsorgan isationer, bl a SLI\. 

närigenom höjdes daglönebeloppet vid ljiinslguring från 
6 : - respeklive 3: - l.;,r. (för lottor unde r 20 ~"tr) till 8: 
respektive 4:- kr., varjämte villkoret att tjänstg•:iri ngen 
skulle omfatta minst tre dagar i följd för att daglön skulle 

kunn a utbetalas bortföll. Vid lll'bildning kvarstod <lol'k ~å

väl daglön ebeloppet (G: - resp ektive 3:- kr.) S<~mt Yill
koret att utbildningen skulle omfatta minst tre d ag;n· i föl.id 
för att daglön skulle kunna utbeta las. Vid tjämtuhrinq till
kom den olägenheten att tjänsl.göringen skulle omfat b minst 
8 timmar för att berättiga till ersättning. 
. De fördelar, som vunnos genom kbr 1953 voro ~-<dunda 
1cke stora. Det bör dock nämnas att kbr 1953 in nefa ttade 
person al ur samtliga frivilliga försvarsorganisati oner (soni 

i detta sammanhang beröras) under det a tt 19-17 nrs J;:br 
endast omfattade personal ur Cfb och SLK. 

Genom försvarets civilförvaltnings skrivelse till Konungen 
den 31 / 8 1956 (med samråd från samtliga försvars grenar och 

fr.i villig_m:g~nisöationer) ~ngående _föJ:må ner till personal, S 01~] 
efter fnv1lhgt atagande mkallas tlllmom försvaret a no rdn_a. 
tjänstgöring eller utbildning påtalas olägenheterna orll foi· 

slag till förbättringar föres lås. 
Sålunda föreslå~ att ett traktamente på 12 kr. för dygn, 

varunder för tjänstgöringen tagits i anspråk mer än 6 .. t!n;. 
och i annat fall G kr. för dygn skall utgå vid tjänstgorlfl. 
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fid utbildning, som bedri':'_es under minst tre dagar i följd, 
.. -eslås tr~k tamente öm~~l hogst 8: - kr. för dygn. 

fo~lders.gra~sen 20 ar ar borttagen vid såväl tjänstgöring 

1 utb!ldnmg. 
50civilförvaltningen, som inhämtat riksskattenämnd ens me
ning angående skatteplikt j'ör ~.aglön, som utgå r jämlikt kbr 

30;6 1953, h~\ meddelat .att Ifrågava rande daglön icke är 
neJantagen fran skatteplikt. 

u Enligt uppgift göres vid marinen icke avdrag på vederhö
randes samma~lagcla daglöneersättning. Vid marinens kas
sor föres t~xermgskort för varje lotta. Därest den samman
Jagcia ~a ~_lonen under el t år uppgår till över 100: - kr. med
delas sa val lottan som hemortskommunen angående inkomst 
av daglön. 

Genom kbr den 20/ 11 1953 fastställdes nya arvoden till in
struktörer inom det frivilliga försvarsarb etet. Tidicrare rräl-
Jande h a de fastställts 1952. o o 

De nya bestämmelserna inneburo vissa förbättrincrar bl a 
en mindr~ höjning av. arvodesbeloppet samt möjligh~t att 
u~betala hmar~od.e åt mstruktör för 3 lektioner i följd. Ti
digare h ade harvid arvode utgått som vid »övning» varvid 
ersättn in gen blev mindre. ~ 

Försvar~~s civHf_?rvallning har emellertid den 8/ 6 1956 
fr~1:1l~g t fornyat forslag till arvodesbestänm1elser inom det 
frivilliga försvarsarbetet. 

Genom k~r 28(9 1956 fastställdes nya arvodesbestämmel
s~r. De~.s:;t limebara _en mindre höjning av arvodesbeloppet 
for samtliga kalegoner av instruktörer. 

.. Dessutom. äro bestänu11elserna utformade så , att instrnk
tor som tj än ~_tgör_ vid lägerutbildning (t ex marinlottaskola) 

~~~~~st ·~~n. s_arsk~ld~ sl_zäl förel~_gga och först efter . veder
s· .. rg fnv1ll~g?rga~11sa_hons bes~ammande kan medgivas att 

Jka v ombesoqa sm mkvartermg och föriJlii.crnad . Härvid 
s ·an h . l o • ~ '"' 

l' an 1c {e atn]uta arvode men erhåller traktamente en-
s~t.hestäm,n~elserna! allmänna resereglementet. Denna före
st ~Ift .. h ar hllkomnut emedan det är ett önskemål att in
ä ~Uktorerna äro förlagda vid det förband d~ir lottaskolorna 
å:o or~aniserad~, ~å a_ ~t d e kunna utöva viss Wlsyn eller 
f"~ga sig u nderv1snmg aven sedan ordinarie arbetstid är slut 
01 dagen. 

fr1~?n~gradsplacerade tjänster (Ce 13) j'ör assistenter f'ör 
VZ[lzgf o • 1 . l' . . 

JtDs ragor VH mannc 1stnktsstaberna vid MDN, MDO, 

assist och .MDV_ ( + e.t.t a~1ta~ arvodesmå~1ader - 7 st - till 
enterna v1d maunchstnktsstabcn v1d MDG· och kustar-
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tilleriförsvarsstaben vid SK ha trots upprepade fra 11 1 .
1 

.. 
ningar (sedan 1948) ej kunnat erh å llas. Tjänstgörin o~r ~11. 
beräknades såsom % tid (= 9 m ånader) vid MDO- ol'[~ ~lDen 
staberna och såsont :Y2 tid (= 6 m å nader) vid d e b <"1da". S. 
r a staberna. Chefen för marinen äskade under en hinn1.:ll~l
även arvodesm ånade r för k årmobiliseringslottor nH; 1~ e hd 
dan nw lsvarande framställning icke gjordes fr_ån ? ' Tiga }~~
svarsgrenschcfer och em edan Statens organJsatlmJ sni.i n l

vid_ sin unc~_ersöl~n.in~ ~eträff~~nde arbetsuppgifterna ~~t~ 
a~t~l.~ len te I~ .. f or _f n vllhgfragc~,r v1d M D O_-s ~ab en (1 9;}2) , so~~~ 
da aven t]anstg]orde som karmobiotta 1 Slackholms ma ri 
lottakår, icke tog någon hänsyn till arbetsuppgift erna y~1 -1 . l tt l o f' o • l l .. l l( Jnarm o a ~aren rangLc .;:s c e tta as ~ande. 

I _skriv?lse till Konungen den 9/ 12 195 i samt i mililti ror
gamsatonska undedaget för 1954/55 och 1955/ 56 h ar chefen 
f?.~- marinen framl!å llit att därest icke lönegradsp laccrade 
tjanf.ter ].;:unde erhallas borde antalet arvodesmånader ökas 
från -12 till L17. ' 

I det militärorganisatoriska un derlaget för år 195G I:J7 vid. 
hölls emellertid icke kravet på 47 arvodesmånader u Lm man 
äskade L12 arvodesmånader och föres log en ökning aY ar
vode~beloppet från av CFD föreslagen höjning ti ll fi :JO:
kr. l1ll 715: - kr. 

I det militärorganisatorisk a underlaget för år 1957 /:lS upp· 
repar emellertid chefen för marinen sin framställnin g om 
"17 arvodesmånader, vilket förslag tillf:. tyrkls av ci\·ilfö rvall· 
ni n gen. 

Med skrivelse den 9/ 1 1953 har civilförvaltningen bringat 
hmebålle t i äs den 12/ 12 1952 angående resekostnu /:; - och 
traktamentsersättninq till viss kvinnlig krigstjänsl fJI' rso nal 
till vederbörandes kännedom (TS A nr 2). 

Enligt för eskrifterna skola t jänsteresor (rese- och t rakta· 
mentsersättning) ].;:unna utgå lill . 

r epresentant ur frivilligorganisation i försvarsgrcnsJcdn Jilg. 
för mobuppgifter vid staber och förband (molsYa ra n~l e) 

inom armen, marinen eller flygv apnet anlitad kvinn lig ];:rJgs
ljäm.tpersonal (= assistenter för frivilligfrågor) . 
Resorn~t skola hava anbefa~lts av vissa\. sk~rivelscn uä i~ 11~: 

da mynchgh eter och skola galla rek rvleungs- eller utbJ!C 
ningssy~te. o .. • • ... - • ' 48 

I sknvelse fran .~Ol·svarets _cn:llforva~_tmn_g den 20/1 19cle 
(TS A n r 6/-18) lam n as anv1snmgar fo r lillhanch~lw !]an 
a~ sm,nt erhållande _av ersäU'!ing f?r t~_llhandahållna nalt~I;~: 
formaner (lokaler, 1nkvartermg, forp lagnad, resor, lyg n~< 
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. annnunition, utrustning och beklädnad) åt personal till
ri.e~ ' ;de frivilliga försvarsorganisationer. 
]J0~ 9111 9/ 6 1953 upphävdes dess a anvisningar i vad gäller för-
P~1ad vid marinen och nya föreskrifter utfärdades av För

pla~ets civilförvaltning i samråd med marinförvaltningen 
5''5 .A nr 46/ 53). 
(1'Emedan de nya föreskrifterna endast gälla marinen och 
. 50111 t idigare, äro avfattade a tt gälla samtliga försv ars

eJ: nar äro de lättare att tolka än 1948 års anvisningar. 
dJC t'll f' . 'Jl ' l .. d t~ Förmånerna ·1 TlVl 1g p ersona aro annars esamma 
och personalen skall åtn juta förplägnad 

a) vid tjänstgörin g ( t ex krigsövningar) utan ersättning, 
b) vid utbildning av minst tre dagars varaktighet mot er

sättning (el v s lwstnaderna bel as ta vederbörlig fri villigor
g~nisations statsanslag, posten fömödenheter, förplägnad). 

Utförliga föreskrifter för redovisning av kostnaderna ingå 
också i föreskrifterna. 

Kustartille riet. 

Kustartilleri/örbandens sliindiua indelning i j'red samt den 
nya utbildningsorganisationen vid k ustarlilleriel. 

Under 1954 ulförde Inspektören för kustartillerie t under
sökningar angående möjligheterna att åstadkom.n1.a en freds
organisation av kustartilleriet som dels uppvisar bästa möj
liga överensstämmelse med krigsorganisationen och dels till
godoser k raven på en effektiv utbildning. 

Unden:.ökningen utmynnade i att chefen för marinen den 
1_5/1 1955 till Konungen ingav förslag till ny fredsorga nisa
hon av kustartilleriet. 
.Förslaget innebar i stort att den dittillsvarande fredsorga

Ins~tionen skulle ersättas av en spärrbataljon i varj e kust
a~·tllleriförsvar, en artilleribataljon i Blekinge k ustartilleri
f,osvar, en minbataljon i vardera Slackholms och Göteborgs 
t ustartilleri försvar samt ett luj'tviirnsbatteri i stockhalms 
t'ustartilleriförsvar jämte sju skolförband fördelad e lill 
ruppförbanden. 

.För~laget fastställes genom go nr 870 den 22/Li 1955. Ont
Otgamsation skall vara genomförd till den 30/ 9 1957. 
n ~edanst~en~le tablå visar utbildningsenheterna enligt den 

Ya orgamsahonen. 



618 

I KA1 1K~ 

l l l 
l l 

Utbildningsenhet 

Spärrbataljon 
stabsbatteri (signal o strids-

ledn) ......... .. .. . . ...... . 
Batteri SA (medelsvårt art) .. 
Batteri LA (lätt art) ....... . 

Batteri Lv A (luftvärnsart) . . . . 

Artilleribataljon 
stabsbatteri (signal o strids-

ledn) ..... . ........... . . . . . 
I. KA batteriet (rör! 15 cm 

art) . . . .. ... . . .. . . .. . .. .. . 
II. KA batteriet (rörl 21 cm 

art) . .................... . 

Minbataljon 
Minutläggningsdiv . . . . ... . . . 
Minutläggningsdiv ... . .... . . 

Befälsskola . .. ............ . .. . . 
Instrukttörsskola (ubefutb) ... . 
Närförsvarsskola ............. . 
Radarskola ............... . ... . 
Mekanikerskola .............. . . . 
Förplägnadsskola . . . . . . . . . . . . . . l 
sjukvårdsskola ......... . 
Kasernkompani ( -avd. ) . . . . . . . . 1 

Personellt kan följande konsekvenser noteras: 
antalet regementsofficerare blir oförändrat 

» kaptener ökar 
» löjtnanter minskar 
» förvaltare minskar 
» fluoff och uoff 2 ökar 

underbefälskåren reduceras kraftigt. 

Sammanfattning. 
Den nya organisationen har så långt det är möjligt bri ngat 

överensstämmelse med freds- och krigsorganisationen. Spe· 
cialutbildningen har fått sitt nödvändiga utrymme. Förball' 
den har sammanförts till lämpliga storlekar varigenom en 
icke oväsentlig ekonornisering har vunnits. n 

Man har tillvaratagit de goda utbildningsmöj lighe tern;. 
vid KA 2 samtidigt som man avlastat KA 1 med sinn tran 
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rtsvårigheter. KA 4 har fått karaktär av skolförband och 
Ji~ J11in dre truppför?a!_Jden_s betydel~e ur ?ered~kapssynpunkt 
~e ton as. Personalforandrmgarn a mnebar mmskade kost-

nader. 

omorgnisat ion av kustartilleriförsvaren. 

stockholms kustarlill e rij'örsuar. 

Genon'l beslut den 20 december 19-16 förordnade Kungl. 
Maj :t att stabs- och förvaltningstjänsten vid Stockholms 
kuE.tartilleriförsvar försöksYis skulle organiseras i huvudsak
]ja överensstämntelse med ett av statens organisationsnämnd 
iJ~give t förslag, dock icke såvitt avsåge elen regionala förråds
hållningen av kustartilleriets materiel och fortifikationsma
terielens förvaltning. 

Samtidigt uppdrog Kungl. Maj :t å t chefen för Stockholms 
kustar tilleriförsvar att i samarbete med organisationsnämn
den verkställa fortsalla undersökningar beträffande den re
gionala förrådshållningen och fortifikationsmaterielens för
valtning samt att till Kungl. Maj :t inkomma med av dessa 
undersökningar föranledda förslag. 

Den 16 april 19-!8 föroclnade Kungl. Maj: t att den genom 
beslut den 20 december 19-!6 anbefallda försöksorganisatio
nen vid Stockholm~. kustartilleriförsvar skulle utsträckas att 
omfatta jämväl den regionala förrådshållningen av kust
artillerförsvarets materiel och förvaltningen av kustartille
riförsvarets fortifikationsmateriel samt i 'cte:o.sa delar utfor
mas i huvudsaldig överensstämmelse med vad chefen för 
~tockholms kustartilleriförsvar föresagit i skrivelse den 30 
JUni 1947. 

.. Med skrivelse den 29 september 1947 överlänmade ch efen 
for Stockholms kustartilleriförsvar preliminär rapport över 
organisationsförsöken vid kustartilleriförsvaret Den Hl feb
ruari och den 16 mars 19-!9 överlämnades ytterligare rap
Porter över verkställda organisationsunclersökningar. Slut
rapport avgavs den 15 januari 1951. 

Bfter E:.amråd med fortifi·kationsavdclningen samt statens 
r·~anisationsnämnd ingav chefen för marinen den 26 juli 
9?~ _en redogörlese för verkställda undersökningar rörande 

1~0Jhgheterna att förlägga Stockholms kustartilleriförsvars 
8 absorgan och förvaltningar till Oscar-Fredriksborg. 
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I kbr den 6 juni 1952 föror dnade Ku ngl. Maj :t bl H 

att Stoc.kholms kustarti lleriförsvar - utmn Vaxholm s l· 
artilleriregemente - i fred skulle organiseras m ed : ~ tt st, 
chefs~xpedition, centralavdelning, inf anteri avdelning, t/ p::f, 
'.'.a l tn_mg, ~.ntende!J turf?rvaltning, sj ukvårdsfö~·yaltning, · :f~ 1?~·~ hkatwnsforvaltmng, fartygs-, och verkstadsforvrtltn in u , ll 
kassaavdelning, "' Jch 

a~t in_fanteribefälhavars taben i Vaxholm skulle utg~1 ur 
0

, 
gamsatwnen, l-

att Vaxholmf, k ustartilleriregemente i alla avseend en sku ll 
under~tällas chefen för Slackholms _kustart~ller!försva r i f re~ 
or gamseras med: chef, stabsavdelmng, u tbildmngs~wde lnin 
person~lavdel~1ing, b_ataljoner ocl~ ba_tt~rier (motsvnrandef: 

att forvaltmngen mom kustartlllenforsvaret - m ed un
dantag av den förvaltning som sammanhänger med r ckn te
~·ing, ut_bildning och övning av personal samt personah ;å rd 
1 fredstid- skulle utövas av kustartilleriförsvarschcfen . 

att den förvaltning som samma nhänger med rekr yle ri na 
utbildning och övning av personal samt personalvård i f red~~ 
tid skulle utövas av regementschefen, som därvid ska ll Li
trädas a v personal tillhörande d e förvaltningsorg an som un
derställ t s k m.lartillerif örs v arschef en. 

En mera detalj erad redogörelse för d en här sum nwriskt 
beskr ivna omorganisationen har lämnats i år Hl52 aygiyen 
årsberättelse i reglementen och förvaltnino:. 

Den nya organisation, som tillämpas frln och m ed den 
l oktober 1952, innebär betydande besparingar ~.mntid igt som 
hela organisationen fått en fastare struktur. 

Med rno 601 den 26 september 1952 länmaeles »särskilda 
tjänstgörings- och förvaltningsföreskrifter i rtnsl utn ing till 
kbr den 6/6 1952 angående organisationen av Stoc kh olms 
kustartilleriförsvar med Vaxholms kustartilleriregem en te. 

B lekinge lwstartilleriförsvar. 

Med anledning av organisationsändringarna vid Stod:h olm~ 
kustartilleriförsvar uppdrogs f1 t chefen för marinen a lt I 

f',amråd med statens organisationsnä mnd inkomma till J\o
nmigen med förslag till ny organisation av Blekinge J;:usl
artilleriförsvar. 

Organisalionenänmden var klar m .ed sin rapport den 2.9 
augusti 1955. D en 23 december 1955 ingav chefen för n1 an~ 
nen efter hörande av försvarets civilförvaltning, för sY nrets 
sjukvårdsstyrelse och m arinförvaltningen sitt förslag ti ll änd
rad organif.ation av Blekinge kustartilleriförsvar. 
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v·dare anmälde ch efen för marinen i skrivelse den 5 mars 
J, att h an i s~mråd me;t försvarets ~-~vilförvaltnin~ ve~·k-

1~?Ilt undersöknmga~· a~1ga~nde k as_sa tJ anstens orgam~a t1on 
st.d sydkustens marmdl~.tnkt ,varvid det framk ommit, a tt 
"

1 för n1.arint~ istri l~ .t et gemens~m kassa. borc~.e inrä~tas. 
eJ1N[ed anle~lnmg har~v h emstalide chefen for ~~:_an.nen att 

i ovanamnda sknvelse den 23 december 19;:> ~) foreslag
d:l1 kassaavdelningen vid Blekinge kustartilleriförsvar icke 
~kulle m edtagas i den ~1y~ or~ani~a tion.en. . . 
" Genom k br den 15 ]nm 19Z>6 faststalles ny orgamsahon 
av Blekinge 1-:.ustartilleriförsvar, att vara genomfört den l 
' i 1957. 
Jllbraanisationen ansluter sig i princip till den organisation 

50111 tidigar e f astst~llts . för Stockholl:Is J~us~::rtil_~eriförsvar. 
Någon kass::avdelm_n~ fmnes ~m~llerlld ~J (J amfor ovan). 

Vissa avvikelser fran orgamsatwnen v1d Slackholms ku~t
artiller iförsvar finnes och motiveras av att verksambeten v1cl 
Blekinge kustartilleriförsvar på grund av lokala förhållan
den m m skiljer sig från motsvarande verksamhet vid stock
halms kustartilleriförsvar, att verksamheten geGom tillkoms
ten av ny m ateriel blivit m era omfattande än den var, när 
organisationen för Stockholms kustartillerifönwar fastställ
des samt att erfarenheterna efter 1952 från Stockholms k.ust
artilleriförsvar eller försvarsväsendet i övrigt givit vid han
den, att detaljförbättringar kunna göras. 

Gen om go nr 2LJ49 den 17 oktober 1956 fastställdes »Orga
ni~. ation av och verksamheten vid Karlskrona försvarsom
råde och Blekinge kustartillerifö rsvar samt Karlskrona kust
artilleriregemente i fred». 

Genom mo nr 582 den 18 september 1956 fastställd es »Sär
g]dlda tjäns tgörings- och förvaltningsföreskrifter i anslutning 
till kbr den 15/6 1956 angående organisationen a v Karlskro
na försvarsområ de och Blekinge kustartilleriförsvar med 
Karlskrona kus tartilleriregemen te». 

.. Genom alt nya synpunkter framkommit vi<l ~Jrga_r~~.sations ~ 
~~~lUnd ens lmdersökning vid Blekinge kustarti 1lenfors var 1 

Jarnförelse med resultatet vid Stockholms kustartilleriförsvar 
1\}52, h ar det bedömts nödvändigt med en översyn av vissa 
~elar av organisationen vid Stockholms kustartilleriförsvar. 

enna översyn p t1går. 
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Göteborgs lwslartilleriförsvar. 

Enligt de nyligen u~givna bestämmelserna för rikets llli]· 
tärterritoriella indelnmg m m (khr den 30 novem be r 195

6
)' 

skall inom III milo från och n~ed den 1 jpli 195~ up prä ttas 
fo 32, Göteborgs och B~lms forsvarsomrade .. Parvld kon

1
• 

mer bland annat att utga nuvarande fo 33, Gateborgs skä.t. 
gårds försvarsområde, där chefen för Göteborgs kuslartille. 
riförsYar är försvarsområdesbefälhavare. 

. Denna n~r a mi.litärterriloriella indel.~1ing konn~1er a tt ha 
v1ssa orgamsatonska konsek:r.enser, .enar tanl~en _ar a~.t upp. 
rätta gemensam stab!':.- och forvaltnmgsorgamsatlon for Gö. 
tebor.Q'S och Bohus försvarsområde och Göteborgs kuslar tille
riförs'Var med Älvsborgs kustartilleriregemnte. 

övel'befälhavaren uppdrog åt cheferna för armen och ma
rinen att gemensamt inkomma med förslag till dylik orga
nisation. 

Förslag avgavs till överbefälhavaren den 18 oktober 1956. 
Förslaget ansluter sig i princip till organisationen vid 

Stockholms och Blekinge kustartilleriförsvar. 
Efter överarbetning underskrev överbefälhavaren den 30 

januari 1957 förslag till organisation inom berört område. 
Han begär där fastställelse av de principiella organisations
frågorna och viktigare befattningshavare (han föresl år bland 
annat en kustartilleriofficer, l\'Io 15, som försvarsområ desbe
fälhavare). Beträffande lägre befattningsiwvare förutsä ttes 
att slutgiltigt beslut fattas först sedan organisationsunder
sökningar gjorts och arbetsvolymen sålunda kunnat De
stämmas. 

Hemsö och Gotlands kustartilleriförsuar. 

Det bedömes nödvändigt att även vid Hemsö och Goll ands 
kustartilleriförsvar vidtaga organisationsändringar som nar
ma sig utseendet vid Stockholms, Blekinge och Göt.eborgs 
kustartilleriförsvar, givetvis modifierade med häm.yn till oJl1-
fånget av arbetsvolvmen. 

Det torde sannolikt bli uppdraget åt chefen för marin~n 
att inkoma med dylika m:gm~isati?.nsförslag u~~n någon s.t~:; 
r~ medverkan av o,rgamsahonsnam~~den, enar d~.nnn JC d
hmner med dessa fragor och det bedomes att en ston·c me 
verkan icke längre är nödvändig eftersom erfarenhel e~:n. a 
från redan organisationsundersökta kustartilleriförsvar 310 

så rikhaltiga. 
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Järi1ösands kustart~.Llerikår . .. .. _ . 
f .. 1likt 19-12 års forsvarsbes lut uppsattes Harno~.ands kust-

.1.~~~ridetachement , n~ed fö.rkortad benän.mi~~g KA 4 H, vil
altl vsa' gs vara org:amf.atonskt anslutet t1ll Alvsborgs kust-J·et a c " 
'·tilleriregem~.nte. , ... . , .. 
91 I yttran.de ove~· 19-15 .. ar~ fon:.v.arsl~onn!ut,les betanka m~~ 

. 1höll mspektoren for lwstart1llenet Jfraga om Hemso 
f1a

1
:artilleriförsvar att Härnösands kustartilleriförband av 

k~::J:tiska skäl borde ändras från detach en.Jent ti.ll .kår 1~1ed 
V. ·J·ortad benämning KA 5. Chefen för marmen b1tradde ms-
fol " · l l ·d · l f"· l 1 l o t l J·törene. förslag som eme erh 1c .;,e oran e( (c nago .. (e-
p~1\ementschefens uttalande i 19ct8 års försvarspro.pos.ItiOn: 
paKustartilleriinspektörcn gjord~ förnyad fr[lms.tallmng 1 
denna fråga den ~/ 1,1 19-!8, .var~ han betonade forbandets 
från KA 4 helt fnstaencle stall.n.mg. ,. _ 

Icke förrän i personalpropositionen den u mars 19?3 an
gående riksstat~n för 1 95_~/~-1 togs fr~gr!J1 l.Ipp,. sann.o~Jkt b e; 
roende på att forbandet whgare bedamts fo r htet fm alt ga 
under benämningen kår. I mars 1953 föreslog departements
chefen »att Härnösands kustartilleridctacl1ement (KA 4 H) 
_ m ed hänsyn till förb andets storlek och numera från 
KA 4 helt fristående ställning - från och med påföljan
de budgetår skulle benämnas Härnösands kustartillcrikflr 
(KA 5)». 

Kungl Maj :t föreskrev denna åtgärd att gälla från och m ed 
den l juli 193~L 

Kustartillerie ts nya underbefälsorganisation. 

Efter förslag av Kungl. Maj :t heslöt 1952 års riksdag att 
vid armen skulle införas en nv underhcfälsorganisation. 

Inspektören för kustartilleriet gjorde den 5/12 !95? frm~l
ställnina om att få införa nY underbefälsorgamsatwn vHl 
kustardlleriet efter i stort sett ~.amma principer som vid ar
men. Kontraktsanställningsformen för underbefäl skulle så-
lunda upphöra. . . .. 

.Fön-laget innebar att unelerbefälets rekrytermg .. 1 fm:ts~tt
Ulngen liksom vid armen skulle ske bland de varnphktlga 
son; vid inskrivningen uttagits till uncle1'befäls- eller unde.~
?fflcersutbildning. Förtidsinskrivning skulle kunna ske for 
Intresserad personal redan vid 17 års ålder. 

Utbildningsgången skulle i stort ~li följ an~e. .. ... 
.. D.et blivande unelerbefälet genomgar under sm forst~ lJansot

g0l'lng en värnpiktig underbefälsskola. Efter godkanel sa-
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~lan anl~ges vedcrbörand~ ~ill ~nslruhJ?rsa~pirant oe lJ b 
forc~ras till korpral sm~1t bo~')ar u~stn~ldorsskola 1. året. D e
a~pir?nt ~om hllgod?gJort sig ut~:nld1?111~ei~ befordras v id en 
~1ldmngsarets ~l~1l t1ll e~tra ordu1ar:e fun~: och kom n1en(Yl
l aE:. att genomga znstrukllonsskola 2. aret. Darunder sk u · f e
satt utbildning under dc sex första månaderna. Åler sh 

01
'1: 

sex måna~ler f\I.llgö.rcs "L~nd.er ~jänstg:öring, som in s.t 1 ~L~~~~~ 
lJL~vudsald1gen for vampliktiga 1 rekryt- och soldalsko lo .. 1 

~ mstrul~törsskol~ 2. ,året godk.ända elever genomgå d ii re1f1~<~: 
m.'~t!·ukt.orssk?hi 3. aret, varefter ~e,derb.ö.randc ant ages 1 ~\ 
mdmanc funr. Efter sammanlagt 6 ars t.]anst kan belo rd. 
ske till överfurir. 

1 
an 

En ny ~1ögr_~ undcrbefälsbeställning, flaggfurir föresla s. 
KustarliiJernnspcktörens förslag upptoas i IH'OIWsi lio n 11 . 

110/53. ~ "' . l 

. Departementschefen am:.löt sig till försiagel och ri ksdagen 
b1föll detsamma. ' 
G~nom, beslu~. den 5 jt~.ni 1953 meddelade Knngl. "\ Iaj :l 

beslammelser for genomforandet av ny underbcfälsor< >' ani-
sation vid kustartilleriet. · " 

G~~_101?1 l~tmgl~gt ?rev den 2p januari har slutligen hesl utats 
a.tt ~orlld~·.u~.skn.vmg av v.änwliklig, som. önskar utbild ning 
till mstruktor vid kuslarhllene t, kan ske re(lan de t ar han 
fyller l 6 år. 

öuerj'örinq au viss personal frän kustartilleriet 
till f'ortij'ikalionskåren. 

I underdånig skrivelse den 21 / 11 1952 a n o·aende fo rfi lika· 
lionskå rens organisation m n1 föreslog chef~n för armt' ll alt 
rekryteringsbasen för denna kår i pri~cip slutile C'mf all:l Ile· 
la försvaret. Chefen för marinen hade icke någo l al l er· 
inra mot detta. ~ 

Enligt ovanstående princip anordnades en utbildningslinje 
för _for tifikationsutbildning av olficerare vid l-:xigshöw,t.: oln!1 
apnl Hl55- maj 1957. Till denna kurs sökte elt 10-tnl offJ· 
<.:erarc från kustartilleriet, varav tre antogE: .. Dessa J,o n1 rnn 
efter godkänd examen att överföras till fortifikatio nsl;: are n. 

Även för underofficerare ha fortifikationskurser nno rd
nals, och till ~ådana ha hitintills sammanlagt -! unde roffice · 
rare ur marmen (kustartilleriet) komm enderats. TYn a." 
dessa , vilka genomgingo kurs år 195-! ha överförtE:. JW forti
fikationens stat och samtidigt vunnit befonlran till f~n.iu n l~u
re. Övriga lv~"t genom.Qingo kurs 1956 och L]'änstnöra f iir nar-... .. ... , .. ' t-:1 
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-ande (januari 1957) vid fortifikationskåren som kus t
:·:.:i Jl eris.~er. Ch~fen för an~.H~n !~.omm eor .em?l ~ erti_d alt inom 
;;ort begara att aven dessa overforas pa fortifikationens stat. 

Marinens helikopterorganisation. 

Ond er _flera å_r har försök och prov med helikopterflygning 
ågått_ v1d m.annen varv~? ha utnyttj,..ats Osterman Aero AB 
~Jlhöngu hellkoptrar - S1korsky A-5;) (medelstora) och Bell 
J7 (små). ~.rfarenheter~1a ha visat att väsentlig~~fördelar stå 
att vinna for den 1~1anna verksamheten genom utnyttjande 
av helikoptra!·· Helll~optern äger sålunda stor bclydclse vid 
ubåtsjakt, nim~.vepnmg, amfibiekrigföring och räddnings
tjä~1st, vm: j ä m te de~1 ~~_an _utnyttjas ~:ör. eldledn~1~g, spaning, 
stndslednmg och nnnfallmng samt for IsbrylartJanst. 

I särskild skrivelse d en l oktober 1956 begärde chefen för 
marinen att en h elikopterorganisation E.kall upprättas inom 
marinen. Sålunda hemställes att uneler budgetåren 195()/ 1959 
skall upprätas ett helikopterförband, omfattande 8 medelslo
ra och 3 små helikoptrar samt l eller 2 specialhelikoplrar. 
Chefen för marinen anser att två medelstora helikoptrar allt
jämt skola förhyras . I övrigt bör anskaffning ske av två me
delstora_ helikoptrar elt vart av budgetåren 1956/ 57-1958/ 59, 
av en liten helikopter hudgetåret 1957/58 samt av två små 
och en specialhelikopter budgelåret 1958/59. Personalbehovet 
för helikopterorganisationen beräknar chefen för mariw:: n 
till samm anlagt L1:3 militära och civilmilitä ra beställningsha
vare på aktiv stat, 3 tjänstemän i marinförvaltningen samt 
19 v~rnplikliga: I princip hör av den militära persomden LYå 
tredJed elar tillhöra flottan och en tredj edel kustartilleriet. 
Personalförstärkningen kan ske successivt men chefen för 
bla~·inen förklarar a~tt möjlighelerna till omdisposition inom 
.~fintliga staler icke kan överblickas mer än ett budgetår i 

s~nder. För budgelåret 1957/ 58 erfordras 9 militära besläll
lllngsh avare och en civilmilithr. Då emellertid viss personal 
anges kunna frigöras från andra arbetsuppgifter för eslil.s 
llnder 1957/58 endm·.t tillkomma beställningar för en kom
lllendörkapten av 2. graden eller major (fÖrbandschef) och 
~~mariningenjör av l. graden (förbandsingenjör). I marin
n~_l'Valtningen föresh"ts därjämte två tjäns ter tillkomma för 
asta budgetår. 

.
1 

För helikopterförba11<let erfordras vidare baser. Bellovet 
' llges till en ordinarie has, vilken förutsättes förlagd till 
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Bergn, samt 7 eller 8 tillf~"illiga baser längs ostkuste n 
0 

nå Gotland. ch 
~. Den föreslagna organisa.tio.nen, :om av~es Jrämsl fö r 1L 
rmk.omm:do Ost,. komme~ _1 '?~~s man ha forso!~ska.I:akt~\ r 0~~ 
dief~n fm: mannen u~g:u: fra~1 att ett slutl~.gt forsing 0 11

1 

nuH in hehkopterorgamsalwn, mncfattande forb an d fi ir ö 1 

riga marinkommandon, skall framläggas sederme ra. , _ 
C!1~fen för !~rsvars.~! eparleme:1tet föi~';._sl~r i sta ts:·.~rk spr0_ 

pos1lwnen 19b/ att for budgelaret 19;)/ /;)8 anskail m·. heli
koptrar, l~å medelstora och ~n li.ten, jämte viss u tr ustning. 
Daremot ar departementschef en 1cke beredd alt Lugn ställ
nig till frågorna mu personal- och basorganisa tion. Dessa 
frågor, anser statf.r i'l del, bör ytterligare pröYas van·id lllÖj

lighelern a alt tillgodose personalbehovet inom r amen av be
fintliga kadrar noggra nt skall undersökas. Så lun(L1 hl'l'ii.knal' 
departem entschefen för n äs ta budgetå r ett bes tällningsbe
myndigande av -L,G miljon e r kron o r för anskaffni ng "" heli
kople rm a tcriel och föresh1r desu tom att -1,5 milj oac r kronor, 
~·. om anvisats under ansl aget Ma rinen: Anskaffn ing a\' Ya
p cnm a teriel m m, redan und e r innevarande budgetar (1056/ 
57) får utnyttjas för anskaffning av två m edelsto ra helikont
r ar j~imle utrustning. Genom beslut den 8/ 2 !J257 h a medel 
~; tällts till m:.u·införvaltuingens förfogande under nu löpail
de budgetår för inköp a v två medelstora helikoptrar och 
m edgiva nde har lämnats ämbetsve rket att sänd a r eprcscn
lanl~r till USA för att studen-l och inköpa lämpli g:! heli
koptrar. 

Chefen för marinen h a r i silt fördag anfört all tj<ins lgö
ringen inom marin ens II elikopterorganisa tion f ö r ulsä ttes 
kom m a a t t överensstämma med tjänstgöring inom fly gyap
n e t i allt, som kan Hinkas påverka frågan om b ch o\'C t och 
skäligheten av särskild ersättnina till personalen. Sådan 
tjäm.tgör ing, säger chefen för marl~1en, kan - utom i _f råga 
om markpersonalen - rubriceras som »flygtjänslgörJ ng>>, 1 

avlöningsreglementets bemärkelse. I denna fråga anfö r for
svarsministern i statsverkspropositionen att »frågan om flyg: 
tillägg torde få anmälas av chefen för civildepartem entet 1 

annat ~.ammanhang». 

Pe rso naln äm nd för försvaret. 

De omfattande organisationsförändringar som geno1n fö~·t:~ 
äro under genomförande eller kunna väntas inom de 1: 3~
maste åren medföra bland annat omfattande personnlP10 
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1 
Sålunda ha de inneburit och komma fortsättningsvis 

Je;~ j 1111 ebär~ _ inskr~1~kningar i fr~.ga <;m l ciavil .. person~l inom 
n .. ·svaret, v1lket pafordrar alt sarslolda algareler vidtagas. 
!Ol anslutning till avvecklingen av krigsmatcrieiverkel, vil
. Il beslöts av 195-± års riksdag, imättades p å sin tid en per
],enalnäm nd m ed uppgift att omplacera verkets personal. I 
'~mbancl med genomförandet av omorganisationen av för
srarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvallning avlös;;s denna nämnd av en organisationsnämnd för den centrala 
försvarsförvallningen med bl and annat uppgifter i avseende 
å placering av övertalig personal. Sommaren 1955 tills a ttes 

~idare en nämnd för vi~sa frågor rö~:ande övertnlig person?l 
vid Stockholms Lygstat10n. Dessa namnder ha avsluta t sm 
verksamhet. 

För a tt hanclUiggningen av de olika frå gor om övertalig 
personal, som blir. al~tu~lla und; r dc närn~aste .. åre~: · skall 
kunn a samordnas 1 gorllgasle man har chefen for forsv ars
depar tementet d en 21 / 2 195() tillsatt Fönwarels p ersonal
nämnd med uppgift att placera d en p ersonal ~.om fri ställes 
vid redan hesluta de och planerade organisationsförändrin gar 
inom försvaret. 

I kbr den 2\J/ G 195() ha utfärdats föreskrifter om särskilda 
förmåner {ör viss övertalig personal vid försvaret, det vill 
säga sådana civila am.tällningsh nvare vid försvaret, vilka bli 
övertaliga till följd av organisatoriska åtgärder och i anled
ning där av entledigas från innehavande anställningar. 

Reglementen. 

Inledningsvis skall redogöras för vissa publikationer och 
spörsmål, som lämpligen inr angeras under rubriken regle
menten . 

Bestämmelser för nomenklatllr inom krigsmakten. 

l avsikt att åstadkomma överensstämm.else mellan för
svarsgrenarna i fråga om begr epp, termer och benämningar 
~001 erfor d ras fö r gemem.amt bruk har överbefälhaYaren den 

19(9 1956 fas tställt bestämmelser för nomenklatur inom 
<rigsm akten. (NomenB.) 

l .?rdlistor ha samlats dels begrepp nt m med gemensam 
~n~an dning inom krigsmak ten, dels ett begränsat antal and
~ 111om en eller fle r a försvan:.grenar ofta förekommande be

@epp m m, vilkas innebör d in te u lan vidare framgår. 

41 
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övel:.bef~.lhavaren har .?estämt alt om inom. en fö rsvet. 
gren for narvarande anvandas begrepp m m, v1lkas all n .ts, 
~.J.a inneb~rd a~vik~r från .. de i N om.enB ~ngiv1~a, skoln

1
a11

-

andras. Sadan .and~·mg behover ~?cl.z mte goras forrän i sa
1
de 

b.and med rev~dermg av veclerborhga reglementen , instru~l 
honer och dyhkt. '' 

»Endast för tjänstebruk». 

I sm:1bancl med utre?ning~n rö~.an~le vi~sa spioner ifall Vå
ren 19::l5 franikom att forvanng, forsandmng m m av böcke. 
med anteckning »Endast för tjänstebruk)~ och »Endast fö:. 
tjänstebruk. Förvaras under lås» icke ägde rum enli gt för 
försvarsgrenarna, verk m fl gemensamt enhetligt syst cn1. I 
den debatt som pågick i denna fråga under HJ5;) gj ordes 
från vi~.sa håll gällande alt anteckningarna ifråga icke voro 
förenliga med tryckfrihetsordningens bestämmelser om rätt 
att utbekomma allmänna handlingar. Anteckningen kunde, 
menade man, lätt komma att verka som ett hinder i den 
genom tryckfrihetsförordningen erkända rätten fö r envar 
att erhålla del av offentliga handligar. Å andra sidan häY· 
dades att, i den mån anteckningen användes å handli ngar 
som innehöllo uppgifter av hemlig natur, den lill ii.mpade 
ordningen för utlämnande och förv aring av handlingarna 
icke erbjöd tillräckliga garantier från säkerhetssynpunld. 

Vad som förekommit föranledde militieombndsmnnnen 
att till närmare utredning och övervägande upptagu fr ågan 
OITL lagligheten och lämpligheten av de i hithöra nde hän
seende meddelade föreskrifterna . 

Ett fler tal yttranden har under utredningens gång avgi
vits av de militära myndigheterna. Några nya föreskr ift.er 
äro ännu icke utfärdade men ärendet är under KungL :;\'laJ :t 
prövning. I avvaktan på nya bestämmelser i frågrrn h ar emel
lertid genom mo ne 284 den 8/5 1957 föreskrivits a tt a ntec.k· 
ningen »Endast för tjänstebruk» icke skall användas pn hoc
~zer (rnots:rarand.e) och handlin~ar s~.m ulgiv~s (uppdi.ttas{, 
mom marmen efter den 10/5 1906.. D;1re~.t ulg1vande a v ho 
(motsvarande), som enligt hittills gällande grun der ~J;.all 
åsätt.as dylik anteckning ellc~· ny upplaW1 av befintlig s~1 clai~ 
bok 1cke anses kunna uppskJutas, skall arendet und cr..;t,tlla 
chefen för marinen. . ·]·-

För reda n befintliga böcker och handlingar med un tcc~_ 
ningen »Endast för tjäm.tebruk» gälla tidigare utfä rda de fo 
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·]·rifter (go -1823/ 19-HJ, mo nr 133/1952 och mo m 522/ 
·es' 

1g55)· 

'oJTlconndomål. 
A Jämlikt lagen om kommandomål ( SF 15/ 1921, med änd
:no· j ämlil~.~ SF 1?1/1937 har g~~wm go 10~m!37 uppdragits 
~ 1t ~befen for ma~:!nen ~tt hafol.~Uagga och avgora .v1ss.a kom
å ndomål bl a foresknfter for personalens utb1ldmng och 
111~1j11gar ävensom mobiliseringsföreskrifter. 
0'Genonl go nr 1510/1954 utfärdades nya bestämmel5er om 
de kornmand~~11å} ch~fen för 1~1~rinen ägd~ alt handl~gga 
ch avgöra . Harvid markes att fran bemyndigandet alt fast

otälJa reglementen, instruktioner, föreskrifter och handböc
f,~r rörande underställda myndigheter, .. pers~nal, trupp, .. ~ör
hand och anstalter numera undantages faststallan de av tJalls
tereglemente för marinen, mobiliseringtjnstruk tio n för ma
rinen m m, vilka skola fastställas av Kungl Maj :t. 

Med mo nr 794/1954 »Kompletterande bestämmelser till 
Kungl. Maj :ts instruktion för marinledning~m' har chefen 
för m arinen delegerat till inspektören för kustartilleriet a tt 
i vissa f all fastställa reglementen 111 m avseende kust
artill er i e t. 

Tjänstereglementen. 

Efter de senaste årens organisatiom;änt1ringar inom för
svaret - och inte minst inommarinen-föreligger ett starkt 
behov av moderniserade tjänstereglementen. 

På hösten 1956 utsåg därför överbefälhavaren eu utred
ningsgrupp med uppgitt alt i samråd med försvars~.taben ut
ar~ eta förslag till nvtt Tjänstereglen\entc för krigsmakten 
(.TJRK) . Marin en har en representant i a rbetsgruppen. En
hgt överbefälhavarens direktiv bör m;"det för arbetet vara 
~tt utarbeta ett tjänstereglemente, som är ~'. å begränsat till 
Sllt omfång, att det rimligen kan begäras att varje officer, 
Underofficer och dessas v ederl ikar ~·.kall ha kunskap om 
reglementets föreskrifler, men samtidigt att dessa föreskrif
l.er bli ~.å fullständiga, att de kompletterande försvarsgrens
teglementena kunna bli av liten omfattning. Avsikten här
~1e~l skall vara att.häv(~a cnl~etlighelen inom kriftsmalden . 
. 01. att ge erforderlig onentermg k an det vara motiverat alt 
1 sarskilda fall t aga med i TjRK såd a n a bestämmelser som 
elldast b eröra en av försvarsgrenarna. 
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Arbetsgruppen strävar efter att vara färc~g med de t 
11

, 
tjänstereglementet under första halvå r.~t 19~7 . h 

På grundval av T jänstereglemente for kngsmak~~a skoj 
därefter nya försvarsgrensreglen1~nlen u ta rbeta_s: F or ll1ctti: 
nens del är det i först~ hand TJRM: 1, landt]ans ten, s

0111 behöver omarbetas. Avsikten torde vara att_ r~glcmentsarbe. 
tet anförtros en särskild »reglenlCntskonmulte» - pa sa11,_ 
ma vis som skedde när nu gällande Tjär>.slereglcm cn len fö\
marincn utarbetades. 

I avvaktan på att ett nytt TjRM: I kan bli färdigsli'tll l ha
1
. 

under hösten 1956 i m arinsi.aben ularhelats en ]H' O\ i,.orisl; 
ändring till TjRlVJi: I (1952), inn eh å~lan_de en redovisning 
av de väsentligaste av dc nya orgamsai.Ioner, som genon1• 
förts under sen ar e å r . Ändringstrycket torde k unn a <l ist ri. 
bucras i början av 1957, sedan de -viktigaste förfa llni ngar. 
n a i anslut ni ng till rikels nya militärterritoriella i nd<.'lning 
publicerats. 

Genom generalord er den 17 april 1956 fastshi~ld c,. en ny 
utgåva av Sjömansinstruktion för flottan, allman del. Ör
Zousboken. I denna har bland an~1at de nya person al- och 
u lbildningsorganisa lionerna redovisats. 

Vitsord för lwslorlilleriofficerare. 

Enligt tj i:insleregle!11e1~te för 1~1arinen d.~! 1 § __ 67 mon~ 512 
av a i ves för kus tnrllllencts officerare, l] ans tgoran de uzom 
ku~lartillcriet, vitsord endast för fänrik, därest inspek tören 
för kustartilleriet icke annat b estämmer. 

Med mo nr 83-! d en 27/11 19'53 utfärdades emeller tid . »B:· 
sti:immelser för avgivande av vitsord för officerare ti l~ho· 
rande kustartilleri ets !".lam tjänstgörande inom kusLlr tLl!_e· 
riet», vill.;:a bland annat inn ebära alt vitsord skall aygcs fo~ 
officer av öerslelöj lnants och lägre grad, som u p p Hal t 1 
tjänsteår som officer, samt för fänrik. 

"Vitsorden skola p å fastställt formulär avges av Yissa an· 
givna chefer. . . . . ·· ·en 

Vitsorden sänd as under personlig adress till m speU oi 
för kustarlille_riet.. . . . .. .. . , . . iJle· 

För kustartillenofficerare t]anstgorande lliom kusl<~ l t . 
riet gälla samma beslämmelser som för flottans molsY nran 
de personal. 

Uniformsbestämmelser. 
Unifo rmsbestämmelser för / lottan (FlUnib). r,r 

,J • • •• . /1 ') 19:J:J• FlUmb, som. fasistallts genom go nr 2900 den 29 . - ni· 
har fy llt e tt sedan länge k änt behov av alt ha samll!gn ll 

631 

. sbestämmelser s ::1 mlade. De~1 har utg~1t_t i en s~_dan upJ~ 
f01111 7.000 ex), att forutom berorda mynchg!Je ter ave1_1 offl
]f1ga _c underofficerare och högbåtsmän på stat erhålht perral e, 
ce joa exem p_lar. .. . . . .. s0 11 ~d'an FlUmb utkon~ . ha fler a and~·mgar red~n utkonn~ut. 

S da h ar parad d rakten (»kavajparad») komple tterats 
s!\1~ 1\ aracldräkt i fonn av _stor mässdr~kt fö\. aftonbruk vid 
n~el 1 a tillfäll en då sabel Icke skall baras. \ 1dare h ar ma
~~~1~1~tornas ocl~ sjövärnskår~ns person ~~-~s bek~ä dna<~_änd~·~1ts 
~ ~~i ~.s utsträclmmg samt bestanuu;elser for »Kladsel for stud» 

in~~-1~s~m go nr 375 den 1/ 6 19;13 f~stsläll~le~ .>>UJ:ifo~'.m m / 42 
l tillbehör m m för l.;.ustarllllenel». Han 111g1ck aven be

n11 -~\melser för bärande av persedlar tillhörande uniform 
s an · · ll ··1 l l ll l 12 i k ombmallon med perse( ar av a c re n.oc.c . 
!Il '± f" O O O •• 1 • l 1953 h ade bestämmelserna att sa manga a n< rmgar oc_1 
tillägg att det blev n~_dväncligt _att ~1tge ett san~lat ':.erk >>l{m
{orm.sbestämm elser j"or lwstartdlerz et». D_essa faststalldes 1 ~o 
nr 3700 den 1/ 11 1953. Bestämmelserna tilldelas kostnadsfritt 
all fast anställd personal vid kustartilleriet. 

Den fön:.ta ändringen till dessa bestännnclser utkom den 
21/ 1 1956 i go nr 126, varvid arbetsjacka m / 57 infördes. 

Be fordringskungörelsen m m. 

Kunglig kungörelse den ~0/6 1955, SF_ 1 ~ r. -l7G/ 55 med ; issa 
bestämmelser anoående befordran av nulltar personal pa ak
tiv stat trädde i ]~raft från och m ed den 1/ 7 1956. 

Denna »hefordringskungörelE:.e» innehåller vissa nyheter, 
varav några här böra omnämnas. 

a) Befordran må icke ske utan vederbörandes medgivande. 
b) överfurir och högbå tsm an erhåller fullnwk~. Ord_inaric 

furir (en dast vid armen och KA) erhåller konstitutonaL 
.. c) Kompaniofficers- och underoff icersbeställningar med 

lonegradsbetcckningen M;a tillsällas m edels fullmakt. 
d) Befordran till extra ordinarie underofficer slopas. 
e) Beställningar för fänrik och löj Ln ant tillsättas av för

svarsgrenschef. 
f) Befordringsberedningar inrättas med uppgift a~t pröva 

och värdesälta officers lämplighet för befordran til~ rege
~1-~nts_officersbeställni ng~r (d_ ock ej M? 15 och Mo 14 v_l(l K~): 
k or ~~llämpande av -~efordrll~J~skun~orel~.en k onune1 en hg~ 
f"~ngorel s ens 31 § narmare foresb·Ifler att m eddelas eftet 
orslag av försvarsgr enschef av Konungen. 
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OI Ler.edl!in~en för. ::Fjoff~cer:;kåren <?.ch marinin~en(le ra . 
karen mga sasom S.Jalvsknvna leelamater CMS, tillik a t~ 1 -
f?ra J~de~. SMF, CKF, C~IK<?, C~KS oc~1 .CMK\' varjö 1111 ~

1 1 d
VId tdlsattan~e ::v J;es~allnmg v1d ~.nanmnten(~?nturkn ren ---._ 
IKA smnt Mol mga sasom ledamoter. Icke SJalvskrivna 1---
damöte r skola vara vid befordran till komm.endörkapten .e
l. graden en kommendör och en konunendörkap ten av~\· 
graden eller två kommendörkaptener av l. graden oe h ,. · 

befordran till kommendörkapten av 2. graden en konnne:1<: 

rörkapten av l. graden och en ~v ?· ~raden eller t\ a konl
mendm·kaptener av 2. graden . V1d tillsattand e av beslii llnin 
vid marinintendenturkå ren skall en av nyssnäm nda reae~ 
mentsofficerare tillhöra denn a kår. "' 

I beredningen för kustartilleriets officerskår in g~1 ~·.as0 111 
självskrivna ledamöter IKA, tillika ordförande, CSI\, CDR 
samt CKA 1- 5. Icke självskrivna ledamöter skola ''tra vid 
befordran till överstelöjtnant en överste och en översielöj t
nant eller två överstelöjtnanter och vid befordran till major 
en överstelöj lnant och major eller två majorer. 

Chefen för sjöofficerskåren har givit beredningen fii r sjö
officerskåren vissa direktiv alt tjäna till ledni ng i v·HI aY

ser befordran till och inom regementsofficersgraden. 1\.~nens 

medlem1nun· ha genom »lVIieddelande nr 2/ 1936 från l'11cfcn 
för sjöofficersl;:åren» delgivits huvuddragen av dess a dirc ktil'. 

Med underdånig skrivelse elen 28/ 6 1956 har chefen för ma
rinen ingivit fördag till tillämpningsföreskrifter till hcford
ringsknngörelsen . 

Därest dessa föreskrifter fastställas- så h ar ännu ej skett 
- innebär det följand e viktigare nyheter ifråga om beford
ran. I vissa fall har befordringskungörelsen redan lilläl1l
pats på sätt som förslaget förutsätter. 

a) Befor dringskommissionernas (för officerare och unde r
officerare) verksamhet upphöt· och i stället infordns yt t
rande rörande lämplighet för befordran, avgivet så solll yjts
ord en ligt härför gållande bestämmelser. 

b) För bcfordrai1 till kapten fordras minst åtta :l.rs tjäns: 
tetid som officer (tidigare nio år) och att ha godkii nts 1 

KSHS allmänna kurs. . 
c) Befordran till kavten respel;:tive flaggunderoffi cer. 1 

flottan äger rum. efter 13 års tjänstetid som officer respeldi~~ 
underofficer om befordran till ifrågavar ande grad uid flo 
tan i b~·ist på ledig b?släll.?in~ ej skett des~förinnan. ;· Jes 

d) For befordran till hogbatsman och forvaltare sta l 
fordran p å a tt vara godkänd i föreskriv en utbild ni ng. 
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) För att kunna befordras till underofficer skall veder
..~ande vara cxlra ordinarie furir. 

bOh För befordran till högbåtsman fordras minst sex års 
... 0 E.t, vara minst tre å r som furir. 

fJElg) F?rdran p~ vis~t v}tsord för . ~jänstbarhet s~älles endast 
för befordran .. hll ~1ogbatsman ... For .. befordran 1 all~. and_ra 
fall fordr as lampllghet, som forutsattes styrkt av lamplig-
J etsntlåtande (och vitsord). ' 
1 

Med näm:nd a ~~krivelse ingavs även förslag till föreskrifter 
för vitsord vid marinen. 

Dessa äro i huvudsak lika de i nuvarande TjRM: I intagna. 
I försl aget har dock bland annat den ändringen vidtagits 

att vitsord för personal tillhörande stammen skall avgivas 
först då tjänstgöringen haft en varaktighet under sanune 
chef av minst 90 dagar (tidigare 60 dagar). 

Vid flott an avgives vitsord för allmän duglikhet och tjänst
barhet för und erbefäl och meniga icke för elev i skola eller 
kurs. I vissa skolor avgives utlåtande angående lämplighet 
för befordran. 

Med nämnd skrivelse ingavs även förslag till ändrade fö
r~skrifter angående avsked med bibehållande av befordrings
ratt. 

D.etta försl ag innebär en skärpning så till vida att för så
väl offic.er, underofficer som mariningenjör fordras 4 års 
tjänst på aktiv stat för erhållande av \-ätt att kvarstå lön
lös i stanunen vid avsked. 

Som förut sagts var en av nyh eterna i befordringskungö
relsen att he:".tällning för löjtnant tillsältes av försvars arens-
chef. "' 

Genom khr den 7/ 6 1956 föreskrives dessutom att försvars
r.~·~nschef åger meddela förordnande såsom extra ordinarie 
b0Jl~1~nt , .. J.nedd ela förordnan(:e .. ~åsom löjtnant i reserven, 
revll.]a lo]tnant avsked och l forekonanande fall meddela 
lllstånd kvar:>.tå såsom lönlös under högst två år eller till-

stånd att s<'\som förordnad löjtnant inträda i reserven. 

F'örordnandef'öreskrij'ter. 

sk F.ör flottan gälla fortfarande marinens förordnandeföre
l'lfter, fastställda genom go nr 2520/-!9. 
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Kustartilleriet fick Hl5-1 nya förordnandeföreskr ifte r 
nom go nr 3885/53 och 861 /54. ge. 

Motsvarai~de Jöre~l~r~_fter för armen ha fast~. tällls gen 
go nr 2406/::>3 for nulltar personal och genont go nr 1717 ~~~ 
för civilmilitär personal. 

0
0 

I början av 1956 utverkade chefen för försvarsst aben eft 
samråd ~~~ed bland ann~t ch.~fen för n1.ar~nen e_n go (58H/5ö)

1
' 

so~n ~esta!l1.de,. ~t~. arm.~_ns fon?.rdnandefo~·e~knfter ~ör Yär1: 
phkt~ga civllm1llt~ra t]anstel~~an skulle t1llampas fci r ]Jrrs~. 
nalvardspersonal mom hela fm·svaret, varefter F st/P \' u la 
anvisningar och utbildnh1gsföreskrifter i enlighet härmecf1" 

Efter förslag från försvarsstaben utverkade chefern a f", 
marinen och flygvapnet i juni 1956 ändring i gällan de fö

0

.~ 
ordi~~d~föreskri.fter (för mari1~en g?. nr 1697 /56) så att ~o 
nr 1~1/ /::>? (~rmens) kom att galla for stabsredaldör, krigs. 
kassor> forhorsle~~re, tolkar och tolkbilräden (sk riYbiträ. 
den) mom hela försvaret. 

Denna än~ring ävensom den som avsåg personalvånlsper
f,on al kom tlll för att ensartade föreskrifter skulle g~ill a för 
p~rson~l n_1ed gem_ens~m utbildning och samma arbetsupp-
gifter 1 kngsorgamsatwnen. 1 

I febrmu·i 1956 tillsatte överbefälhavaren en utredniun med 
tWpgift att så långt som möjligt få fram gemensanun~1 och 
likartade förordnandebestämmelser. Enligt direktiven skall 
utredningen tills vidare endast omfatta bestämmelse r för 
värnpliktig civilmilitär personal. 

Utredningen har kommit fram till att armens för ordnan· 
deföreskrifter i go nr 1717/1955 med en del enkla justeringar 
s~mll~ kunna accepteras av alla försvarsgrenarna . Ett u tkast 
till saclana gemensamma föreskrifter föreliaaer, m en har 
ännu icke slutjusterats. 

05 

Benämning på j'artyg. 

-~Ied upphävande av sedan å r 19·10 gällande regler fast
stalldes genom go den 15/1 1954 de olika sätt på vilk a flot· 
t~?s och kustartilleriets farty g, statens isbrytarfartyg sa.mt 
s]okarteverkets fartyg skola benämnas (betecknas) j ohk8 

sammanhang. Kryssare Tre Kronor kan sålunda beniimnns 
(betecknas) på något av följande alternativa sätt: HMS Tre 
Kronor, HSwMS Tre Kronor, kryssaren Tre Kronor, Tre J{ro· 
nor eller TKr. Vilket alternativ, som skall användas i olika 
sammanhang framgår av marinordern. 
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r,(ir(JIIingst}änstens organisation i j'red. 

!J ~Jed mo den 13/ 8 1953 ha bestämmelser utfärdals angående 
,, d som skall .galla om grundstötning eller annat haveri 
~a111 kräver _af'.SJ~tans eller bärgning inträffar med flottans 
'f]el· }wstarhllenets fartyg (båt) i svenska farY atten. 
c 1 först a hand .~kol~ marinens egna resurser utnytljas för 
nssistans elle_r_ bargn~ng n~en ~ro de~.s a otillräcldiga kan ef
ter chefens /or 1~1~rme~ mg\1pande civilt bärgningsföretag 
engager~s .. ~~ ICl kntlskt lage ma dock vederbörande chef (far
tv o·sch ef, SJ ostyrkechef etc) begära bistånd direkt hos bäro-
1jj~gsföretag. 

5 

Chefen fö_r I_narinen bar också genom mo den 21 /5 1955 
tänmat anv1~nm~.~r beträf~ande marina organs ingripande 
yjd olyck or till SJOSS. I marmordern påpekas bland annat att 
s~rskild sakkunskap c~ch 1:1ateriel som regel kräYs vid bärg
nmg av far~yg. ~n bargmng som kan ifri.\.gakonnna i sam
band n:ed raddnmg_suppdrag genom lossdragning fr fm crund, 
bog~. ermg eller dylikt kan i händelse av misslvckand~ leda 
!ill er_sä ttn ingskrav mot kronan. B~irgningsåtg~ir~!er böra där
for v1dt~gas endast om det av tillstädesvarande chef b edö
m~s a_ntmge~ ~tt detta är en förutsättning för räddning av 
manmskas liv 1 fara, eller att efter sann·åd med b efälhava
ren på ~et nödslälld_a fartyge t, ett dröjsmål anse~. kunna le
da t_lll saclana yt~erh~are skador att en senare bärgning på
taghgei~ skulle forsv~ras eller omöjliggöras. 
t Led~mge1~ av n:arma o~·gans insatser i sjöräddningsföre
ag ~~tovas. 1 Sve_nge omgiVande farvatten i princip av ve

c!erborande marmkommandoehef. 

Ubåts bärgning. 

lV
1
'led kbr den 25/ 9 1953 fastställdes viss ändrina i bestäm-

111e ser · K l M · i:) d .. n a ~. u~1.g . aJ ;ts brev den 12/ 6 1931 angående åtgär-
er for bargmng av s TtWken ubåt. 

r lV~ed anledning där~IV fastställeles med go den 25/\} 1953 
g~~{de_ra~e b~slämmelse~· om ~~-gärd~r för ubåt~.bärgning, att 
bär a ~ f1edst1d. Insp~_ktorens ror ubatsvapnets (lUV) ubåts
l!erg}ung~planer ha darefter .~nnarb~tats och nu gällande pla-

asts,alldes av chefen for marmen den 29'/9 19'54. 

8kade1 • • • • 1>:onuntsszon md mannen. 
,I Tj RM · I ~19 .. l · · .. . S!on . ·· .~nom 1 nam~_c m~;trukhon for skadekommis-

Vld mannen har faststalits 1 mo nr 338 elen 16/5 1953. 
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~{onuuissionens s~mman~ätlning bestäm me~. i .. Yat·.i e ~ä. 
s l~~lt fa ll av cl~.efe~l fo r 1m:rm~n o.~ ! l desf. u ppglf t._ar utt Ye

1
.
1
1• 

stall a undersoknmgar vul mtraffade olyckshan dtlser ,, 
stö rre omfattning med ma rinens fa rtYg, vapenmateri el .. :'\v 

rig m ateriel elle~· ammuni tion , varvid. främsta uppgif te'n °;"
att faststä lla olyckshändelsens orsak. cl t· 

Den militära presstjänsten. 

1955 utfärdade överbefälhavar en nya bestämmelse r fö. 
den militära presstjänsten i fred (TSB nr 39) och i a nslut~ 
ning till dessa har chefe_n -~·ör n~arin.~n gen.orn m? n r ;{90/~G 
(TSD nr 48) meddelat hllampnmgsforesknfter for mari nen 
Orientering om svensk press m m, anvisningar för m ili tä

1
: 

pre~.stjänst samt handledning för pressofficerare ha samman
förts i »Handbok för pre~.stjänslen i fred» (HPf) Yurige nom 
tidigare motsvarande poblikationer, ASMP och ITSP, upp. 
hävts. 

Den militära presstjänsten omfattar svensk presstjiinst _ 
nyhetstjänst, pressbesök, reportagetjänst förtrolig infm ma
tion och sekretesskydd - samt utländsk presstji~nsl - ny
hetstjänst, pressbesök, reportagetHinst E.amt sekretc~;skydd. 

Chefen för försvarsstaben leder den svenska press l j ;in sten 
som. ankomm.er på krigsmakten i vad avser förh ållande till 
främmande n1akt med undantag av officiella utlän dska be
sök vid försvarsgren och central förvaltning, frågor heröran
de mer än en försvarsgren, övningar som ledas av ÖYerl~efä l
havaren eller chefen för försvarsstaben eller snmi>Ym ngar 
1ned försv arsgrenarna ~.amt framställningar om h cgr~insn i ng 

av publicitet. . 
Chef för försvarsgren och chef för cen lral förv allnmg le

der presstjänsten för egen försvarsgren r espektive lj ~inst eo ,ll· 

råden, och chef, som. enligt bestämmelserna skall h n press
officer, leder presstjänsten berörande eget tjänstcomrn dc. 

Den u tl ändska presstjänsten ledes av chefen för fiirs Ya rs
f, taben utom i vissa fall , där chef för försvarsgren eller cen· 
tral förvaltning kan leda densamma. 

I mo nr 390/ 56 uppräknas de marina staber, fiirbnnd, 
skolor o s v där pressofficer skall finnas uttagen. 

Förvaltnin g. 

Den centrala förvaltningen. 

I årsberättelsen 1952 i Reglementen 
. . IJill' 

och föl\'a ll nmg 
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. . en relativ t u ttömmande redogörelse för 19-!6 :'\rs 
~! ':~!tningsutredning~. förslag h etr~i.f!~~~dc ce!1tral vape~1-, 
fol stek nisk-, intendentur - och ClVllforvaltnmg. Dc prm
s ~;eP~ som r ekonunenderats av utredningen hlevo väglcdan
crPet'Kungl. Maj :t p r op osition 109(1954 angående or~a.ni~a 
o.e en av fö rsvarets centrala tyg-, mtende!l~Ur- OCh ClVllfo~·
jiO]llt 1ina 111 m den ~. k förvaltningsproposlhonen. I proposl-
"a 1 

t> f.. l l .. l 'l l . en crivn a or slag goc \:all( es av n ~se agen. 
tJOI1 t> c • · • '[ j' .. [l 

Erfarenhelerna f~·ån den konccn t ratl~1~ . av. ; u; l ur va -
. gstjänsten, som ti llkom sten genom 194.::> a rs r JJ,sc:agsbeslut 

nzn Försvare ls civilförvaltning innehar, bedömdes av 1~1±ö 
?:' militära förvaltningsutredning som goda. Med le{~nmg 
J
ar_s·av och efter utredningens förslag överfördes ytterlrgarc 
tal . l l l . .. l o l 
"renden till FCF nämligen s wc ere~ ermgsare~c en; n_ar e-
a, ·end en , r ä l tegångsärenden, bevaknmgs- och m dn vmngs-
ar · d l b l f.. · ärenden, samt vrss n1e e s o ( onng. , . . .. 

Under år 1954 fastställde Kungl. MaJ :t 111struktwner for 
de nytillkomna eller omorga~1iser1;1d e centrala_ än~b_etsvcrken. 
Samtliga instruktioner äro lllls vrdare »provJsm?s h:_a» .. , 

Genom ldJr den 28/9 1951 föreskrev Kungl. MaJ :t 1 enllgnet 
med ö verbefälhavarens förslag tillsättandet av en försvars
förvaltninga rnas f.amarbetsdelegation. Delcg~tionen s~a1llc 

främj a samverkan mellan försvare ts förvallnm~smynchgl_Ie
ter i fråcror avseende materiel under kons truktiOn och till
verkning:-s samt jämväl yerka för öm~esidig orientering rö
rande anskaffning av materiel för kngsmakten. 

Förvaltningsutredningen före~.log tillskapandet av e tt cen
tralt, överbef'älhavaren direkt underställt ~i.mbetsverk, För
svarets industriplanering, vilket skulle u töva samordnande 
och ledande verksamhet och sålunda vara överordnat de 
övricra försvarsförvallniua·arna I proposition 109'/1954 före
slog; i ~. tället inrättande ~v Försvarels förvaltningsd'ire kt~.?n 
llled uppgift att handha p r incipiella frågor om huvudfor
valtningsprincipen, u töva överinseende över ~amarhctsd_~le
gationer för olika ändamål, verka för samordnmg, utvecklmg 
oc~1 rationalisering av krigsma~eriela nskaffningen, san~_ordna 
k~·Igsindustriplaneringen och ttllsc att den centr1;1la fo~~valt-
1Hngsverksamheten bedrevs rationellt. Kungl. MaJ : ~ u t! an! a
de provisoris l-: instruktion för direktionen clcu 18 J LUll 19.:>-1. 

Ordinar ie ledamö ter av direktionen äro en ordförande, 
souschefer na vid armetyg-, armeintendenlur-, marin~. och 
flygförvaltnincrarna sam,t vtterligare två personer. Ordfaran
den och d e si;tnämnda två personerna >>skola besitta erkänd 
Cl'far enhet och skicklighet på näringslivets område>) . över-
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befä lhavaren och försvarsgrenscheferna m å inträda s0 111 1 dmnöter när de så finna lämpligt. Q, 

Xär överbefälhavaren deltager vid sammantråt~e , ska ll 1. 
utöva o rdförandeskapet. 1

"11 
o Cheferna för försv~u:ets . civil~örvaltl:ing, försva rc ~s sju];, 

var(bstvrelse och fortJflkatwnsfo rvaltnmgen kunna l tl ][, .111 såscm ledamot. ' as 
Chefen för försvarsst aben äger närvara vi <l övcrl ö~unj 11 N ' " t;-ar n a . 

Fas tig h e l s j' ör vallningen. 

De senaste årens hcslul i fråga om försvarets f as:ighe;s
förvaltning - t·.enast genom Kbr den 29/6 1955, g ru nd at på 
proposition 110/1956 - har icke m edfört några fnrä nclr in gar 
för >narinen . Anledningen härtill torde bl and ann al v8ra 
dels örlogsvarvsutredningen och dels de organisationsu nde r
sökningar vid kuslartilleriförsvaren, vilka icke vow m·slu
tade, när senaste b eslut angående fastighetsfön·allningen 
fattades. Principbeslut har dod.;:_ fattats att fastighel sfii rv~ll t
ninaen vid marinen tills vidare icke skall inordnas u nder 
militärområ dena utan myndigheterna skola lyda di rek t un
der det centrala ämbetsverket. Chefen för marinen har hiiv
dat att dc lokala marina organen skola ha ~.nmma herogen
heter som de regionala vid armen . 

Ka:;:;atjiinsten. 

Genom beslut den 8 ok.tober 195 i har Knngl. :i\lnj :t be myn
digat försvarets civilförvaltning att till ämbetsverke t ec nlnl
lisera uträkningen och utbetalningen av samtliga m :'lna dslo
ner till försvarets tj~1nstemän. 

Bakom detta bc~.iut ligger ett förslag från den inom f?r
svarsclepartementet verkande utredningen - den s k Lll1-
denska kommitten - rörande utnyttjande av h ålko rl_san
läggningar inom försvaret, som. funnit förutsättnin gar fo r~
ligga för att övergå till hålkorlmässig behandling nv J11R
nadslönerna inom försvaret. För närvarand e uträknas och 
utbetalas månadslön centralt till armens personal. Fö r 1 1\~: 
rincns personal beräknas molsvarande ordning kunna Il 
lämpas frå n omkring årsskiftet 1957/ 1958. Cei1trali scringe;1 

avser en dast det m~nuella uträknandet av lönen s::m L .1:
1
: 

betalningen. Underlaget för uträknande!- skall även i io rtsa 
ningen tillhandahållas av lokala lzassor. 
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·efär samtidigt med att den Lindenska kommitten 
(}ng m~nderade centraliserad avlöningsuträkning tillkom 

~~el'01~~rganisationen och d~t centrala örlogsf~_?ttans trupJ?re
cOJ\1. Detta ledde tanken t: ll att ett sammanforande av vissa 

!·stel· · · fl · f ... l t o lt l g uppgifter till ett organ mom . ottan, or ag sa a · goc 
J~ a~~~kt k unde upprättbållas 1_ned deo cenl~·ala personalredo-
l:?sningsorganet_,_ skulle vara ~ndmnal~_en hgt.o _ ... 
'

1 Sedan uppmarksamheten salu n da fasts pa 1-..assat~-~lllSt en 
. 1 ttes en arbetsgrupp bestående av repre~.cntanlcr for cl~e

ttl 5f ör marinen och försv arets civilförvaltning med uppgift 
;~~1 överse den m~ri~·w kassaorgan~sa_ti~men. ~rl~_e tsgruppens 

trecl n ingar har hitlllls resull~rat 1 folJ ande atgarcler: . 
u a) Effektuering av anorcl~1mgsbeslut, som . ~vse !)elalnmg 
av räk ningar _etc ~ve_r postgiro, har sall~Im1nforl~ hll kame
·alkon torct vid Manukommando Ost for s_amthga flolla_ns 
};rtyg och farty~sförband, för s~:mtliga m::~rtna landmynchg
heter inom MarlJ! komnu~ndo \'ast samtT_for B~rgas].;:_olorna: 

b) Kassorna v1d Marmkomm ando \ asl o~ll Goteborgs 
kustar tilleriförsvar i ha försöksvi~ samman_slngtts scdm: 1/? 
1956 och vid Marinkommando Syd, Blekinge !~uslartlllc_t:
försvar och Karlskrona km.lartillerircgcmente seoan 1/2 19;:>/; 

c) Kassan vid Sjökrigsskolan har nedlagts och är numera 
underkassa till Marinstabens kassa; 

d) Avlöninasulr~ikning och utbetalning har su cce~.sivt cen
traliser ats ge~ om all n'ottans sm:l ~li~a furi r~a~pir~a!1~_er och 
~ha-avlönade samt all annan nnlltar och nvrlnnlltar per
sonal, - dock ej den vid kustartilleriet - som anställts 
fr o m 1/3 1956 erh åller lön från Marinkommando Ost. 

Följ an de åtgärder stå närmast i tur att genomföras eller 
utred as : 

e) ö verföring av avlöningsutbetalningen frun d e .. olika 
kassorn a till Försvarets civilförvaltning. I snmb:md harmed 
överförin o t ill lVIarinkommanoo Ost av arbetet med a tt upp
rätta utb~talningsunderlaget för all militär~ och civilmilitär 
Personal ur flottan och de gemensamma karerna. Detta ar
bete underlä ttas aenom åtaärd d) ovan. Lämpligheten att 
g?ra m otsvarande ""överföring även för civil persm!al ~~-d Ma-
1:lnstaben, Sjökrig".högskolan, Sj ö krigsskolan, Har~ f] ardcns 
orlogsdepå och Sjövärnskåren kanuner att und~rsokas . . 

f) ö verföring till Marinkommando Ost och Ya~ t av gn:?
lltbetalningar ~iven för andra marina landmynchgheter an 
de inom lVIarinkommando Ost och Yäst kommer att utre_clas. 
~10111 Marinkommando Syd kommer detta arbete nH ltgga 

Var på d en gemensamma k assan. 
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f5) För~nlding av kassatjän.~. ten ombord framfö r a llt . 
nundrc fartyg genom att ersatta nuvarande C-kaso.;o r l\1 
kassaförskott är und e r utredning. 111 ed 

h) Eventu:ll c~ntraliserin.g .a::. uppr~tlan.dc av avliinino . 
underlaget for Forsvarets civilforvaltnmg 1 vad avser 1 ~~-
t .. l . [ l 'l l . . III ]j ~r persona v~( . dlSlartJ er1et 1 ~.amband med att ulbct · 
nmgen centrallseras. al. 

i) Kassatjänsten i krig. 
jyytt_ !•oassaregl.em.eJ~te för J~.rsva~·e t har uifä~:dals d<'n 27;? 

~9;)-!. ~'\agra prmc~p1~Ila fonwdnn gar av storrc lll'lyde]s 
mnefatlas emellertid Icke. ·e 

S jukuård. 

. Anledning. tor d e saknas ~lit i delta samm a nhang la ga upp 
tlll behan(~l~ng det stora frågekomplex som hör s· nunan 
n.1ed .~ta.tst]~nstemännens sjukvårdsförmåner efter den nva 
SJukforsaknngslagens ikraftträdande. · 

Här ~~kall endast omnärnn as den ändring av 7. kani llct i 
Statens allmänna avlöningsreglemente - kap. Sjul"ard _ 
som fastställdes av 1955 års riksdag (jmfr proposit ion 208/ 
1955) samt den ändrade lydelse av 8 ocb 11 §~ i 1\.u n~l. 
Maj :ts brev den 30 juni 1953 med provisoriska besttimmelsc r 
angående tjänste- och verksläkare vid försvaret i fred som 
faststälJts med Kbr de n 30/ 12 195(). De vidta <ma ii ndrinuar
na äro föranledda bl a av atl efter utgången a,;"" år J 9;);) 'c~ks
läkare i vissa fall icke konnne r Hit sti till förfoo andc och 
~1t~ ijäm·.temiin .. i dylika .. f a.ll skall komma .i f1ln_j4ttac~H!e <l Y de 
1 Statem. allmanna av lonmgsreglcm cn te 1 a lilJ d tand a Y de 
förm:'\.nerna, däresl de anlitar läkare, som vedcr!JiirmHle 
myndighet anvisat. 

Beklädnad m m. 
Den utrustningslista för flottans personal m ed uPdantag 

av kade tter och aspiranter, son1 fnsh'.tällls av nwrinfiirYalt
ningen den 24/ 5 19·19 (dnr Inl 5050-16()1) har k mup lctte
rats den 15/ 10 195() (KMF dnr I 5030-3()12) i viss a detalj er 
beträffande vita kavnjer och lågskor. 

Mari nföl'Ynltningen fastställd e den 8/1 1H53 Fö rl'skrifler 
rörande beklädnast}änsten Yicl marinen. Föreskrifterna nro 
tryckta och distribueras genom dc lokala bokfönåden. sa.ln
lingen innehåller bland annat bef'.tämmelscr för utFilllll 1.11g 
o_c~1 åt~r~ämni.~lg av fri bcklädn~d, förvaring ... av dc viirnpl ii\ 
tigas civila Idader (senaste bestammelser uttarflade d, n 13/, 
1956- TS A 1/56), märkning av beklädnad, inspektio n [1

1 
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.. nlig utrus tning, normer att tjäna till ledning för kassa
r,e~:0av textilpersedlar, tillhandahållande av skyddsbekläd-
tJO l Jl1. 
oa dö~~sv arets civilförvaltning har en -±/5 och 11/5 195G - TS A 
, ,;56 - fa~.tstä.~lt ändrade b~lopp, sm!1 b cstälh:.ingshavare 
:lJ r att erlä~ga ~or av kronan tLlllwnclah.alle J~ ~el~_laclna c~ m m. 
]Iae nya ers~tt.mn~st.cioppen o skulle enligt Clvllf~orvaltmngens 
D. ·eskrift bor.Ja tlllampas fran och med d en l / l 195G. Kungl. 
;1~· :t m.eddelade cmelle.r.ti(~ med ä~ den 15/G _1~.56 att .~le 
- ~~ besluten avsedda hoJmngarna Icke skola tillampas for 
me 1/1 19-~ tid före de~1 . 'J l... . , o 

I anslutnmg till bcstammelserna 1 bland anat Saar angaen-
de rätti gheten att inköpa uniformspersedlar m m har ma
·införvaltningen den 29/12 1955 utfärdat nya bestämmelser 
~m j'örsäljning (W beklädnadspersedlar m m till enskil:;~a vid 
marinen. Bestämmelserna äro införda i TS A nr 69/'J;). Se
naste prislista har fastställts av ämbet~.vcrk e l den 22/ 3 19:16 
(TS A nr 12/ 56). 

Förp lägnad m m. 

Uttag au tullfria varor. 
Efter m ångårig utredning utfärdades den 6 maj 1955 kun

görelse m ed ändring i kungörelsen den 14 juni 1\.)28 bclwnd
lingen i tullhänseende av viss a statliga transpormedeL För
fattningsändringen , f.om trädde i kraft den 1 oktober 19:15, 
innebär ifråga om örlogsfartygs rätt till avgiftsfri provian
tering av tull- och skallepliktiga varor atl bland annat rus
drycker och tobaksvaror m å lagas ombord endast vid resa, 
varunder fartyget är beordrat att besöka utländsk hamn 
samt att större kvantiteter icke få tagas ombord än ~.om kan 
b.~räknas bli erforderliga för tiden intill dess fjorton dagar 
forflutit sedan fartyget avsluta t sin resa. 

Närmare tillämpningsföreskrifter i denna fd1ga ha ntfär
d~ts gen om mo den 19/ 7 195G. Bland annat ges häri anvis
ntngar beträffande beräkningsgrunder n är det gäller utför
selkvantiteter av spri t drycker och tobaksvaror. 

tltskänkninq au öl i militära mässar m m. 
f .. Med stöd av Kungl. kung. den 15/ 4 1955 (S~ nr 1-19) ut-
3~td a.~e ch~fen f~r förs~.arsst.ahcn d~n 16/~) 19!J5 ers ~ n_r 
Ii! . . fo re~knfter for ut~~~ankn1~1g av _ol .? ch rusdrycker 1 mi-
lat a ma~'.sar m m. I forfattmngen mfores ett nytt begrepp 

....._ kårhushöJt Till Sll(1ant m å hänföras militär mäss som 
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a) i huvudsak endast är avsedd för fast anställd Jlc rso 
som fvllt 21 år; llu], 

l~) .~~eke .!1ar d_irc:kt förbind~lse med n.wtsal ell.~r m arkete 
t e n for varnphktlga eller for yngre fast anslalld pe r·so 11• 
än som under a) sägs; sam t Il u] 

c) där så ske kan , har av vederbörande k å r eller :;:'n1n1 
slutning anställd eller avlönad personal, som ombesii r.ic r lf 11• 
servering och övrig handräckning i mässen, som icke Ulf~1 

rcf·, av kårens eller samm,anslutningens medlemm ar · 
Frågan onc militär m~1ss m å hänföras till k årlm h:tll ska]} 

enli gt ku ngör elsen pröv as av vederbörand e bcf:lll nin~s
havare. 

Dc föreskrifter, som enligt ch efens för försvarss ta l e ns be. 
stämmande ~.kola gälla för utskänkning av öl och r ns !rycker 
i militär mäss (för dessa redogöras icke h är), i)v<'rc,Jsslälll. 
ma icke helt med de som enligt TjRM: II gälla för lllässar 
ombord på örlogsfartyg. Detta har anmälts av chefe n för 
marinen i sarnband m ed a tt yttrande höslen l !l;)(j :l\·gays 
över chefen~. för försvarsstabens föreskrifter. Del m.tsle y a. 

ra angeläget att full överensstämmelse råder m el l n fl lla 
föreskrifter, som gälla i frågor av denna art. 

Reglementen m m. 

r1 llmänt resereglem ente m m. 

Kungl. Maj :t har den 21 november 1952 utfärdat 1 vtl all· 
m änt resereglem ente (Arr) och kungörelse m ed lil hggsbe· 
stämmeJser till r eglementet (TB Arr) samt den :lO april 19j3 
r ese reglemente för försvaret (Förr). . 

D e nya författningarn a innebära icke några än dri nga r 1 

förhå llande till tidigare av större principiell betyd el se. Dock 
må nämnas a tt i Förr inta gils bestämmelser om mioi sspen
ningar, förmåner till inmöns' trad vid förrättning utom f_a t},'B:
get, varvstraktamente m m, som tidigare å terfanns 1 I. 
Saar. I den tidigare motsvarigheten till Förr å terfan m> ga l
lande särbestämmelser för bla nd annat Hårsfjärdens ö rlo~~
depå och Bergaskolorna. Dessa äro numera intagn a i e tt sai· 
ddlt kbr i v ilket även Sjökrigsskolan medtagits. ... tt 

D e t nya resereglementet m m tillkom bland ann at for a 
förenkla admini;trationen. Man måste emellertid nog sägG 
att problemen kring r ese-, traktaments-m fl ersättningar 1~ 11 -
mera blivit så ko~11pliceradc att endast rena ka ssns P_ec J ~: 
lister förmå lösa dem. I syfte att å~.tadkomm a större o\'e~
s kå dlighet och underlätta tillämpningen av alla i <l ett n 5911 
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hang gällande b eslämmelser - förutom de ovan nämn
JJ191Arr TB Arr och Förr, även TB Saar, rcservbef~ils- , re
dl\stats- m fl l~ungörelse, kungliga ~re;, av Kungl. Maj :t 
sel civilförvaltmngen meddelade anv1smngar m m - har 
o~1\varets civilförvaltning sammanfört bestämm elserna i 
f
5
°1

111
m anställning av bestämmelser rörande reseersättning 

» a R ) 
111 (Sam es ». 

111 För att und e rlätta tillämpningen h a bestämmelserna i 
d 1111a publikation sammanförts så lunda a tt direkt under 
v!rj e huvt~.~lstadgan_de_ intagits s~m:niga ~ ans~utnin~ lill s tad
gandet. utfardade tillaggs och tlllampmngsforesknfter sam t 
auvisnmgar. 

Förvaltningsreglem ente j' ör marinen (FHM). 
Detta reglemente, för vilket r cdocörclse lä mnades i 1932 

års årsberättelse i Reglementen och förvaltning, di str ibuera
des i börj an av år 1953 och t rädde i tillämpning från och 
med den 15 mars samma år. 

De m ånga uneler å r en därefter vidtagna organisationsför
ändringarna inom marinen p åkalla nu en ny utgåva av för
valtningsreglem entet och m·bclc m ed e n sådan pågår i ma
rinförvaltningen. 

Samling j' ör marinen au /örvaltningsf'öreskrij'ter (SMFF). 
Samlingsverket som utgavs första gången i juli 1951 har 

därefter komple tterats och omfattar för n ärvarande tio dig
ra band. Vissa förenklingar ha vidtagits för att underlätta 
rättnin gs- och kompletteringsarbetet av verket. ·I vissa fall 
ha särtryck av utgå ngna exemplar av TS gjorts och införts. 

Reglemente j'ör läger- och manskapskassor inom j'örsuaret. 

D1etta reglem ente, som fastställd es av Kungl. Maj :t den 
12/11 195-!, gäller för förband i land och syftar närmast tili 
att skapa samma organisation och r edovisningssystem vid 
de olika försv arsgrenarna. Den stora skillnaden i förhå llan
~e till tidi gare gällande ordning ligger i att manskapskassans 
~nkomster och utgifter numera bokföras på sär skilda titlar 
1 statsmedelsräkenskaperna i stället för i en från dessa skild 
b~dovisnin g. För de olika affärsrörelserna - m arketen teri, 

11~ograf, kaserntryckeri - föras alltjämt särskilda reclovis
d~llg~r som ej _ingå i _st~tsntedelsräl~cJ~~k~perna. På far tyg, 
ar mtcndent fmn es, hllampas f n pa forsok sancma system. 

42 
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Erfarenheterna pek a närnwst på att en å tergång till lid in 
system med själYständiga marke tenterier bör göras. ~<tre 

I delta sammanhang erinr as att Kungl. Maj: t den l\) fl 
1\J5-1 meddela t bes tämmelser rörande wwiin clninu uv mc 11 
s~m i1:(lyta v id s k_ örlogsdagar 1~1 m v~d marine1:. _I a ns t~1e: mng l1ll dessa beslammelser har aven fo rsYarels clvtlfö rva]: 
ni ng lämnat vissa föreskrifler ('rS A nr 71/5-1). -

För bestämmelserna ha _motsvarande, som Lidi gare "Öllt 
för flygvapnet, uLgjorL mall. Yinstmedlen skola d i spo n~ro 
dels för insättning t ill Kungafonden, diir en ~~rsk~hl mu r·i'~ 
delfond skapats, dels av arrangerande chef for vtss repre
sentation dels slutligen för sådant ändamål fö r vilket man. 
skapskm·.sas m edel må at1\'ändas. 

stalsbidrag till ;föreläsningsuerf..:samhet inom {örsvur l'f. 
Kungl. Maj :t har den 27/7 195fi ers A nr 33) m eddelat 

bestämmelser angående statsbidmg till föreliisningsvnksw11• 
h el inom försuur r t. Härigenom upphävd es de år 1\l-!:~ u liä r. 
dade föreskrifterna i detta stycke. I anslutning ti ll Kungl. 
:Maj :ts bestämmelser har chefen för försvarsstaben d en 2 1/ 10 
195() m eddelat vissa anvisningar. (TS B nr 51.) 

statsbidrag utgår d els till arvode ;'H föreläsare -· j ull mii n
hct högs t 55 kronor för enkel och 7:) kronor fö r du hlJel fö
reläsning - dels till resekostnadsersättning o:::h Irak lamenie 
- högst enligt klass B i a llmänna rescrcglcmcntcl. \' issa 
re~~triktioner gälla beträffande vilka föreläsnre som fn ut
nyttjas. Föreläsningsverksamheten skall avse ~~atl m< ddela 
allmän och medborgerlig bildning sam t n tl sk än k n god un
derhållning». Endast undantagsvis m å bidrag utgå för nnnan 
föreläsning än sådan som hålles fö r en publik av lwvud~.a l;
ligen värnpliktig personal. 

l 
Vissa pågående utredningar inom organisationsområdet. 

1953 drs örlogsvarv.mtredninu liksom ocks:'t av (iycrlJcHil
luwarcn igångsaLt utredning rörand e sam ordnade {i)ron/nan
deföreskrifier ha tidigare omnämnts. 

1952 år.~ värnpliklulredninq skall inom försvar~·. d cp~H:te
m entet verkställ a utredning rörande behovet av omsl;o lnn:i~ 
i samband med överförande av värnpliktiga från flo tta n _oc 1 
flygvapnet Lill armen och därmed sammanhängande ~·· ]~ors
m å !. Ulredning~arbe le l är emellerti9 f~i r närvar~nd e .. vJl~d; 
dc 1 avvaktan pa slutresultatet av 10;; 11 ars uiredmny rorm' 
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[försvarets personalbehov. Aven denn a u tret:ning ä r ti lls 
toW '. vila n d e i avvaktan pa 1953 års civilförsvnrsulred nings 
dda

1
1 etänkande och på resultate t av 1955 å r~~ försvarsbe-]Lll JC· < 

~ . o· 

rc~8sZ::odrs be{älsulredning, und e r ledning av riksd a gsman .. ~. 
}Iohnqvist, har ~v ch efen för ~i_)rsvarsclcparlementet fo l

~·nde direkli~, för ~J t~ a rb~te : »Befalsutr:_dnmget_1 har .. ~l ~n ?,8 
.1 11 t mbcr 1\);),~ avo·1v1t bctankand c med f orslag tlll bcfalsmfi
~~p ae vid infanlcri;l. Del av utredningen framlagda försla get 
n~:~~d es a v fy ra av utredningen~ sju lcdam()lcr, un(!Cr d et att 
bt~e Iedamö ter, d ä r ibl~~Hl u Lrcdm ng ens ordfor~nde,. 1 en rcs~r
~·ation framlagt e l t forsl ag, som starkt avviker från l1H1JO-

ritetens. .. _ . . . . över ifr ågavarande beta!1kandc har nu (1;\.hl) , cfte1 1 c-
miss, ett stort anlal __ m~:nd igl~~-ter och o rgam~al10ncr ylt_~·at 
sig. F ör slage n har d~rv1d bco?mts myc~~ct _ _oltka. I a_llm~_n
het har hävda ts atl 1n let av forslagen .. ar agnat <~,ll ~ of<_>_~· 
ändrat skick hi ggas till grund för en J~ cfals rcfonn. ~J1efcn f~r 
armen har för sin del, efter granskmng av utrcdm ngens ba
da alternativa lösningar, funnit erforderligt alt ul a rbeta och 
framlä gga etl eget försl ag till bcfälsordning, omfattande hel a 
armen. 

Det syn es m:ig lämpligt a lt en övcrarb?LninF av _ d et fö~_-c
liggande utredningsmaterialet kom1~1 er tJII stand mt?m f?r
svarsdepertementet genom särskilt tillkallad sakl.nmmg._ Dar
vid bör närmar e prövas dc erinringar, som v1d rcnnssbe
hand lingen fi'anrför!s mot såvö i m aj orit e tens , inot~l b~Hils
ut redninocn förslag· och vida re hör det av annechefen fram
lagd a fö~sl8. get un~lerk astas en ingående granskning. D c yl
ledigare an'Visni ngar som kan erfordras för u~_redt!ingsar
betcts bedrivande torde få lämnas av chefen for fo r:::.vars
departementet, vilken även hör h flllas fo r tlöpa nde underrät
tad om a rbetets fo rtgång. . .. o 

ÖYerarbetningcn bör verkställ as inom o sadn_n tl<l att darpa 
gl'und ade fördag kan föreläggas 1!J5G ars nksdng» .. 

Xågot fön;l a g e ller utredningsre~mllal Ilar emellertid än~ 
nu icke framlagts. 

Den 5 noYcn~her Hl;)-l tillkallades utredningsmän för all 
Verkställa utredning angående vissa personull~å.rer ino m (?r
·1Vnret. Det rör sig om vissa inom tyg- och HJLen~lentudor
v~l lt ni n gstjänsten verksam ma p e rso nal k [Jrcr. En llgl ulred-
111ngsdi~·ci~liven höra hb.n(l annat m ariningenj örkåren och 111arinin tendenturkåren gö ra till föremål föi· översyn. 

19:55 års {örsvursbrredning under chefens för fiirsvarsd e-
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pal'lemenlet lc~ni ng skall verl'"ställa ?ve1:sy1~ ~~v ö_,:et·befäj. 
havarens år 19J-! framlagda forslag till nktlmJ er f o t kl' ia . 
n~aktens fortsat t ::~ u_lvcckling. Enli ~t »_Ber~tt~lse ti~~- 1<),)7 ~~~~ 
nksdag om vad 1 nkets styrelse s1g blhhagit» betak nas b 
redningens arbete bli slutfört under första hälfl en uv ~; 
1957. 

195(; års för:warsj'örvaltningssakkwmig~t med :~ppgi fl att 
verkställa v! ss t. översyn av dc r.entrala f~r~varsfo_rv ult_ning. 
arnas orgmusatlon har den 22/ 9 1956 avwvit ett ste nnierat 
betänkande, omfattande huvuddelen av oversynsarh C'le t sft. 
vitt avser försvarets civilfö rvaltning, annetygförvalt ni ngen 
marinförvaltningen och flygförvaltningen. Uppdra ge l bc räk ~ 
nas i sin helhet vara slutfört unde r år 1957. 

Kungl. Maj :t har i kbr den 19/ 10 19-15 meddelat _föreskrif. 
ter angående arbetstid för viss militär och civiln1l lil<ir per
sonal i stabs-, förvaltnings- eller (och) expcditionsl jä nst, 
men i övrigt är arbetstiden för dessa båda p ersonalka tego
rier icke reglerad. 

Vid 1955 års r iksdag hemställdes i motioner alt ri k-.;d agen 
skulle hos Kungl. Maj: t anb{dla om särskild utredning i syfte 
att tillskapa lämpliga föreskrifler för en reglering av <trbcls
~id~~·rågan för dem~a personal. Motionerna föranl ed de ingen 
atgard. . 

I j u ni 1955 hemställde överbefälhavare!~ om m edgl\·andc 
att utfärda allmänna riktlinjer för arbetstid och kompe nsa
tion för obekväma arbetstidsförhållanden. 

I vissa vttranden över överbefälhavarens framståll ni ng fö
reslogs att en förutsättningslös utredning skulle wrks i~ llas. 

Den 29/ 6 1956 utsåg CFD efter Kungl. Maj :ts bcmyiHllgan
de 5 sakkunniga för alt verkställa utredning bcträffa 11d c den 
militära och civilmilitära personalens arbelsförh ttll an den:. 

P å anmodan av ut redningen, som antagit n ctmn ei _ » rn_Ll~
tära ar bet:;lidskommiUen har försvarsgrenschefern a tngJ_vlt 
PM med fördag till formerna för en arbetstidsundcrsiik_': 111? 
för berörd peF5onal samt uppgift på utfärdade förc~kr dlcl~ 
som direkt ~ller indir~~-d påv~rka person_~lens a_rb cls \Jd . c!~~
fen för !narmen har ~or mannens del _ foreslag~_t, a il l.t.PP::f'ör 
ter angaende arbetstid och bunden tid skall mfo r< ll as . ']}
representativa befattningar under vissa tidE.pe~ioder, som il 
smumans avspegla verksamheten under ett ar. . t-

En av chefen för försvarsdepartementet år 1953 l il ls a ~t u r 
redning undersöker utnyltjaf!det av hål~ort:;an lii_IJ(Ji ~U.1 )~e 
inom (_örsuare_t. D; nna utr~d1~wg a~ga~ 19~1 -'1 en redn~01 c~d s
nied forslag till halkortf.masslg utrakmng m m ilV IJl,l il 
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.. r till försv ar e ts personal (~mfr _ov~_m). C noder ~955 _var 
Joi1ed 1in oens a rbete huvudsakllgen mrlldat pa rationallse-

tre 1 
::o 1 · · l l · "l l o l u_ 6 av försvarets personah~e,~ ov1sn~nog me(. lJa p av _1~ -

1 ~111{sn"laskiner . Jän:för vad hwgarc _ 1 a rsberattelsen angiVIts 
1-01 

. .. ff an de örlogsflottans truppreg1sler. 
beg:dan den 3( 12 1~~-4 m;betar _en l~ _tredr~in~ rörande e~'ono-

iska och :;oCLala jorr::aner tlll .. varnplLktLg<~. m .. m. l ' lred-
1~ en har att undersoka och gora en allman oversyn av 
11
1mgel annat 19-15 Jrs värnpliklsavlöningskungörelsc, sam-

b an · 1 .. 1 'l · · l o 1 f"· o l l l l ordning ~v <..~ v~rnp 1 '"tigas_ SJU -._vare os 01pwncr me<. c ~n a -
·· na sJukforsaknngen, varnphklslancfondens ntnyltJandc, 

man · f"· l · b t.. l l · 1 ' l familj ebidrags ororc nmgens es amme ser oc 1 anc ama sen-
Ii o het B l, m_._ .. . . . ~ _ 

:;,Chefen for forsvarsdepartementet uppd1 og den 21 / 3 19:16 
åt Försvarets civilförYaltnii~g att i san~_rå d me~l f(irsvars~rcns
cheferna verkställa utreclnmg !n m roran~1 e atgarder .. for att 
minska tillfälliga olägenheter Ifråga om tulplln~den j or kap
tensbej'ordran. Genom skrivelse 5/ 10 193(3 utvidgades upp
draget att avse även /anjunkc~_rebej'oi:dran. (m~!tsYarand~>.· 

Utredningen har av chefen for mannen hllstallls .. uppgi_f
ter om befordringsläget till kapten och fl aggunderofficer vl<l 
flo ttan och kustartilleriet. 

Den 1/ 2 1957 ingav civilförvaltningen underdånigt förslag 
i ärendet. Förslaget innebär att löjtnant efter 13 års tjänst 
som officer erhåller vikariatslöneförordnandc i 27. lönegra
den och att underofficer av 2. graden efter 17 års tjänst räl~
nat från tidpunkten för furirsbefordran (för musikunderoffi
cer 20 år räknat från anställningens början) erhåller vika
riatslöneförordnande i 19. lönegraden. 

Den 18/ 6 1956 uppdrog chefen för försvarsstaben åt c11e
fen fö r sek tion I i staben att tillsantmans med cheferna för 
f?,rsvarsgrensstabcrnas organi~. alionsav_deningar, r?JJl'esentan t 
for centrala värnpliktsbyrån samt vHl senare tidpunkt en 
representant för statens organisationsnämnd bilda en arbels
gi:_upp med uppgift alt utreda j'örwarsgrenarlws behov av 
varnp.Ziktiga (års tilldelning). . .. 
. Anledningen till denna utredning var att flygvapnet okat 

Sina äsk anden av värnpliktiga ur 1958 års klass i förb å llan
de till föregående år, vilket enligt anmälan av _che_fen för 
at·lnen skulle få konsekvenser för armens orgamsat10n. Utre l · <Inngen pågår. 
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Skeppsredare Eman. Högbergs a nföra nde 

vid sammankomsten med Kungl. Orlog srna
11

• 

nasällskapet 4 j3 1957. 

. Den svcnoska sjöfartsnäringen har _p~l jämföl:~ls <_'Yis kort 
hd genomgatt en mycket stark ulvecJ;: lmg och ar 1 dag <>li 
betrakta som en av hörnpelarna i vårt l ands ekonom iok~1 ]iy 
Genom den svenska rederinäringens målmedvetna insalse,: 
har vårt land ryckt. upp på en tätplats bland de stur<t ~iö
fartsnationcrna, och v<"n· handelsflotta är nu - n äs t cfie1· 
den norska - den andra i världen per invånare r~iknal. om 
vi endast taga hänsyn till de nationer, som verkligen s_hilYa 
bedriva sjöfart. 

Inför en församling som. örlogsmannasällska p et skulle 
man strängt taget icke behöva betona den svenska han dels
flottans betydelse. Med vetskap om att mitl anförand l ti ll en 
del kommer att ges offentlighet h a r jag dock i viss nw11 lagt 
upp det för vidare kre tsar och del faller sig då natu 1ligl all 
här göra sig frågan: Vad betyder den svenska handelsflo lian 
för oss alla både i fredlig näringsutövning och i orosti der? 
Jag har därför velat begagnat tillfi:illct att i del eftcrfi il.i 11 nde 
lämna en översikt av vår handelsflottas insatser och ;1kl: trlla 
~'.ituation. Della sker i den förhoppningen att var och en i 
så s~or uts_lrät:kning som m_öjligl ~kall få d_cl_ av ~nle l~lolt 
de lJusa s1dorna av den lnld av svensk S.]Öfarl JHP. gtver 
utan kanske framför allt av de mörka. Den svenska nll lllän
hcten har Lyv~irr bloll ringa kånnedom om sjöfartsnii ri ngcns 
stora betydelse för landet, liksom ej heller nugon först[lc]se 
för handelsflottans bidrag till folkförsörjningen och val
ståndet. 

J ag mus te till en början med b ekl c:gande konst atera, a} t 
de makthavande i vårt land i stället för alt bedriva en sn
dan aktiv ~·.jöfartspolilik, som för es inom andra \ypisk n s.jö
farlsnationcr , hittills icke på långt när visat tillråc!dig JJl.

tressc för sjöfartens problem, och detta är säkert en nv ~.1. 
~;akerna lill att det svenska folket i allmänhet iir så fi>g n s]o
sinnat. Pt1 <le fåtal orter inom la ndet, d~ir sjöfa r ten ti r llu
\Udnä r i n gen c II er el j c~. t ha r en framskjuten p o si tio n. ii r 1n: 
t ""ll . l l n ·· J • • ]n r •1il s a nmgcn en 1c t annnn. ar nr )clnr man 1 en s!J I1lll L ' 
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atmosfår på grund av snart sagt var mans kännedom om 
d.~·fartens genomgripande betydelse för landet, ej minst som 
~J1f,0Jllst~~äll a. Många_ b~:i ste~·. och missfö,rhållan~cn m~sie 
~ärför andras .. ?ch t1 llratt~~aggas .. och manga nllssuppfatt
ningar un ~_l anr<;>1.J1as. D

1 
ett b.~tttwvcr sagas ut, vad clcu svenska 

sjöfarten ar, v1 oc 1 u ra ar. 

P,. Handelsf lott an och dess uppgifter i fredsförhå llanden. 

För a tt i den följ ande redogörelsen icke t rötta med för 
J]]\'cket f:.iffror kommer jag att i betydande utsträckning ar
b;ta m ed r unda tal och dessutom illustrera det tillgängliga 
materialet m ed diagram. l\Iatcrialcl är baserat på tillgäng
Jjaa siffror l o m 1955 och i någon mån på preliminära upp
gifter för 1956. 

1. Impor t och e.1'port i fred. 

Sveriges totala införsel ligger för n~irvarande vid 20 mil
joner ton per år, varav bortåt 15 miljoner ton bränslen . Ut
förseln uppgår totalt till omkring 25 miljoner ton jiirnmalm. 
Om m an bortser från att Lappland~·.-malmen lill :\T m·vik ef
ter en kor t landtransport utanför våra gränser går vidare 
över h avet, och även bortser från obetydliga kvantiteter av 
YiE.sa övriga varor, som transporteras över landgränserna mot 
1\orge och Finland, omfattar således dc Lotala - - och till 
all ra s törsta delen sjöburna - transporterna till och från 
vårt land icke mindre än cil"lm 45 miljoner ton. Detta inne
bär - något grovt räknat men enligt min m~ning ganska 
k~arläggande - all de sjögående transporterna till och från 
vayt la nd varje dag svarar för cirka 125.000 ton varor av 
0~1k a s lag och delta under hela året. Tages hänsyn till dc 
s~_songmäsf,iga va r i a iionerna, blir transportvolymen pr an
vand d ag givetvis ännu mycket större . 
.. _D e varor, som införas sjöledes, äro sådana som vi icke 

~Jalva kunna producera i tillräcklig mängd och i många fall 
H_He alls ha möjligbet framställa inom landeL Och å a n dra 
~Idan är o de sjöburna varor,f.om exporteras, så dana produk
~r, som vi måste sälja för att utomlands kunna köpa vad t be_h öva. I bågge fallen har sjöfarten alltså livsviktiga 
\~.11 khon er, som utgöra väsentliga beståndsdelar i den svenska 
a!.stå ndsutvecldingen. 

1 A.nnu en jämförelse ligger nära till hands, nämligen mel:n å en a sidan utrikeshandeln och å andra sidan värdet 
v den svenska produktionen. 
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Diagram 1. 

Av diagrammet framgår att den totala prod ul· t· 
. o t'll · l 40 · · ' 10

11 uppgar I 1 runt ta · nnl.Jarder kron or varay f" . e11 

~niljarder går till förbrukning (inbegriper invesleri 
01 

30 
m om landet. Förbrulcningcn tillgodoses dessu t0111 ngat) 
en import för 10 miljarder kronor. Av vår pro<l u J 1~~ed 
går för 9 miljareler för export. Med tanke p[1 att' .10

11 
porten uppgår till lO milj areler per år skulle s~) l 1t1

' 

uppstå elt underskott i vår utrikeshandel p å 1 lllil~( ~s 
kronor, som dock tack och lov gol t och väl täckes a v J:\.d 
fartsnettot Jo-

2. Import av bränsle i j'red, särskilt olja. 

?om bakgr_~md till vad jag i fortsättningen h a r ~mled
~edm~~g att m;fora om ~etydelsen. av vårt tanktonnaye, skall 
.Jag lamna nagra uppgifter speciellt om importen av ol' 
och fasta bränslen. År 1955 importerades drvgt 8 miljon]a 
to~1 oljor,_ ~ilken siffra fördelades med kna1;1~t V3 pa olJ~ 
fran Kanbiska havet, :1;1 från Främre Orienten, 1 / 111 från 
Svarta Havet och dorygt l/;3 f~·ån raffinaderier i Väs te uropa. 
?m .. man bortser fran den olJa, som kom från raffina(lerier 
~ Vaste~u-opa, raffinerades drygt en fjärdedel av öYriga ol-
mom vart eget land. ~ · 

Diagram 2. 

Dett~ diagram visar vår totala försörjning med fly tande 
o~_h f_asta bränslen fördelad e på de olika bränse!~lagen, 
Harvid har m .ecltagits underifrån räknat inhemsk a b räns· 
lei?.' främst ved_ sm~1t något Skåne-kol, importerade fa~ta 
branslen och till sist och överst oljor. De fasta bränsle
na äro så gott sig göra låter omräknade enli at -v ärme· 
':~i.~·~let till I:notsvarande kvantitet olja. "' 

.. S1ff1~orna. visa en mycket kraftig expansion sedan före 
va_r~dsknget, 1 det att 1938 importen av oljor var en dast 1.3 
~ml.Jone~~ ton, _främst då lättare oljor. Tyndpunkten !J nr nn 
Ilytt~1ts over till de tyngre oljorna, så att närmare 80 j!, äro 
eldmngs- och motorbrännoljor och endast drvgt 15 r; ben· 
sin och fotogen. · " L 

3. Handelsflottans sammansättning och utveckling. 

Under tidigare skeden hade den svenska handelsflot tan 
huvudsakligen till uppgift att fylla lokala transpo rtlJe]lov 

651 

.]J de st?.ra sjöfartsn~loioner;1a_ voro tämlige1~ ~nsam_ma ~Jer
~c . på varldshavCl~. Sa -~manmgo_m med }JorJan v1_~l tl~cn 
1al x efter sekel~.kiftet overtogs 1 allt stm-re ulstracknmg 
s tr~ ~l eln och samfärdseln inon~ landet av nya kommunika':.. 
J ~a :1 smedel, och våra redare komm,o att rikta sina blickar 
t% m er a på dc internationella sjövägarna, där det fanns 
a tt om spelrum för initiativrikt och sakförståndigt folk, 
dO l l f"' t t . o t " 111 vågac e sa sa or a · vmna nago . 
50på så t:.ätt kom större delen av svenska handelssjöfartens 
rerkE:.amhet alt utsträckas till länderna kring de stora ocea
\erna . Resultatet känna vi alla. Våra fartyg göra i dag be
:ydand e insatser på alla väddens hav och denna interna
tionella verksamhet åtnjuter ett ständigt ökat förtro ende, 
icke minst tack vare att vår handelsflotta har ett ansvars
kännande befäl och dugligt f.jöfolk med goda insikter i huru 
fartyg och laster skola handhavas. Att fartygen - till ÖYer
vägande delen svenskbyggda - ha hög standard och i 
många fall äro speciellt utrustade för olika slag av laste r, är 
även av avgörande betydelse i den internationella konkur
rensen. Den svenska rederinäringen unde r de senaste de
cennierna har alltså m.cd framgång kunnat upptaga tävlan 
inom världssjöfarten. 

lVIen situationen har dock icke utvecklats lika gynnsamt in
om alla områ den av sjöfarten. Bl a har den markanta skill
naden i löneläge mellan Sverige och vissa närliggande län
der, som fö relegat under hel a efterkrigstiden, inverkat men
l!gt på berörda tonnagegruppers utvccl~lingsmöjligheter. Där
till kommer att våra smärre fartyg i trafik på närmare län
der ha större bemanning än fartygen från kon!-::urrerandc 
l~nder. Detta sammanhänger med att våra statsmalder långt 
fore ~-n dra länder lags tiftade med ledning av en konvention, 
som annu icke är allm änt antagen. De~·.sutom tillämpades 
dens_mnma i Sverige med en strängare tolkning än vad kon
~ent~?nsutskastet avsåg. Sedermera ha vissa andra framståen-
~ S] ofartsnationer, som insett olägenheten av den skandina

V~sl~_a_ sjöarbetstidslagstiftningen, ställt sig avvaktande, med 
Pafol] d att det föreligger en icke oväsentlio· skillnad ifråg·a Otn b . L ' o . ' 
f e1_na~u1ingskostnaderna. Enligt en för ett par år sedan 

~t fenthggJord utredning om. stöd åt den. m:indrc .. och medel-
1,ora skeppsfarten - det Lmdberg-Petnska betankandet -
gago då lönekostnaderna i ett holländskt nwtorfartvg om nå
~lot l11indrc än 500 bruttoton vid ungefär 60 ~~ av n1~tsvaran
s&i~osh!_ad ~~- för ~.v~nskt vidkommande. För tyska fartyg v~r 

t an 10 ;c och for engelskt tonnage runt tal 75 %. For 
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fartyg om 1.250 bruttoton, en storlek som i clet ~l iir su 11111 , 
hanget ockå är aktuell, variera motsvarande siffror Ine1(111-

65 och 85 %. För cle svenska rederier, som b eclriYa trnfil· an 
Öste rsjön och ::\Tordsjön, ha cl es~.a skillnader~ kostn :.dc r 11~ D

1
a 

fört icke oväsentliga nackdelar. De ha hängenom Lllt se~
riaheter att med sina mindre farlvg göra sia [!iillan d 1· 1·- \a. 

" . - ~ ~ . u '. \()]] 

~~m-ren?en m.~d de fr.~mmancle h.and elsflotto.'.'nas sm nto !1 , 1 arr~ 
I.nle nnnst nar det g.aller trampfarten . . Det ar heklauli ut :;11 . . ~ ~ ' l..l 

denna vår försämrade konkurrensförmåga kommil nll dra]. 
ba jm.t det tonnage, som i:ir särskilt nödvändigt fi ir l nn d~t 
i händelse av politiska förvecklingar. 

Diagmm 3 A. l 
övre linjen i detta diagram visar SYeriges totat_ lonnarre 
i bruttoton åren 19-15 t o m 1955. Tonnaget h ar dii rdt~r 
delats upp i olika grupper, nämligen underst m oto rseg
lare därefter övriga fartyg under 500 bruttotn n, far tyg 
mellan 500 och 1.500 bruttolon smnt fartyg dårii \'('r. Fa r
tygen över 1.500 bru tloton ha uppdelats med en sii rsk ild 
linj e i tankfartyg resp ektive torrlastfartyg. Di agra mmet 
visar, att det framför a llt är utbyggnaden av lan kfl ol lan, 
som bidragit med huvudparlen av den ~.venska h,m dels
flottans expansion. 
Denna tendens kommer av allt att döma att b ih' ha ll as 

å tskilliga är framåt. Under den ~-.enaste tiden ha näm li,..,c n för 
svenska förhållanden mycket stora beställningar H\ fa rtyg 
ägt rum, främst Yid svensk a varv och de~·.sa bes lälln i1 !.;n r ut
göras huvudsakligen av tankfartyg. Enligl uppgi ft lii r. ~let 
röra sig om 1,6 miljoner d. w. ton eller drygt 1 m ii_Jon 
bruttoton, till övervägand e delen tankfartyg. Då Svcr1ges 
handelsflotta hittills utgör en 4 miljoner d. w. lon, iir c~e t 
en betydande ökning m ed stora kapitalinsa tser. En dd har
av torde finansieras aen om utländskt kapita l. 

Anta let mnidre fart'yg, d v ~. de som i frecl ha till n pp~ift 
all Iransportera våra egna exportprodukter och nöch il ndJga 
importvaror till och f dm närbelägna länder och som dar· 
till under ofredsförhå ll anden äro ~ärskilt efters~räY <ld e , )Ja r 
d ä re mot tyvärr kraftigt krymp t samman. 

Diagram 3 B. 

För alt särskilt pav1sa förhållandena för det m inc\r~ 
tonnaget ha uppgifterna för fartyg under 1.500 b ru t 0 
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ton uppla~ils i di~gram 3 B, .r~tal i stöorre skala .. D,e ltn 
diagram v1sn r tydligt d en l~r af11ga ;1ed~angen av ![raga
varande tonnage. Uppdelmnge1~ pa olika. kalegoner ar 
densamma :;-.om i föregående d~agram. OJagrammet ta
o·er emellerid icke hänsyn till [lider, fartygsslag ek. och 
det visar oss därför en a lltför gynnsam bild av dagens 
läge p å detta område, vilket jag strax skall [tlerk~Hn

ma till. 
Grä nsen 1.500 hon har valts med ledning av bl n en t~pp -

ift, som offenlliggjorts i det .n~·~.snämt~. ~la L.indberg-P~tn~k t! 
betänkand et. I d e lta har angivits att fo1: forsvarets rakmng 
behövs m?derna fartyg med en lastk?pac1let, ~v ca 2.000 _d. w . 
ton och d~~·u.nder ocl~ n_1ed e.~l farl e.J underst1gande 10 kn_op. 
Då den offJ c J ell~ statlsllkei~ .. ar upplagd 1 brnttot::m, har fr~n
·en 1.500 valls sasom ungef ar motsvarand 2 - enurn maban
da något i underk~nt - en cl.?dvil~Lskap ac ilet på 2._000 d. ~\'. 
ton. Det h ar ocksa ansetls lamphgt att draga gransen vHl 
1.500 bruttolon med Lanke på att fartyg upp till denna stor
lek i a llm~i nhet äro sysselsalta i Nord- och östersjötrafik och 
ctärför gripbara efter enelast några dagars varsel. Sti_\rrc far
tyg äro däre mot ofta svsselsatta i n.vhi_gsnare farv?l~~n .o~ll 
därigenom lt1s la vid ell eventuellt kngslall De ha darlor tck c 
samnna omedelbara intresse i d etta sammanhang, även om 
de i och för sig skulle vara användabara för lokab. militäya 
och civila transpor tbehov, som kunna ifn\gakomma. I di a
grammen ha heller icke medtagits fart~:g under 100 brutto
lon, som i a llm ~inhel icke lämpa sig för annat 8.;.1 enklare 
transportu ppgifter. 

4. Sveriges Jlanclelsflotta och dess uw·vsiwlustri. 

Vår t land ~'\ger i dag en egen hiir.ltsttleJHle vansim1ust ri, 
ont va rs stora in ternat ionella anseende ofla återkommande 
sjösättn ingar av stora moderna och ofta specialbyggda far
tyg utgöra elt synligt bevis. Jag behöve r väl hä r icke när-
1llare gå in på vikten av denna incluslri för den svenska 
hand elf,flotl a ns bestånd och utveckling. Jng vill emellertid 
särskilt framh~'l llfl risken av att uncle~: oro~tider fartygsbe
stållninga r, som gjorts i ullande l, kunna inhiberas s2.mtidigl 
8~ 111 genom ::: vspärrninga:· och krigsförlisningar efterfrågan 
l~a ersättning,, tonnage ökar. Under s ~t dana omständigheter ~i r 
~~~t av t'.t.örst<l belvdelse med en ~.gen varvsindu.:t:·i, s::m bi-
lager till all ersä tta, vad som forl orals och sor.Ja for den 

110 ~'ll1 ala förnyelse n. Redan ifr:"1ga 0111 landels möjligheteJ" 
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att vidmakthålla tillförseln av förnödenheter och (hll'ia 
öka försvaret:-:. motståndskraft är sålunda varvsind us t~~110lll 
ovärderlig beståndsdel i hela vårt försvar, så län ac dc 111

1 e11 
hållas intakt. '"' 

11 
'-un 

Diagram 4-. 

Detta diagrant visar hur dc svenska varvens av :--i n s 
manlagda produktion på drygt % miljon bru lloton Ulll
året levererar 1/J till den svenska handelj).flotl a n, un~n: 
det att o:c;, __ c~p?rlcraf' .. Med hänsyn _till det svensk a b~~ 
hovet sa val 1 fred som under oroslider står s[l lc des 
betydande reservkapacitet till förfogande. · en 

5. Handels/[oltan:; användning. 

Transportvägarna till och från Sverige. 
Som tidigare framhållits har det mindre svensk a tonna

get på grund av en alltmer besvärande konkurrens fnm fle
r~ and.~·a länder mer och mer krympt samman. En följd 
h:u·av ar att betydande delar av transporterna m ellan Sve
rige och närliggande länder för närvarande ombesörj es av 
främmande tonnage. ' 

Diagram 5. 

Här har anlöpande tonnage till svenska hamnar med un
dantag för stora tank- och nwlmfartvg angivits lllcd för
delning på svensk och utländsk flagg räk,nat i ncl loton. 
Del är som synes i flera fall allt annat än upp m un tran-

de proportioner, särskilt då för trafiken på Västtvsklnn d och 
Nederländerna. För trafik I)å fjärran länder slä'lla sig pro
portionerna däremot gynnsammare. 

Det större svenska torrlasttonageL 

Det större svenska torrlasttonnaget framförallt i tra fik på 
avlä_gsnare länder har som jag redan berört :-:.ålnn da haft 
tydligt större möjligheter att hävda sig i konkurrensen. Detta 
gäller inte blott transporterna till och från Sverige utan även 
mellan främanande länder. 

I trafik mellan Sverige och utlandet sysselsattes un der 1965 

t~~Tlastfartyg om up1)skat!ningsvis 65~:000 bruttoton_. . MeJ~ 
nara nog dubbla denna s1ffra eller narm.arc 1,2 JUJ ]Jone 
bruttoton sysselsattes till övervägande delen mellan ull än cls-
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)1al11n ar. Inte m inst dessa fartyg i trafik mellan enlJart 
J; fl_ 1111 ande länder kunna i ekonomiskt hänseende sägas ut
~1:1~11 en god exp orlprcsta lion, dock med den skillnaden i jäm
lO.~.:Ise n~_e(~ andra _exportnäri 1_1gar at~ våra egna råvarutill
f~ 10-ar hangenom Icke tagas 1 ans p ra k. 
gaV~ större svenska torrlastfartygen torde därför ha etl sam-

anl aat tonna ge, E.mn överstiger vad smn med i slnrl selt 
~rÖrändr~dc_ trat?~portvä~ar och under normala !ö rh~ lland_:n 
ii r nödvan_digt for att tillgodose hemlandets langvaga for
bindelser over haven. 

Tankj'artygen. 
Den svenska flottan av stora tankfar tyg, som år 1035 om

fattade drygt 1,2 miljoner dödviktston, sysselsattes till un
gefär n i trafik på svenska hamnar och resten på vädds
haven. Inom denna gren av den svenska sjöfarten har såle
des en mycket omfattande och glädjande expansion ägt rum 
men samtidigt får icke förglömmas att en betydande del av 
oljetillförseln till vårlland ombesörjes av främmande fartyg. 

Med den fördelning a v v å r oljeimport på olika leve rans
områden som j ag tidigare skissera t beräknas behovet av 
tankfartyg för transporl till svenska hamnar år 1955 till i 
runt tal 850.000 d. w. Därtill får emellertid läggas den yt
terligare tonnagemängd om 330.000 d. w. wm erfordrades 
för att tr ansportera råolja från källorna till v~n· a leveran
törer bland raffinadericrna i Västeuropa. Det totala tonnage
behovet för försörjn ing av Sveriges oljeimport år 1955 skulle 
således vara mycket nära 1,2 miljoner d. w . ton d v s obe
tydligt m indre än den flotta vi då ägde, och väl att märka 
at_t fartygen då ännu kunde gå ostörda genom Suezkanalen. 
For 1956 ökade vår oljekonsmntion i runt tal med 20 o/o, vil
ke~ jämte de längre färdvägarna som förorsakades av Suez
knsen åstadkom en knapphet på tonnage. Tonnageökningen 
v~.r 12 %. I)ct stora nybyggnadsprognun från svenska be
~~allar~_, som nu föreligger, är därför att hälsa med stor till
{edssta llelse dels ur landets egen oljeförsörjningssynpunkt 
i edls genom att stora inkomster konuna att tillföras landet 

en m,ån det svsselsättes i enbart utländsk trafik. 
r Suezkanalens "avstängn ing medförde för ett genom~.nitt
Sgt ~ankfartyg en mertid av 28 dygn fram och tillbaka till 
a~er:ge fö r gång runt Afrika, viket innebär en förlängning 
llalgang ti dc~~ m~d 63 7c . E1~ ytterligare konsekvens av ka-

ens avstangnmg och osakedJeten om dess lugna och 
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ostörda o användning SOl?,l fra~11!ida_ g~nomfa_rtslecl är, at [ S[o, 

leke1~ pa tankfa~·ty~en_ okat. fra?- tllhgare h_ogs t 30.000 ton t 
1~----_-bo.o.oo ton, J a,. 1 Ylsf:.t; fall. anda upp t1ll lOO._oqo to n. b~.' 
h1thlls f ullastad e fartyg a hogst -!0.000 ton medgivi ts gc110 '1 

fart i kanalen, är det givet att trafiken runt Afrika i fra~lJ
tiden kanuuer att avsevtixt öka. 11· 

En ytterligare utveckling av det större svenska lun nane 
ilar varit berättigad, men olika slag av bestämmclsPr ha tn~t~ 
verkat detta syfte. En av anledningarna är inveslc rin gsav. 
giften, vilken fördyrar det svenska tonnaget jämfört me d det 
utländska. Dess konkurrenskraft internationellt selt l11r här
igenom nedsatts. Det förefaller egendomligt alt - Cl lmi nsto
ne föreligger sådant förslag - cisterner fö r lagring av olja 
skola få byggas fria från sådan avgift, medan tankf artyg som 
fordra~. för transport av oljan drabbas av sådan ~wgift. För 
ett medelstort tankfartyg skulle investeringsavgifte n i dag 
utgöra ca 3% m;iljoner kronor, som måste beta las u t Yit\ 
fartygets leverans. Låt vara att ungefär hälften sedan res ti
tueras genom att avgiften föres på omkostnadskontot men 
pengar na ~'.kola i varje fall anskaffas och med n marande 
»ransonering» är kapitalanskaffningen som bekant ma ngn 
gånger synnerligen besvärlig. 

Med all re~.pekt för statsmakternas strävanden at: hej da 
den rådande inflationen framstår del i varje fall som obe
aripliut att beställningar vid svenslza varv a v fartv~~ fii r ut
i~ndd~ räkning skullec vara mindre inflationsbefräJ{1,Jande än 
svenska b eställningar. Det lär dock vara bristen p[l arbe ts
kraft som är det primära i den situation man ha r nt t be
mästra. Jag skulle därför särskill vilja framhålla fiiljande. 

Den svenska handelsflottans nettotill~.kott till b etalnings
balansen med utl andet rör si.~, som tidigar e näm nts, orn ca 
l miljard kronor, d v s m er ~{n 1 / 10 av den övriga exporten. 
Det till Sveriges R edar eförening anslutna lonnagel - om
kring 95 % av hela svenska h andelsfiollan - h ar för na:~ 
varande i runt tal 21.500 anställda, varav emelle rtir! enda~ 
ca 1-1.000 äro svenskar. 

Xven om genom de åtgärder v artill jag återkomme r ~~
nare i mitt anförande ett ökat antal svensk:a med!Jo r~a1

1 : 
k_ommao att bemanna vå:·a far_~yg vågar j~g påst~\ alt de l 111ed 
f111ns nagon annan av vara storre exportJndustner, sonJ 111 n 
så liten belastning a v arbetsmarknaden k a n 8stadkonlm' 
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~ ~.varande exportprest~tion. D·e~ta bon~e enligt min m_e
Jl~0 . bättre beaktas av vara myndigheter 1 dessa arlJetsbns
JI111g tid er. Å andra sidan är det ju uppenbart, att kapital
~ens sieringarna inom sjöfarten genom långtgående rationa
l~1"~·ingar äro högst betydande. För ett tankhu·tyg får num 
1.1:J~n a med en investering av icke mindre än ca kronor 
7co.ooo: - per ombordanställd . 

B· Handelsflottan i orostider. 

1. Handelssjöjarle ns ledning. 

Jag övergår nu till a tt något beröra handelssjöfartens funk
tioner och betydelse för vårt land i orostider. Den omfatt
ning, i vilken svensk sjöfart kan komma att fortgå under 
sådana förhållanden, måste bliva beroende främ.st på fak
torer av utrikespolitisk, strategisk och militär a rt. Del torde 
därför få anses n a turligt , att jag som representant för han
delssjöfarten icke fö!·dj u par mig i fd1gor av sådan k araktär. 
Jag fJkall endast i korthet anläggla· sjöfartsmannens .:,_yn
punkter på problemet och ~.kall därvid i möjligas te mån stöd
ja mig på erfarenheterna från senaste världskriget. 

Det synes d å först lämpligt atl m ed några ord beröra led
ningen av handelssjöfarten i orostider och nämna vissa gäl
lande lagar och förordningar, som äro av grundläggande be
tydelse i detta sammanhang, nämligen dels lagen om förbud 
i vir.sa fall mot öve rlåtelse eller upplåtelse - exempelYis 
geno m tidbefraktning - av svensid fartyg till utlännjng 
(SFS 299/1939) dels lagen med vissa beslämmelser om frakt
fa rt m ed svens1ka fartvg (SFS 17()/19-W), d~ir hl a stadgas 
:llt resor med svenska fartvg, då så är erfonlerligt, Ht förc
t~ga,~ allenast med tillstUnd av Konungen eller särskild myn
d~g!let. Med stöd a v såväl våra egna erfarenheter angående 
dingeringen av den civila sjöfarten under senaste krigcl 
;om m ed_ iakttagande_ av motsvarande organisati_~m utom
ands under samma tid, synes det vara starka ~.kal antaga, 
lt t man vid ev. före kommande behov i framtiden får räk
;la l11ed a tl det träder i funktion ett svenskt statligt organ1 l 
O!' central dirigering i stora drag av landets totala trans

[1l~ rtväsendc motsvarande den tidigare Trafikkommissionen. 
l f ' 

1 
l1 nn f.amverkan med dcHa statliga organ torde bl a kom-

1:1~ ~tt stå ett redarnas eget organ, nwtsvarand e Sjöfartskom
dillten ~939 . Principen för sjöfartens dirigering torde bli att 
e stathga organen lämna allmänna d irektiv och fraktlicen·
~--

' ) . 
~ Elnl!gt Kun~l. 1\'Ia.j: ts skrivelse 22 juni 1951 Riksnämnelen för Eko--
0nli k: .. c • 1 forsvarsberedskap. 
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siering, och att denna dirigeringsverksamhet sker i in t· 
d .. d I .. . '111 samverkan 1ned re arnas nyssnamn· o a organ. .. ovngL t ord 

f,jöfar tens egna verksamhetsgrenar fa svara fm: transpon .e 
nas praktiska utfö rande. Endast u ndantagsvis shson1 ,;tl 
brådsk ande utrymning eller und anförsel o dyl torde hå': 
d are ingrepp i sjöfarten behöva tillgripas. t-

Härefter skull e jag vilja inskjuta några o~·d om försäL 
ringsfrågan vi d krigd'ara . Emellan Statens kngsförs iit: ri n"~
nämnd för svenska statens räkning träffades red,an ~t r 1946 med Kungl. Maj :ts godkännande ett a:tal 1:1ed de svenska 
sjöförsäkrin [~sanstalterna att staten v1d kngsutbrotl ÖYer. 
tager ansvaret för h ela den krigsrisk å bland annat svenska 
fartyg, som av försäkringsanstalterna är täckt ge nom vid 
tidpunkten för krigsutbrottet löpande direkt tecl;:_n ade för
säkringar. Avtalet träder automatiskt i ti~lämpnin_g vid ut
brott av krig mellan två eller flera av vissa anpvn~1 stor
makter. A:vtalet träder jämväl automatiskt i tilläm pni ng, 
därest Kungl. Maj :t i anledning av utbrott av anna l k ri g än 
här nämnda förordnar , att staten skall medd ela transport
fön~äkring mot krigsrisk. Ehuru avtale t först lrt\dcr i till
lämpning vid krigsutbrottet, ansvarar staten enhgt avta let 
även för krigsskada, som inträff at dessförinnan , c!i:i res t den 
varit förorsakad av förberedelseåtgärder för eller k rigshän
delser smnmanhängande med det t:rig, viikel senare föran-
leder tillämpningen av avtalet. . 

Ovanänmda a nordningar medföra att redare, ~)om lw sma 
fartya k r ig·sförsäkrade i svensk försäkringsansta lt, icke cW 

..., ~ .._ '- o 

oro för krigsfaran behöva draga sina fartyg från dc omra-
den, där de ur landets svnpunkt bäst b ehövas, och n ta , att 
även de ombordanställda h a ett försäkringsskydd ordnat 
på bästa sätt. 

2. Transportb ehov och tillgängliga resurser. 

Man måste ~edan stä~la sig fr~g~n inför vilka pro.bl~~~ 
de ny~.s b esknvna statliga och c1v1la organen k on.llllcl .' 8. 

ställas. I händels av ett krigsfall, i vilket något av lande t ~1 '_ 
kring östersjö1; ?lir inblandat, blir .. det ur na:ige ~·~.n~s~)Se 
punkt stora svangheter att ha det s torre tonnaget l~ ' m 1 ,_ 

n~est ri.~.kfyllda zonerna f:-am~ör a~lt i .. ?~tersjön. J-In~ych~~l~
giften for detta tonnage far bh att 1 moJ hg as te man 'Hl111' o t 
hålla ~veriges förbindel se1~. väs ten~ t över have1;. :v a~l darcnc1et 
det mmdre tonnaget b e traffar, far man utga Ifrn n :1 ll 1 •• i stor utsträckning' kommer att t agas i anspråk av J;: ri gsnla' 
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h i övrigt få koncentrera sina uppgifter på dels trans
ten °~110m l andet för att komplettera de i händelse av krig 
port .I urståndsatta järnvägarna, dels för att distribuera de 
de1."1.~ som de större fartygen kan f,öra till hamnar vid väst
':a~~~~ eller möjlig.~n till o någm~ skyddad plats litanför lm~
],n c gränser. Vad fors t da betraffar det storre tonnaget tor
de\ih·a framhållas följ ande. 
deDet större torrlasU~nnoget. .. . . .. o 

Erfarenheten har visat, att cl~.t ar_ ett .. _ll_vsvlllkor fo~: vart 
d att sjövägarna över haven aro 1 moJhgaste grad oppna 

1 U.1~ oss. Vare sig vi stå utanför de stridande i en krigisk 
[,~nflikt eller vi 'indragas i ett krig, ~li våra omöj.~igl~~ter att 
]Jävda vår ställnin~ l~elt beroende a':' 1 v~.d 1~an for fm·svars 
makten och försÖrJnmgen erforderliga fo rnodenhe ter kunna 
erhållas. . . .. .. 

Under förra kriget lyckades v1 JU - om an med »ett no?-
·op» få in så pass mycket förnödenheter - och då särskilt 
~ränslen - att vi kunde leva vidare och behå~la vår mot
ståndskraft. Tack vare vår järnmalmsexport hll Tyskland 
kunde vi få in stenkol därifrån och vad vä~.imakterna be
träffar ställde vi en mycket stor del av vår oceangåend~ 
handelsflotta i deras tjänst som kompensation för att v1 
överhuvudtaget skulle få fortsätta vår sjöfart västerut i form 
av lej d trafik. . 

Men huru äro förhållandena nu? J a, man kan JU genast 
konstatera att de äro fundamentalt olika mot under senaste 
världskriget. Nu ingår Västtyskland i västmakternas grupp 
och vårt u tländska varuutbyte ligger till snart sagt 100 7o väs
terut. Vi äro med andra ord helt beroende av västmakterna 
o.ch m åste nalurliglvis vara beredda att lämna km_npensa
hon f,ör att få driva sjöfarten med bibehållen neutralllet. Det 
ojämförl igt viktigm·.te kompensationsobjekt et blir ?å vår 
oceangående flotta. Hur stora delar av denna, som v1 ound
gänghgen behöva för egen trafik på vårt land, är mig ej 
bekant, men med tanke på den inskränkning i transportvo
lymen till och från vårt l and, som. måste genomföras, före
stäUer jag mig, att den kompensation vi skulle kunna. lämna 
sedan våra egna transportbehov m ed torrlastfartyg tillgodo
setts, blir av gam.ka betydande omfattning. 

Tankfartygen. 

.!ag övergår så till tankfartygen och skall först beröra den 
stotre tankflottan. Erfarenheterna från förra kriget lärde 

43 
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oss, att de större fartygen äro synnerligen sårbara. Huruv· 
i ~~~. situatio_n ?ä.r S-ycrjge är inv_~ckl~t i k,rig_ det kan 

1}1 ~ 
mo.]llgt och 1 sa fal~ 1 v1lken utstra~lmmg na vastl~ustban~~~ 
med de stora tankfartygen, den fragan kunna m m a ära ~>l 
åhörare säkerligen bäst sj älva besvara. 'l e 

Med ledning av de erfarenheter man hade från förra l·. · 
get har j ag cn1ellertid en stark känsla av, att utan ett h~~~
clancle militärt skydd kommer det att bli ytterst sva rt a~; 
nå västkusthamnar med större laster av olja. ' 

En__för_ hela berc_dskap_en oväsentlig åtgärd m,ås_te under alla 
omstal1<hgheter bh, att 1 hade ensJ.alcl och stathg regi ordn 
väsentligt öl~ad lawil~~ ~v olja utöver ode.- jag v~g·n· säg~ 
~1et - yn!<hgt _sm~ forrad, som nu sta t~ll buds m le bara 
1 anslutnmg till Importhamnarna utan 1 kanske än höare 
grad vid respektive industrier, fastigheter, lanlgilnlar l~ch 
så vidare. 

Ett klart belägg för detta är Suezkriscn, sorn endast hade 
till följ d en mindre förlängning av resorna från P rsiska 
viken men ändå m edförde en kraftig minskning av ol jetill
förseln och en åtstramning av konsumtionen, vilket iekc ha
dc behövt f.ke, därest tillräckliga lagringsmöjligheter fu nn its. 

Utöver e lt effektivt militärt skydel och en väsentligt ökad 
lagring skulle självfallet en flotta av mindre tankfartyg, som 
kunde dels hämta olja på avlägsnare platser, dels också 
sprida densamma inom landet, vara av mycket stmt värde. 
De små tankfartyg vi äga i dag räcka emellertid inte till 
för ens bråkdelen av de tranporlbehov, E.om. i så f all skulle 
fyllas . 

I en situation där våra fartyg icke riskera att bli uisa tta 
för krigshandlingar omedelbart intill våra kuster - alll
från fredliga förhållanden till oroliga tider, då de nödvän
diga lagren behöva så vitt möjligt fyllas - är v8 r flo tta 
av stora lankfartyg av yttersta betydelse och j ng tillåter 
mig därför än en gång erinra om vad j ag ticligm·e s ngt be
träffande nödvändigheten av att denna får utbyggas ~i n J~1 e
ra. Man får heller icke förglömma, att i en krigsf.ilua l1011 

där vi äro neutrala även tankfartygen kan ha sin stora be~ 
lydelse som. kompensationsovjekt för importen av dc fö r oss 
nödvändigaste varorna. 

Det mindre torrlasttonnaget. 

Det är em ellertid_ en annan sida -~v vårt totala sji~ tran!; 
portproblem, som mger mycket ~.torre bekvmmer nn d . 
större tonnagets användning. Jag syftar då i)å den a lll J11Cl 
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.
1
]taoandc bris len på mindre och med elstora torrlastfartyg, 

Il 
1 

'heligare berörts. 
sOEnligt vad so_m tidigar e framb~Jlits s~,;.ul_l_~ i första hand 

rtyg om upp till 2.000 d . w . ton larnpa stg for kragsmaktens 
~:]loV ?.ch tra1:spo~· tcr t~h:1ed kt:sten ~mder orostider. . Det 
.. . därfor som Jag 1 ett tJcllgare vtsat diagram har clragtt en 
~:-äns vid 1.590 bruttoton, s01~1 i_ myck~~ r~mt tal_ an_ger far
tyg ~v nyss1~amnda storlek. Enligt --~erakmng~r 1 Lmcl~~rg
petrt~ka bct~nl~andet, som_ avgavs for ett par ar sedan forc
tåg da en bnst mom det mmdre tonnaget om narmare 90.000 
bruttoton, under del att ett överskott på ungefär 100.000 
bruttoton förelåg för det medelstora tonnaget med hänsyn 
till då före liggande beredsk apsplan. Sedan dess ha an
språkel~ h~j ts och det tonnagebehov, s l? m då ang_av~ är .. i dag 
1,äsentlJ gt 1 underk:ant. En av anlednmgarna harbli ar att 
det svenska tonnaget i dessa storlekar kraftigt minskat. 
Enligt mina beräkningar skulle redan i slutet på 1955 
det tillgängliga tonnaget av nu ifrågavarande storlekar 
svara mot endast % av det aktuella behovet vid krigsfara 
Jfen härutöver måste framför allt hänsyn tagas till att en 
stor del av detta tonnage är överårigt. 

Om elen nuvarande utrikespolitiska spänningen skulle leda 
till ett skärpt beredskapsläge lär en stor del av detta - låt 
vara r edan nu för knappa - mindre tonnage finnas kvar i 
svensk ägo. 

Skulle återigen våra förhoppningar om en utrikespolitisk 
av_spänn ing gå i uppfyllelse, blir ~.iluationen i fråga om de( 
n~mdre tonnaget vida mer ogynnsam. I sådant fall är att 
vanta att den öve rkonjunktur, som. vi alltjämt uppleva, kom
n~er att gå tillbaka, varvid som en konsek.vens efterfrågan 
pa tonnage kan väntas minska. Frågan blir då : Vad händer 
1 en sådan situation med de mindre svenska torrlastfartygen'! 

0 
Att det äldre omoderna tonnaget kan hållas i gång i dag 

t eror i främsta rummet på den r å dande goda fraktkonj unk
k~ren, men något nämnvärt överskott för dessa fartyg cr-
11alles dock icke. 

1
, För de mindre moderna svenska fartvgen innebära de nu
ii~ran de frakterna, att rederiföretagen visserligen få ett visst 
il~ersk_?tt n1.en m~d hänsyn till de höga byggnadskostnader
i -anda upp till 3.000: - kronor per ton d. w. -- är detta 
i ~egel knappast tillräckligt fö~·___förr~nt~1ing o~h avskrivning 

pe? tak t, som kan anses affarsmass1gt betingad. 
ilä11°l'tysk ar, h oll_?ndare och ~ndra,_ son~- enligt .':ad tidigare 

111ts ku nna t rakna med vasenthgt lagre dnftkostna dcr, 
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är den eko_nomiska situal~cmen vida gynnsam1~1are: D ~ir av fö)_ 
jer att ullandska redare 1 !Jelydande omf::ttnmg ku nna t fott
sätta att bvcrga modernt konkurrensdugligt tonnage, varig 
nom man }.~n befara, att dagens brist på tonnage i des:
storlekar tyvärr ~.nart nog kommer att hävas m ed far ty a 
under annan flagg än <len sv_enska. o • g 

Därest nuvarande överkonJunktur gar t1~l!Jaka m~d därav 
följande mindre efterfrågan på tonnag~? ~u- det stalit ut0111 
all disln1ssion att i främst a rummet det alclre svenska fonn{l
(Jel icke n1.ecl nå cron som helst lönsamhet kan håll as i gf1 na 
I ett sådant läg~ ha nämligen våra f'.våraste_ kon l_;. urrcn t~: 
av skäl, som jag nyss nämnt, möjlighet att vasenlh gl sänka 
~.ina frakter utan att likväl behöva kalkylera m ed fi irlust 
på sin verksamhet. Beträffande det äldr~- sve~1.sb: tun na.get 
gäller då, att redericrna endast ha att stalla m sig pa för
~äljning eller upphuggning. 

Diagrcun 6. 

Detta diacrram belvser lägets allvar. Den övre li njen m~
ger torrla~tfartyg Öm 1.500 bruttoton och dämn~lcr. ?am
ma uppdelning efter storlekar har skett som 1 lHllgare 
visade diagram. Dessutom har angetts, huru stor del aY 
tonnaget i respektive grupper, som är över tju go _a r. För 
molorseglare har påvisats att huvudparten ul gorcs av 
träfartyg. Som. synes är det fartyg över tjugo ar som 
dominera. . . 

Åldersgränsen 20 år h ar valts därför alt d~n fr nn_skl!J el' 
förkrigstidens fartyg, som voro byggda med hansyn t1 ll hell 
andra driftsföhållanden än de som nu råda. 

Om man som, en approximation länker sig, all tonn age: 
som 1955 uppnått 20 års ålder, försvinner och nvbyggnadel 
icke kunna fortsälta i nämnvärd utsträckning, Htr uH:n _en 
siffra, som: åskådliggöres av stapeln längst till hö ger l dl~: 

D · t l t · l l · l ·1 crc l val grannuet en v1_sar, at · < e n1m< 1:_e sve1:s "~- onn, ". ' J11Cr 
om nu är fråga, lcke kommer att racka till for att f~ ll ~ _ 
än högst 1,4 a'v det behov, som __ beräknas före~ig~a vi(~ f~·~:~:~ 
tida fall av skärpt beredskap. Aven om man mrak~1<1l f,_ till 
nåcrot större än 1.500 bruttoton, kanuner man sn k<lC'· J]J 

:S • l cJ]' Ll] rent skrämmande siffror. ~ybyggnaderna mom c en n_~1 "'i ge-
under de senaste fem tt~en har inte. omfat_~at m e1; ut~ v del 
nomsnitt 4.500 ton per ar, d v s nunclre an 1,5 l' a 
totala tonnagebehovet 

f]an delsj'lottans beredskap. 
3-
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Ja o· sk aU slutligen m ed några ord beröra vissa frågor rö-
d~ handehdlottans beredskap ur personell och materiell 

ra ll unk t. I elt framtida krig mellan öst och väst torde det 
sYl~; att förvänta att en hänsynslös sjökrigsfäring mot han-
~:i;vägarna km~m~:r att insättas redan från bö_~·jan. ___ De~ gäl-
• . ju för d e kl'lgforande att med alla m edel soka forlundr a 
~~~transporter i moslåndarem. tjänst. För denna sjökrigsfö
~~ng kommer våra handelsfartyg att med visshet bli u tsatta . 
~ör att bereda dem skydd ~år J_n,~n räkna med at~- de få __ å l
följa västmakternas konvoJer 1 oppct hav och langs vast
makter nas kuster. Härvid erhålla våra fartyg samma skydd, 
men få också slå samma risker som de krigförandes egna 
fartyg - ett förhållande, som är oss väl bekant från förra 
kriget. Det betyder med andra ord, att vare sig vi äro n eutra
la eller krigförande, komma våra fartyg att behandlas på 
r.amma sätt som de krigförandes . 

Handelsfartygen m åste bl a i stor utsträckning samman
föras i konvoj er under skydd av sjö- och flygstridskrafter 
såväl i främmand e som även i svenska farvatten. Erfaren
heter ha emellertid vi~.at, att det icke är tillfvllest med det 
skydd, som dessa stridskrafter kunna ge. I-Ianclelsfartygen 
måste själva kunna bidraga till sitt försvar och skydcl. För 
detta ändam ål måste handelsfartygen utrustas med viss ma
teriel, i först a hand luftvärnsartilleri. I de lednncle sjöfarts
länder na vidtagas numera åtgärder för att åstadkomma detta 
redan vid ett fartygs byggnad. 

Vad personal en och des-s utbildning betri:iffar, ~i.r princi
pen blan d de ledande sjöfartsnationerna all handel~.flottans 
r.~rsona l i krig skall kvarstanna ombord å handelsfartygen 
tot· tj änstgöring p~t dessa, och att denna personal endast 
skall erhålla sådan form av militärutbildning, som erford
ras ~ör att den ~.kall kunna deltaga i försvaret och skyddet 
~v Sin ~ egna fartyg. Diet råder en klar enhet mellan sjöfar
~ns ohka personalorganisationer om vad här sagts angåen
le behovet av artilleri m n11 för försvar av egna fartvg och 
~111 Personal ens utbildning för deltagande l~äri. Yåi.·' han
he~sflo tt as män torde mer än de flesta h a personlig erfaren
d:t ~:: vad en ohä~~-f'.ynslös .. sj~kr~_gföring vill o säga ooch hur 
fl ka_ns att sta forsvarslos mfor anfall fran ubatar och 
lfYgstndskraftcr. »Så dant får aldrig mera ske» säger Inan. litall l . . , . ~ 
och !O~pas vlCla~·:, att den und_:r sen~ste hclCI~- upp_tagn_a 

dJskuterad e fragan om en forkortnmg av varnphktst1-
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den för handelsflottans ombordanställda skall ku n na lö . 
vilket skulle u tgöra en stimulans för ökad rekryterin o. ~~. 
nuvarande tillståndet med ca 40 % utlänningar blandt\111 et 
skapet är icke för~varba~'t vare s~g ur säkerhets- eller· ~il
redskapssynpunkt 1 orosticler och Icke heller med lnnke e
nödvändigheten att erhålla befäl till handelsflottan i fre r.a 
t_ic!· För egen del .. _v ~ ll jag ,starkt un_derstryk~ vikt en av~~
fragan snarast mo]hgt erhaller en tillfredsstallahde lösnin t 

I insikt om nödvänd igh eten av att något måste göras r~: 
att höj a vår h andelsflottas beredskap i orostider u ta rbet~: 
de en av chefen för marinen i samråd med Sveriges Heda 1·~
~-öreniJ~g tillsatt kommittc ben~m~1cl _»Sa~narbet~k ( ~lll mitten 
orlogsflotlan Handelsflottan» pa Slll tid VIssa pr111 C1 pförs lag 
ti ll f rågans lösning. Kommittens yttrande är nu u nde r be~ 
handling av en kunglig kommitte. Målet för utred ningen är 
att framlägga konkreta fönJag, ägnade att läggas li ll grund 
för ett slutligt ställningstagande av statsmakterna. 

Det är att häl~.a med tillfreclsställalse att frågan om Yår 
handelsflottas beredskap nu tagits upp till beh an dli ng aY 
statsmakterna, och 1·edarna jämte samtliga grupper av om
bordanställda hysa stora förhoppningar att saken ska ll be
handlas så, att frågan om erforderligt material fö r ha ndels
flottans försvar liksom frågan om personalens u lhildning 
för vapnens betjänande skall få en god lösning. Därigenom 
skapas trygghetskänsla för samtliga ombordanställ da och jag 
tror mig veta, att vi ha marinens fulla stöd i hela denna 
för vå r handelsflotta så synnerligen betydelsefull a sak. 

Innan jag slutar denna allmänna översikt vill j ag sta rkt 
understryka vikten av det samarbete, som existera r me1I a1~ 
marinen och handelsflottan, icke endast bibehå lles utan 1 
slör~. ta nJ~öjEga omfattning befästas och utbygges , savä l ~ad 
b e träffar personella som materiella frågor. Båda lvi1 !Jehova 
varandra och ingen kan fungera verkligt effektivt den and re 
förut an, framför allt icke under skeden av politisl~a rii rvecl;· 
lingar. J ag vill i detta sammanbang icke underU'tla ntl lll:
derstrvka vad chefen för marinen vtlracle vid Sveriges Fal
tygsbe-fälsförenings 50-årsjubileum iör några da gar ~.c <~an. d 

»Ett framtida krig kommer inte att göra nå gon a tskdina 
p å fartyg under tvärskuren eller tretungad flagg, sade h;': 
bl a. Gemenskapen m ellan örlogs- och handelsflo tt ans ]Je .3_ 

lå ler sig teoretiskt uttrvckas i siffror. D et samm anl<tgda a\ 
tiva f artygsbefälet i s~enska handelsflottan upng;'\.r _till ,c;, 
3.000 och av des~.a bir över 50 % reservbefäl i örlogst lotl"~r 
det värnpliktiga hcfälel inbe räknat. Betydelsen av de ti::J ' 
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enbar, när utv~cklingen _otv~tydigt kräver, att. handel~
llPP g·e11 utrustas sa, att de 1 kng kunna deltaga 1 konvoJ

·tV fH l o • t » 
fÖfS~:~~~nfatlningsvis vill jag till sist -angiva de frågor, S0!11 

Ti~t min n~_ening i främsta_ rurmn.~t mås~e beakt~s och v~l
ell lösning ar ett absolut villkor for att iwndelsflottan vid 
j{~S eventuellt kr_igsfall .. skall erh~lla möjl~ghet att -~ sam
e~·bete m ed mannen gora goda msatser t1ll gagn for vårt 

~nd och dfolkf·... .. d .. l .. d' l tt . .. t'll ' ·t'll l) För et ors ta ar et nolvan Jg a ·· VIager 1 gang 1 

indre och medelstort tonnage i erforderlig mängd. 
1112) De ombordanställdas värnpliktstjäntsgöring bör ordnas 
, att m an stim.•u lerar de unga till att i ökad omfattning taga 
~~ställning i handelsflottan. Hä~·igenomi skulle bl :;t åst~d
kommas att antalet ombordanstallda av svensk nabonalltet 
ökades vilket i sin tur skulle leda till att befälsbristen kun
de avhj älpas bättre än hittills . 

3) Frågan ont ett förbättrat skydd för fartygen måste lösas. 
4) Väsentl igt större lagringsmöjligheter för olja måste 

åstadkommas, varvid det allmänna för detta syfte bl a måste 
lämna bidrag i form av lån på rimliga villkor, samt i övrigt 
medgiva erforderliga lättnader. 

5) Investeringsavgiften måste slopas, i all synnerhet för 
tankfartygen, vilken fråga intim.l sammanhänger med frå gan 
om olj elagringen inom landet. 
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SVENSK PRODUKTION ,KONSUMTION 

OCH HAN O &L SOM S;t.TTN l NG 

l MILJARDER KRONOR. 

PRODUKTION 
40 

FÖR BR UKNING 
40 

t5 

14 

13 

t2 , 
!O 

9 

IMPORT OCH PRODC/KTION AV BRJI.NSLE 

ÅR C. N 19.J8 SAMT 19~- !956 

J MJLJ. 15RT 

.- ,.-. 

...... .. 
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2 

IM P. KOL OMRAKN. TILL. OLJA 

.... - --~ 
~--~---·~~~~~~--~~~--~~---.--~ INHEIIASKT IJAANSU OlllfR l OUA l 

,51 ~ ~1 1941 ~ 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
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T'ONNA(JE AV SVENSKit, HANOE.LSFARTYG I'ÖitO E.i..A o t 

pJ. STORI..EKSuiHII'Pt:R I!FTER ~lti/TTOTON 
(FARTYG V N DeR 100 /5R.. TrJN I!J MeDRA"I(IJ,O,De) 

1000-TAL. IRVTTOTON 

FA.IlTl"\!0 11VU 1500 TON 

MRAV TON lASTI'ARTY6 M. fl 

FARTYG M[.UAN 500 o. 1500 TON 

TONNAGE. AV SVENSI<A HANDEJ..SFARTYG 

UNDE.R 1500 ~RUTTOTON 

(FARTYG UNDER 100 BR. TON ~J M~DRÄKNAOE.) 

:J 1000- TAL BRUTTOTON 

FARTYG MELLAN 500 o. 1500 TON 

FARTYG ME.LlAN 100 o. 500 TON 

MOTORSEGLARE 6VER 100 TON 
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1945 1946 1947 19t,..a 1~9 1950 1951 1952 1953 1954 1955 ÅR 
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DEN SVENSKA HANDELSJ:LOTTAN OCH VA R VSp ,. 
1"'1:0 ~ 

DUKTfONEN l 1000-TAL BR. TON ÅR ~55 

O~N SVEN.SKA 
VARV3PROO. 52S 

HANOEUFLOTTA VIO 
hurs BORJAN 2693 

UAN06LSFLOTTAN VI O 
ÅRET.S SLVT 2.,90 
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pet i sjöfart på vbsa länder och världsdelar använda ton
oet för delat på svensk a och utländska fartyg år 1955 (exkl. 

Jli:I"Im- och tankfartyg på 2.000 nettoton och däröver). 
111a 

----- Svenska U tländska 

Till och från fartyg- fartyg-

i o/o i o/o 

Europa 
Skandinavien ......... . ..... . . .. . 2!) 71 

Polen och östtyskland . . .. ..... . . . 77 23 
Västtyskland . ...... .. .. ..... ... . 27 73 

Nederländerna ....... ...... .... . 35 65 

Belgien och Frankrike . ... . .. ... . . L! -1 56 

Storbritannien ......... . . . .. . . . . 61 39 

Af"rika . .. . ... . . .... . ..... . ... .. . . . 

: Amerika . . . .. . . . ....... . .... . . ... . 

59 41 

75 25 

1 
Asien ........ .. .......... .. ... . . . 39 61 

l Oceanien ........... .. .. .. . .... . . . . 27 73 
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1000-TAL 
61WTTOTON 

300 

2SO 

200 

150 

100 

so 

.. . 
OVER 20AR. 

500·1500 BRT. 

~' ' 
UND1ft :lO ,J.R 

' ' 

' ' \ 
' ' ' 

ÖVlR 20 XR ', 
100- 500 BRT • ._____,/' , ', 

......... ' 
UIIID~R aoÅJt ...._ ~\. 

AV TR..Å ..... ..... ..... 
VNOIIIID.::;A=:R==::::==- - - - - .::: 

rgs1 1952. 1953 t9s~ 19.55 ÅR 

2so 

200 

150 

/00 

78 

so 

37 

Er1 örlogsexpedition till S:t Barthelemy 

1785-1786. 
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Anteckni ngar kring ett fartygs tillblivelse och första expedition. 

Av konteramiral R. WETTERBLAD. 

1 samban d med den utrikes resa, som konung Gustaf III 
företog under åren 1783-178-!, hade som bekant förts vissa 
förhandlingar med Frankrike, vilka bl a utmynnat i en pro
visorisk konvention angående Sveriges förvärv av den lilla 
västindiska ön S :t Barthelemy mot att den dittillsvarande 
franska nederlagsplatsen i \Vismar överflyttades till Göle
borg. Omedelbart efter sin hemkomst i augusti 1784 vidtog 
Gustaf III åtgärder för att dels ratificera överem.kommel
sen, dels ordna den nya koloniens överlagande och admi
nistration . 

En guvernör tillsattes. Valet föll på en sjödficer, nynt
nämnde maj oren vid armens flotta Salomon Mauritz von 
Rajalin . Att valet föll på denne var säkerligen i hög grad 
beroende av att Rajalin nyligen hemkommit efter flera års 
fransk örlogstjänst i Västindien. Han tillhörde med andra ord 
den rätt stora skara ~.jöofficerare som haft utrikes tjänst
ledighet under åren för det nordamerikanska frihetskriget 
för att genom tjänstgöring på enelera sidans orlogsfartyg för
värva sig krigisk erfar enhet. 

För att transportera över guvernören till S: t Barthelem y 
utsågs fregatten Sprengtporten. Till chef på fregatten hem·d
rades en annan sjöofficer med erfarenhet från de vä~.tincliska 
farvattnen, dåvarande kaptenen Johan Puke. Med fregatten 
skulle vidare följ a elen avsedda administrativa 11ersonalen 
på ön samt den blivande garnisonen, 2 underofficerare och 
~O man av armens flotta. Guvernören skulle samtidigt vara 
kommendant. Det ansågs vidare önskvärt att elt örlogsfartyg 
skulle stationeras vid S :t Barthelerov för öns försvar och de 
lnarina intressenas tillvaratagande. ~ 

All elen materiel och alla de förnödenheter, som ansågos 
e~forclerliga att medföra från Sverige till Västindien, kunde 
t~yetvis icke rymmas ombord på fregatten. För transporten 
dara':. skulle i stället utnyttjas det handelsfartyg, ~om en 
d el kopmän i ~tock:~10~m ~1trustacl~ ~ör att med svenska pro-
Ilieter segla till Vashndwn samheligt m ed fregatten. 
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Enär man icke fann något av flottans befintli aa f , 

hel.t l!mpligt för att stationeras i Vä.~tindien ~eslöts i - ~~:tyg 
be1 118-l att en kulter skulle byggas for detta andam r11 ";to. 

··1 d l 1 · ' · Nia ra ,;:na e mec att unna fä r digställa denna under vi n ler ' 11 

att på . :'åren 1785 översända den till S:t Barllu.~lemv.11 J?t 
m~llanti.~len ausågs d~t emellertic~ nödv~ndigt att h a · 11,10°1' 

nundre orlogdarty~ .. vid S: t B~rt~~elcmy .t1ll guvE'l'n Örcns f~~t 
fogan.~le. qrder utfardades darfor alt Jakten Triton sk~~ 
k.l~rgoras 1 Karlskl:ona och efter o at~ ~ Götebnrg ha för~:l, e 
srg med fregatten Sprengtporten atfol.Ja detta f artyg pä at 
lingen till V ästin di en. ~ seg. 

Planerna på gemensam s:gling till Västindien av h andels
skeppet,_ vars namn var Enzgheten, Sprengtporten och Tr i t . 
l " l f"' . O,] ".une e eJ genom aras, utan tartyge1~ kommo att segla var för 
~·.1g . Sprengtporte_n, som ursprungligen rust~ts för a lt s e~J] a 
med p1:esenter hll sultanen av Marocko, fick limma Ö~~Cr 
dessa hl! en . a~man fr~gatt samt förlades till Göteborg för 
l~ _opparforhydnmg av fartygsbottnen. Den 4 december 178~ 
lanmade fre!:f.atten G?tcborg, men då hade, e~ligt vad Hajalin 
o.~necle.lbar~. for.~. avgangen ~·apporterade, Tnton änn u ej an
lant cht. FordraJd av motvmd kom fregatten till sj öss förs t 
den 8 december och fortsatte då omedelbart aenom ~ord
sjön och Engelska kanalen mot sitt avläg~.na ~~1ål. Eniohe
ten hade under tiden blivit färdig och lämnat Stockh~lm 
samt passerade Helsingör den 7 december. Skeppet var så
lt~n~la ej _ myc~..:ct efte,:· .. Sprengt]_JOrten. Medan fregatten mö tte 
~lah$t vader 1 NordsJon och fwk skador, som tvingade den 
m till Portsmo~l th i England för reparation, synes Enighe
ten ha klarat s1g och kunnat fortsätta direkt till S:t Bn rthC
lemy, dit~keppct anlände redan elen 30 januari 1785. Sprengl
J?orten clare1:not: som efter avslutad reparation seglat via de 
franska bes1ttnmgarna Martinique och Guadeloupe -- S:t 
BcrthClemy lydde som franskt under sistnämnda ös guver
nör - , anlände till S :l Barthelemy först den 6 m ars. Den 
7 mars övcrlämnade:o. ön till svenska kronan. 

Triton, under befäl av fänriken Aran J oh an du B ordieu, 
?ck:>å han med erfarenhet från fransk örlogstjäns t i Väs t
mchen, och med en besättning i övrigt av 1 underofficer och 
12 man, hade redan i senare hälften av oktober 1784 liimna ~ 
Karls_krona, men tvangs först av dåligt väder alt inlöpa 1 

Matvik (mellan Honncby och Karlshamn) och skadade se
dan i fortsättningen riggen ~.å svårt att man måste ~t nlöpa 
Köpenhamn för reparation. Först i mitten av decem ber an
l~nde T'riton till Göteborg. När kopparförhydningen och ]ast
nmgen av ett parti bräder, som skulle medföras till S :t Bar· 
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eJeillY• ~ntligen var klar och jakten fåt~ pr~vi~nt ocl~ öv
t1.1 ., förno denheter ombord, hade det blivit Islunder 1 ut
rJg·~slederna från Göteborg. Från den 9 januari till den 6 
f~truari1785 _var j akten_n~e_d hjälp av ~ssågning .~1ncler lå ng
f 

11 
förfl y ttnmg u t mot 1sfntt vatten. EJ heller darefter voro 

~aårigheterna slut. Stormar och andra besvärligheter tvingad: jakt~~l att först_ m1~öpa ren J~an~~l på .. Ka~wrieöa!·na. och 
sedan stalla kosan till ~ew York 1 stallet for till Yastmdten. 1

) 

--------J) Följande brev, ställt till varvsamiralen af Chapman i Karlskrona, 
talar sitt tydliga språk om de besvärlighete.r chefen på Triton och hans 
)illa besättning haft att utstå under den långa färden. 

sedan jag seglade från Göteborg hade jag kontinuella stormar och 
olägenheter, mer än hälft en av m in besättning sjuknade genast. jakten 
blev läck och jag med möda kunde hålla läns. jag var dock efter trenne 
dagar nog lycklig att finna läckan som bestod i ett bulthål under röstet. 
Jag lade genast över på andra bogen medan vi så gott man kunde hjäl11te 
den. Jag passerade lyckligt Kanalen och trodde således att hava över
vunnit de största svårigheterna. Men den 18 februari började det blåsa 
hårt; denna storm varade till den 20 och under tiden för lorade jag större 
delen av d e segel jag hade tili. Den 2.1 började det att stillna, då jakten 
tog svåra överlhalningar. Jag tog alla möjliga precautioner för att stötta 
masten, vilke t min journal närmare skall utvisa. Klockan 11z 10 fm sprang 
alla röstjärnen i lovart, då masten föll överbord och bräckte ena vingen, 
relingen och båten m. m . samt gav sådana svåra s lag mot sidan innan 
vi haut kapa los c den. Då var jag på 36 graders latitud, men som vinden 
var nordlig och det började blåsa hade jag ingen annan resource än att 
söka Madeira. Sedan jag var färd ig m ed min nödtackling med vilken jag 
kunde göra 2-3 knops fart gjorde jag reflektion att redden på Madeira 
är ganska osäker isynnerhet denna tiden på året och således otjänlig 
för att reparera . Jag visst att Lanzerotte en av Canarieöarna var en 
god hamn för små fartyg, därför sökte jag den, där jag anlände den 
2 mars. Här försåg vi så gott vi kunde fartyget, men som här ej fanns 
någonting tjänlig till reparatioaen, så satte jag min bom till mast, tack
lade till den samt föresatte mig att därmed våga mig över till ameri
kanska kusten, ty i Västindien visste jag att det ej var möjligt att repa
rera. Här måste jag för motvind ligga till den 7 april, då jag seglade för 
att söka New York, varest jag visste att jag skulle få allt som var nöd
\'~ndigt för en så total reparation. Hit ankom jag den 23 maj och är nu 
harifrån segelklar. Jag har den äran ..... . .. A. J. dn Eardieu. 

New York den 15 juni 1785 .» 
(Att r epa rationen var omfattande framgår av att den till myndighe

lerna i Sverige översända räkningen uppgick till mer än 1.350 pund 
Eterling.) 

Anm. I ovanstående brev liksom i artikeln i övrigt citEcrade skrivelser 
Il. d:yJ. är stavningen moderniserad. 44 
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Först t! en U juli 1785 ankom Triton äntligen till S :t Bnt th. 
lem y. Da hade fregatten Sprengtporten efter mer n n ~1 1 .~
n a d ers uppehåll vid ön några dagar tidigare anträtt h~1 '1 ' 
färden. ~ftersom guvernör~n ~nder alla föorhålla n ~len viw
ha ett mmdre fartyg eller atmmstone en bat av n ngo t s\ e 
till sitt förfogande, och ju icke ~isste när Triton skulle 1;. 0 1~~ 
ma, h~de .. Puke beordrats k_varJamna en. av fregatt ens bå tar 
med tillhorande segel och ovng utrustmng. 

I detta sammanhang kan påpekas att guvernör Haja]iJ 
hyste stor respekt för den stormiga säsongen i Yästin dien

1 

Den yttre redden vid S :t Barthelemys enda säkra h amn. dä1: 

staden Gustavia snabbt började taga form, var icke säker 
ankarplats under tiden juli- oktober. D'en inre r edde n u 
andra sidan var visserligen säker, men hade olil lriickligt 
djup för andra än mindre fartyg. Detta var ocksa en av 
anledningarna till att fregatten hemskickades. Och chefen 
på Triton beordrades omedelbart efter ankomslen att för
hala till inre hamnen för alt di:lr ligga förtöj d ö ve r »\'in
tern», son~ nyf.snämnda m åna der kallades i en gu\'l'r nii rs
rapport från 1785. 

Det gick icke riktigt så fort i Karlskrona som m an lönkt 
sig i beslutet den 4 oktober 178-1 angående byggande l av den 
för S :t Barlhelemv avsedda kuttern. Det vill svnas som om 
örlogsvarvet var helt upptaget med byggande.t av tid iga re 
beslutade fartyg enligt den stora utbyggnadsplanen . \' an ·s
amiralen af Chapman kontrakterade därför byggand el av 
den nya kuttern med grof.shandlaren i Karlskron ~1 Jo~H~S 
Krook. Kontraktet, som underskrevs den 21 j anu ari 118:), 
angav att kuttern skulle vara färdig senast vid m ille n nv 
juli månad samma år. 

Av kontraktet framgår bl a att kuttern skulle yara av 68 
fots längd och 27 fots bredd och att densamma sku lle i al~t 
överensstämma m ed de bifogade ritningarna och dc sa.J 
f,kilda specifikationer, som framgingo av kontraktet. Rit
ningen, som finnes i Sjöhistoriska museet, bär faslslti lle}se: 
åren 1783 och ~?85. Faststäl~elsen 1783 avsåg by~ga1~d ?. t .:~ 
en kutter, som hck namnet örn. Denna bvggdes v1d Skag,e 
näs varv 1783-1784 och prov~.eglades di'i.~~fter. :!\är se d.~;~ 
den nya kuttern kontrakterades att byggas efter saJnll1 1

1 1 ningar - inuti kontraktet hänvisas beträffande en hel (e 
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()rlt$~kurtu .... 't 
t700· tah,•t '·~ ..., 

M~dmn.u:~cnd% f !)l()(k!Ht!m 

Modell av kuttern Falk i Sjöhistoriska museet. 

detalj er att de skulle göras lika m ed dem på örn sa ar 
det givet, att man icke haft möjlighet att studera de spe
ciella förh ållanden, under vilka del för Västindien avsedd a 
fa rtyget skulle tj ~i nstgöra. Det kan för övrigt kom. tateras att 
~~rtygs typen ej var vidare lyckad för hennnaförhållanden, 
Orn kantrade på hösten 1789 utanför Utlångan och gick för
lorad med hela sin besättning. 

Den nya kuttern, som innan färdigställandel erhöll nam
net Falk, hade ett djupgående akterut om 12 1/:2 fol, och var 
Ursprungligen bestyckad m.cd 10 stycken 12-pundiga kano
ner av den »nva modellen» ävensom 8 nickor. Om dess rigg 
yer bilden av ~l en i sjöhi~'.toriska museel befintliga modellc~ 

1
nll)1pplysning. Man fästc;r sig särskilt vid den myck.et långt 
llsk]outande klyvar- och Jagarbommen, den s k utl1ggaren. 
. Fran övera miral C. A1• Ehrensvärd i Karlskrona ft-amhölls 
1 skrivelse till varvsamiralen i mitten av juni 1785 angelä
renhe.ten av att Falk var färdig för avsegling till S:t Barthc
Rtny l mitten av augusti. Om erforderligt t~kulle varvet bes lå 
/ 00}\: m ed såväl arbetsfolk som material, så att denne knn-
10e, fa kuttern färdig i vad på honom ankomme före juli 

Hllads u tgång. D~irest varvschefen ansågc, att arbetet på 
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Krooks varv kunde påskyndas, om det stode under n" 
officers uppsikt, så skulle han begära hos person n le h '

1r0 n 
kommendanten i Karlskrona amiral \Y r angel alt f i1 den e_ en, 

chef på kuttern avsedde löjtnanten Rajalin1 l till fii l'fo~?111 
de. Så skedde biven och Rajalin beordrades från den l'-'111

1
: 

att ha uppsikt över hygget. Jllt 

Den 30 augusti hade kuttern färdigställts och ut rus tnina 
arbetena i övrigt fortskridit så långt a l t besä lln ing ku n6f' 
komtm~nderas. l en denna _d ag utf~rclad ?~·der från i)v e 1·an~i~ 
ralen hll komm endanten lanmas forcsknft cr om bcsii ttn in a. 
ens sammansättning. Förutom chefen löjtnant Raj alin skult 
ombord tjänstgöra fänriken Blom2 l samt 2 m edelsty rmäne 

1 lärstyrman, 2 underofficerare ur artilleriet, 1 u ppbö t·ds: 

skeppare, 2 högbåtsmän, 1 t immerman, 18 coopvanliekarlar 
varav en som kunde göra segelsömmartjänst, samt :l2 bi\ts: 

män. Sammanlagt skulle alltså ombord tjänstgöra 2 off ice
rare, 6 underofficerare, 3 und erbefäl och 50 m a nsk ap. Hä r
till skulle även komma de drängar som officera rna hade 

rätt att Jn.cdföra och vilka åtnjöto skeppsportion ombord 
tillf.ammans 4 stycken. ' 

överamiralen föreskrev vidare alt manska p e t sk ull e för

ses med lätta kli:idcr, »vartill buldan får r ekvirera'> ur för
rådet, men skulle tillgång därtill ej vara, får löjtna nt Ba ron 
Hajalin själv b esörja så en upphandling därom som om klä

dernas förfärdigande ... » Kuttern skulle provianteras fö r 3 
månader. 

Under den närm aste tiden intill imnöm.tringcn skedde 
hl a den förändringen i besättningslistan att -l lJå tsmii. n byt

tes ut mot samma antal s'keppsgossar »-1 av dc stö rs ta och 
bästa». Fartygschefen beg~ird e att till S :t Barthelem y f a Jll ed

taga en vid varvet obrukbar muddermaddn m ed skopa och 
tillbehör. Det förefaller antagligt alt denna å tgärd inspire

rats av brodern auvernören vilken såsmn av an d ra lw nd-
<"> ' l 

lingar framgår uttalat sig för alt hamnen i Gnslavia bor(e 

muddras upp. 

1 ) Löjtnant Gustaf 'I1homas Rajalin, född 1753., var son till viceaJlli· 

ralen och landshövdingen i Blekinge friherr e Johan von Rajali n ocl1 4 å~ 
äldre än brodern, guvernören på S: t BartlHllemy. Han var u thildad i 

1 
t 

Kadettskolan i Karlskrona, där han antagits som kadett 1765. Löjtnan 

hade han blivit 1771. 

') Fänrik I-Ian s Petter Blom var född 1751 och kom i krigstjii nst 1762~ 
Enligt uppgift i Börjesson »Flottans officerare 1700........,1799» hade )la 

tjänstgjort i e ngelska flottan. Fänrik blev han först i april 17 ~.1 . 
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]3esättning~.ns elo-:on.~Jmiska förhå ~land e~ ~tnder den långa 

;i rd en var forema.l f?.~ ~ramstallnJn~a~: fr~m fartygschefen. 
f,. 

5
n traktamen tsfor hoj n.UH!Hr ~.mu t tllloknli:12.Sj)en n in a a l' f o" r 

\ ' IS « u . ~· . :::o . 

Ilskapet heslöts och förskott Hinmaeles ptl traktamenten 
Jlla h }landpengar. 
0_cl{uttern inm?nslra(~es ~l en 20 sep tember 1785. Mönsterherre 

, r J;.onteranural Fe1f. l mönsterrullan är infört följ and e : 
'

3
»Inmönslradcs p å Karlskrona redd den 20 ~-ep tember 1785, 

då kuttern Falk H1g segelklar att av~å till ön S:t Barth clemy 
försedd m.ed trenne m å naders provwnt av en för d enna re

san s~rslult -~prob e rad spisor~!ning av d en 7 innevarande. 
Spisnm gs-, S.Jotraklamcr~ls~, dlffcrcncc-. och tillökningspen
ningar m m_aro utom nofllge handpennmgar för trenne må
nader medgivn a.>> 

Den 22 september kunde överamiralen rapportera till 
Kungl. Maj :t at t kuttern Falk under befäl av amiralitets

löjtnant~n Baron Raj?lin föregående dag avseglat frå n Karls
kro_na till S :t Bar_Lhelcmy. Med kuttern hade sänts Kungl. 

:\fa ~ : t~ d~peschcr till .guvernören. Andra order hade ej givits 

RaJalm __ an att han v:d -~ram komsten skulle ställa sig uneler 
guvernore~1s order saval m,ed avseeende på vad han där 
~,kulle u~ratla som vad auginge hans egen återresa. 

_I en till statssekreteraren och presidenten i statskontoret 
fr1h ~.rre J ... Lilj cnc~·antz samtidigt expedierad skrivelse un

derrattade ~.ver?mu·.~len de1:mc om avseglingen, berörde frå
fa n om crsattmng for de till exp edi tionen förskjutna med
en sam t meddelade alt han beordrat Hajalin att om han 

~~~~d er r~~an beh?vde upytaga nåwa pengar, s~ ~-kulle han 
_alla vaxeln antmgen pa overamn·alen eller chreld på l)re

SJdenten. 

n ,Det framgår ej av kända handlingar, om k u tlern gjort 
v a?_on provtur före avseglingen den -21 september. H~r så 

liatlt_fallet, har turen antagligen inskränkt sig till någon seg-
Ö Inomskärs. ' 

del'tkon:J:1cn till s~?ss f.ynes Falk_ snart ha mött då ligt vä

\'is~avmvid dess SJoegenskaper v1sade sig ej h å lla m å ttet. 

~'atb skador synes l~. a uppst.~t~ .. om.?ord, b_l a bräcktes }dy

hav 0.1111?.1en . (hogsprotet). Darfor fuma v1 Falk snart nog 
a llllopt till Karlshamn. Härifrån rapporterar Hajalin den 
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30 september att h a n snart beräknade vara segclk lnt· 
framgår av rapporten att fänrik Blom varit sänd till r{. ~ et 
krona, sa1?~1olikt mec~ n~unllig redogörelf:.e för resans di tt~\ ] s
varande f01·lopp. RaJalm rapporterar vid a r e att h an h , s
en del j ä m tackor (av ballasten) för att lä tta kuttern. D s~nt 
h ade lämnats till kaptenen Fust p å flottans las tdragare c ~ssa 
l lt 'Il b f · · l{ l l f'"· tt l ·· ' ' tal'o a, VI zen e ann sig 1 ar s 1amn or a ·· 1a1nta v irk . 

Från Karlskrona hade man emellertid en clel all hcste:, 
med. Falks .besättning. I sk rivelse till fartygschefen me d~!~~ 
lar overamiralen d en 27 september att det anmänlts för l 
nom alt coopvardi ekarlen Johan Albrektsson från Falk 0

1 ~ 
~~.era .andra .natten den ~?.-18 ~eptember. gjort inb ro tt 0~ 1 : 
Jamval s l a~I~ en hodbetJai;tt HC?.glund, v1lken d en .2;) sep
tember avl td1t. Med anlednmg harav beordrades RaJal in att 
taga. Albrekl~son i fängsligt förvar och avlämna h ono m ti ll 
m ag1s traten 1 Karlshamn, som skulle ombesörja h nns sän
dande till Karlskrona. Hi:irom underrättade öve rami ralen 
f,aJ1l'tidigt landshövdingen i Blekinge m ed · h ems Ui ll;m att 
l~nd~l.1övdin~en vill ~ ombesörj a att ~ lbrektsson m: der f~i. ngs
hgl forv ar sandes till Karlskrona. Sedan överamiralen dä r
efter givit kommendanten order om ersättn.ing till Falk för 
den avpolleterade, gjordes, lik aledes av överamiralc n. f ram
ställning om ordnande av skjuts och förplägnin g fiir den 
båtsman som f.kulle sändas till Karlsh amn. Det var som Sl'

nes ej så enkelt att sända fo lk till annan ort på de n Lide;1. 
Innan Falk ännu var färdig att löpa ut från I<a rlshamn 

intri:iffade någonting, som kom att medföra ombyte av fa r
tygschef. Om orsaken härtill berättar amiral T ersmeden i 
sh1a memoarer följande: 

»Den 6 oktober kom landshövdingen baron Köhlcr1 l re
sande ifrån dess gård Djupadal strax utom Ron neby, och 
till olycka träffar han löjtnanten baron Gustaf R ajalin P.å 
en bondvagn, sönderslagen i ansiktet och uti en sad a n si
tu a tion , som a llraminst passade en officerar e, varföre Köh ler 
'llf' o J J o ? t1 ragade 1onom vart han ärnade resa och var kul tern ag. 

Härtill svarade Rajalin, att kuttern låg i Karlsh a m n. För 
övrigt kommer det landshövdingen intet vid, vart b an r ese r! 

Detta hade förmo dligen Köhler par hasard berätta t Ehren
~wi:ird , di:ir Köhler vid d ess uppkomst höll. Ryktet had e r.e
dan lupit, a tt det var en flicka uti Lyckeby som R ajaJJil 
ville förm å följ a h onom på d enna res å. Såle;les b lev straX 
på eftermiddagen en spion sänd expres till Lyck eby, soJ1l 

.. ding 
') Baron Köhler n1ade 1783 efterträtt Rajalins fader som lan dshoV 

och kände säkerligen väl till famil jen Rajalin. 
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{t tel·kOI11 med rapport, att baron Rajalin var dör väl be-

·"n]d .» 
skÖ ver amiralen dröjde ej m ed erforderliga åtgärder. Beslut 
f ttades att Rajalin skulle avgå från befälet på Falk och 
J;jtnant Treutiger 1 l utsågs att omedelbart övertaga det-

anuna. 
s Orderna utfärd ad e~. den 7 oktober. För att tillse att chefs-
J ytet verkstä ll des enligt överamiralens intentione1,· beordra
Je han sin stabschef (Den officiella titeln var »flottans ad
·utant»), överstelöjtnanten O. H. Nordenskjöld att tillsam
inans med Treutiger avresa till Karlshamn. Löjtnant Treu
tiger fide endast n ågra tim~nar p å sig. Han skriver själv i 
sin slutrapport a tt h an i anledning av överamiralens order 
nåara timm ar efteråt och genom natten begav sig alt i Karls
ha~m övertaga befälet av Kungl. örlogskuttern Falk. 

Den skriftliga order om överlämnande a v befälet, som 
Nordenskj öld medförde till Rajalin, var mycket kortfattad 
och innehöll i stort sett följ ande. Befälet skulle genast över
läm naf, till Treutiger. Denne skulle emottaga såväl instruk
tionen för Rnj a lin som även de kungliga depescherna ti ll gu
vernören p~1 S :t BarlhClemy och all a de andra h and lingar, 
osm rörde expeditionen. Behållningen av d e medel, som Ra
jalin emottagit för expeditionens behov, skulle mot kvitto 
överlämnas till Ti·eutiger. Därefter skulle Rajalin förfoga 
sig till Karlskrona och anmäla sig för överamiralen. De 
muntliga ord e r, som överstelöjtnant Nordenskj öld på över
amiralens vägnar meddelade, f.lmlle Haj al in ställa sig till 
efterri:i ttelse . 

Treutigers order innehöll i stort sett motsvarande före
skrifter, varjämte underströks att h an hade att fullfölja ex
peditionen till S:t Bar thelemy på sätt de löjtnant Rajalin 
llleddelade orderna och instruktionerna angåvo. Ordern slu
t~d e : »Om resans skyndE.amma fortsättande på ett sätt som 
la~der till Kungl. Maj :ts samt Tit. egen heder förmodar jag 
nug icke behöva göra Tit. någon erinran .» 
.Jlaj a lin sy nes efter avgången från befi:ilet icke h ava blivit 
for~mål för någon bestraffning. E ligt Tersmeden ville över
amiralen m ed hänsyn till Ra j a lins föräldrar ej förfara efter 

-------.. 
' ) Löjtnant Chri stian Ulrich Treutiger var född 1748, son till kom

lll.endörkaptenen Carl T., vilken under 1740- och 1750-talen gjorde 3 re

~~r som befälhavar e pä olika ostindiska kompaniets skepp. Han var ut

Llldad vid Kadettskolan i Karlskrona, där han a ntagits som kadett 1762 . 

'liOjtuan t hade han blivit 1774. Han hade nyligen återkommit frä n Finska 

keu med jakten Colding, där han varit chef. 
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l~f5ens strängh~t, ~1tan nöjde '.i$ med ~H i flera .off icerar 
narvaro ge RaJalm en ordenlhg rcprunancl. RaJal in inn.'"s 
emeller tid omedelbart en fram,.tällning om 3 års p crn1is ,t:>'1V 
för att utbilda sig på främmande lands örlogsskepp, viu:on 
framställning med tillstyrkan överlämnades till Kun gl. ~h::11 

som biföll densamma och tilldelade Rajalin 100 ri ksd al~J.'t: 
respengar. Den balans som uppslått för Rajalin , id ~ 1 

snabba avvecklande l av fartyg~.chefsbefallningen blev c ~,t 
hans frmnställning med hänsyn till de särskilda om sttindr '1 

heterna i huvudsak avskriven. g-
Treuti.g~r gjorde. s.ig eflcr a~1k?mstcn om~Jord snabbt redo 

~tt fullfolJa expcdl~~onen .. HaJa~ms t~trustm!1g av .oli ka slag 
overtogs, dennes ch·angar overgmgo 1 Treutigers t] änsl. Den 
12 oktober lämnade kuttern Karlshamn. 

Men besvärligheterna började omedelbart. Farlvgschcfen 
säger härom i en rapport: ·' 

»S ländig motvind - under denna höstens svåra s to nnar 
- hög sjö och med ett fartyg som i sådant fall driver starl{ t 
och svårligen låter regera sig; den 20 blev bogsprö te t samt 
bramstången och ett stycke av mesanetapp avbräck t genom 
kutterns svåra stampning och den korta och svåra sj ön som 
en bästedag reser sig i ö,.tu·sjön; av samma orsak br<icktes 
ock ett bogspröte uneler den tid Herr Baron och Löjtnanten 
Rajalin hade befälet över fartyget. Jag var då nödsaLHl att 
söka hamn för att reparera dessa skador ... » 

Det visade sig omöjligt till följd av motvind bch dc lidna 
haverierna att nå Karlskrona, och ef ler att ännn en vecka 
ha legat till sjöss inlöpte Treutiger den 27 oktober t ill den 
öppna redden vid Perth (Perd) vid Ri:igens sydöstligaslc del. 
Från \iVolgast på pommerska fastlandet milt emot a nskaffa
nytt bogspröt. övriga skador kunde ej avhjälpas på redden, 
men det nya bogsprötet gjorde fartyget så manövrerbar t, 
att Treutiger ansåg sig kunna segla till Karlskronfl . Den 6 
november lämnade han Perd och den 7 inlöpte han till Karls
krona. Då hade kuttern varit 1 1/z m ånade på väg! 

På örlogsvarvet satte man genast igång med arbeten ~ö r 
att göra kuttern segelklar på nytt. Masten uttogs, allt bns t
fälligt rundhult ersattes. Redan den 9 november mottog över
amiralen en framställning från varvsamiralen att b~s tycl~ 
ningen p å kuttern skulle ändras, så att endast 8 st. 6-pundi-
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10 111
oner skulle föras omb~n-(l. ~ram~tällningen b.!föll~; .. i 

gf:l olu tionen bette del: » ... tlll nu_nsknmg av (~en .. overf l?
r~!'f:l tyngd, som kutlem Falk n.u nmehar ... 1 stalle.t fo.r 
di::, J l111ds endast 8 kortgjulna 6-pundskanoner med tlllho-
1_2 11~] e lavetter få tagas om~ord.» . . . . . . . 
1aJärnballasten, som redan _1 ~:.lutet.~v septemb:t b~l~' Jl n_m~s
.gd, reducera(~es nu ytterllg~ue. \ 1darc bytte~ phklanl~::n et 
J, n'ot ett m 'md're. Den mmskadc bcstyckmngen krawle 
ut.nldre personal för sitt betjänande, bes~i.Ltningen kunde 
Jlll . . 'l) l o • b f .. därför nunsk as med 10 man, v1 ~et oc.~sa mne a.r e1~ ?r-
del i viktshänseend~. Allt som r.:llt mcd~orde .dc ohka atgar~ 
derna att k~1ttcrn l~.ttade om.krmg ~n Jot mHlskepps undet 
det styrhastigheten ol~a(~cs nastan hka 1:1y~ket.. . o 

Tersmeden uppger 1 sma memoarer alL Treullger vtcl ater
komsten m ed kuttern till Karlskrona var sj~uk och .. ville oav
aå från befälet, men att af Chapman och Ehrensvard h~1da 
~ökte övertala honom att fortsätta. Det är .~1og. ganska ~!Vet 
att både f~rtygschcfen~ .och ~in me1:a b~~.a~lnm~cl!.s hal.~?
tillstånd v1d en expeditlon denna l1d pa aret 1 ostersJ~m 
kund e vålla bekymmer, men Tersmeden var ju icke riktJgt 
opar tisk i al~a avsee1~dcn, ~arf,~r ~.wm:. upp~ift 1~1åh~inda. är 
något överdnven. Att freut1ger mfor resans fortsattmng ville 
ae besättningen ökat hälsotills tånd framgår emeller tid av 
~tt han föram.taltade on1 alt besättningen skulle erhålla vin
terkläder. Han begärd e vidare att läkare (fältskär) skulle 
kmmnenderas på kuttern under expeditionen till Västindien 
och föreslog själv alt därtill skulle avses fältsbiren Yierecl~. 

Beslutet kom några dagar senare. Fullma!zt utfärdades för 
underk irurgen vid Kungl. örlogsflottan V1ercck1 l att vara 
»uppbördsfältskär å den exepedi tion till Amerika som kom
mer att verkställas med lurttern Falk under Herr Löjtnant 
Treutigers Lef~il, varvid Viereck h ar att åtnjuta 1--t rdr spec. 
uti lön, 2 rdr d:o i sjötraktamente månatligen, jämte en ge
men mans portion ombord ... » Några dager efter förord
nande t begärde Viereclc att få ytterligare en gemen mans 
Portion, vilket även bifölls. 

Ombord på Falk hade vid expeditionens början funnits 
28 båtsmän. I skrivelse till överamiralen h emställde nu dessa 
0lll befrielse från kommendering till den förestående expe
ditionen åt S:t Berthelemy, framhållande dels att de voro 
u.tblottade på kläder, dels att de varit i oavbruten uppforel
ting mellan 9 och 10 månader. överamiralens svar blev att ----------.. 

' ) I 1785 års rulla, Medicinalstaten, upptages Johan Gabriel Viereck 
Såsom fältskärsgesälL 
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uppdraga åt konteramiral Feif och löjtnant Treutiu . 
göra en mönstring av båtsmännens kläder och lå ta ii,:"e ~ ~tt 
r alen. veta om det förhöll sig så som uppgivits. Seda~1 3.~11 i
port ,mk~~nmit beslöt öve:·amirale_n dels a~t kron an s];\clp. 
ge balsmannen vad som fattades 1 utrustnmg, vilket s 1

1lle 
mera finge ersättas av rotarna, dels att några av bal~~( :er. 
nen skulle t:.tanna i Karlskrona, när besättningen m ins]· 

11

1cln
S o l l l T · l · ' 'a( es a

11
s ,;:ec c e

1
, re

1
utJge

1
1

9
· 1b·e, ,;:v1r~rade ut en del beklädna dsp e1:~ 

see ar, oc 1 ene ast atsman kvarstannade ombord. 

Med hänsyn till de högre kostnaderna för anskaffni na 
. t t l l .. l b .. -" T . ~ av provwn u om aJH s an 1enM11a egarue reut1ger fö r : 

och fä nrik Blom att de u n der expeditionen simlie fa 1·a·· ]-
81

g 
l bbl 

. . .. . c ,na 
c u_ a sp1smng,.pe1~gar. over~~:mralen :·esol.vel:aclc att till 
»kol- och handpennmgar och forskott pa sp1smngspcnnina. 
arna» skulle g_1vas 400 r\lr spec. När överamiralen fa ttalle 
detta beslut kancle han till att frågan om högre spisn in gs
l?e,ngar var under utr~dning, föranledd av en fr amstiill nG1g 
fran kaptenen Puke 1 hans egem:.kap av chef på f rcgatte1\ 

Sprengtporten under dess här tidigare omtalade expe.d ition 
till S :t Ba.rt~1elemy. över denna framställning hade iivcrami
ralen avg1v1t yttrande och därvid tillstyrkt viss ökni ng. ~å 
got besh~t hade emellertid ännu ej fattats. Det Kungl. brev, 
genom vilket förhöjningen i spisningspengarna genomfö rdes 
utfärdade först den 16 april 1786, men ~ kom ~annol ikt att 
v?ra tillämpligt på den Treutigerf.ka expeditionen. Förhöj
nmgen skulle utgå »från den dag skeppet~yfler anknr i 
sundet». 

Förråden, som blivit avsevärt minskade uniler t iden se
dan första inmöns tringen, blevo nu kompletterade till sti
pulerad tre månaders konsumtion. Ur en i sjömililiekon to ret 
upprättad uträkning över kostnaden för de ombordtagna 
förnödenheterna framgår bl a att förrådsprovianten k omp
letterade~. för en kostnad av när a LlOO rdr spec. En slor fö r
rådsartikel, som ej förekommer n umera, var surkål, av vil
ken .togs ombord 337 kannor (ca 900 liter). Kostnaderna för 
medikamenter uppgingo till L12 rclr. 

Efter knappa 4 veckor var kuttern klar att ånvo lämna 
Karlskrona. Den 2 december inmönstrades besäth;inge n av 
sa1~1me m.?nst~rherre som föregående gång, konteramiralen 
Fe1f. Inm?nst~·mgen sk~dde även denna gång på Karlsk rona 
r_~dd. Be~.athungen . utgJorde n u sammanlagt 2 office ra re, 1 
Ja l~are, 4 underoUicerare, 3 underbefäl, 41 manska p och 6 
clr·angar. 
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från överamiralen erhöll Treutiger några dagar före av-
" ·den från Karlskrona följ ande order: 

f91 Enär Tit. med kuttern Falk anlänt till S :t Barthelemy, 
_ >~11111 er Tit. att antaga befälet på jakten Triton, med vilken i?t sedan b egiver sig på hemresa, allt efter de ordres som 
1, ·guvernören von Hajalin varder Tit. meddelade. Fänrik 

(>'ub'ordieu som förut haft befälet på denna jakt konnner då 
, tt på densamm a kvarbliva som andre officer. Fänrik Blom 
'\

110
ttager befälet å kuttern Falk att med densamma kvar

~liva vid S :t Barthdcmy under guvernörens order.» 
Samma d ag kom en annan order Treutiger tillhanda från 

överamiralen, om inspirerad av händelsen med löjtnant H.a
jalin o~h fliskan frå1~ .. Lycke~_:y eller ~v andra skäl må va:a 
05

aat, mnehallande forbud for Treullger att taga med na
gon"' passagerare till S: t Barthelemy. 

Från överamiralen medsändes slutligen också en skrivel
se till guvernören på S :t Barthelem y beröranrle bytet mel
lan F alk och Triton och om befälet på fartygen. 

Den 5 ~.eptember kom kuttern äntligen iväg från Karls
krona. Enligt Tersmeden skulle Falk strax efter tillsegels
gåendet ha ankrat ett slag under Tjurkö i Karlskronaskär
gården , men härom nämner fartygschefen intet i sin första 
rapp ort, daterad Helsingörs redd den 7 december. H.appor
ten lyder : 

»Må ndag nJoorgon gick jag med god vind från Karlskrona 
oc:h hitkom onsdagen kl. 7 om eftermiddagen, tänker i mor
gon om. vinden konti11uerar att gå härifrån. 

Enligt Kungl. Maj :ts ordres genom Hans Exc. överståt
hållaren till Generalkonsul Hörfelt är j ag tvungen medtaga 
en vid namn Åkerberg1 l till S :t Barthelemy, hoppas således 
att Herr Greven och överamiralen det ej onådigt upptager. 

Tvenne man av besättningen äro sjuka. Fartyget är uti 
gott stånd, några förnödenheter till kuttern har jag måst här 
Upphandla, häls t j ag avsegla t en läsegelsspira och varit i 
hnst p å andra persedlar. Allt är bet alt utan att jag här 
tipptagit n ågra penningar. 

Kutter n stampar nu som förr, det jag kunnat utröna natten 
lllellan d en 6 och 7 december då j ag låg bi under Mö en till 
d.ager, slinarar ock mera fördevind men lvfter sig. nu för s .. ~ " 
2_on och seglar ganska väl.» 
--·----' 
' ) I möns t errullan står Johan Fr. Åkerberg, ohirurgius . 
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Xä;ta rapport fn~n_Treutige~·. till överamiralen är d:tt . 
den 0l clec~mber 118;:> och avsancl från en hamn i niir l 01 <ld 
~v B~r~e~~ l~ ~orge. Den a nkom till överamiralen fö rs tletcll 
l febllld L l 1186. H.apporten lyder: de11 

, »D~n 8 (~ ecember Id. 3 em seglade jag från Helsingör 
1 

SO-vmd, t.Jo.cka, regn och hård kultje; den 9 om m'o ru lled 
I1 ~Sse~·ades Skagen, samma vind kontinue rad e till den r~llle~l 
v~ hefunno~ vara u~ 54 o 17' lat. och 3° 18' meridiandi ~ [. da 
":ast~r om ~kagen. En ganska häftig storm växte <W up. 

1 
<~ns 

SO tS och SSO med mycket regn och hö a SJ. ö så a t t J· ll av 
" ·b t l · ·1· · o ' c c 'u len 
cd e a( c ?l egel Jgt m ed simgrande och stampande och \' t l 
net stod I_~k a med kanonern a högt p å däcket. I anseend ~. t
k_ullel:ns okade styrlastighet gick vattnet in uti hYlten . e l]) 
forskamdc våra kläder, alla småkreatut· blc\'0· "l. ]J: \· ~1,: och 
f" l .. l t c ' c ' 'l r n n 
on randa; _men det som mest smärtade mio var de l t tl·' 
g~ . folkets ]l(la,nde, __ _ som natt och dag lågo huvudstu pad u~: 
Vdttnel. En svar S.JO kastade fänrik Blom i h V"r·es t l 1 

enot ]- '11 l . c c, n .. lan 
, 

1 c~1 ,a_non_ 1 a s -::adade s1g sa alt han flera daoar m-' t 
halla s1g VHl sangen. 5 <~s e 

E1~ allmän klagan bland folket att de v oro skadade o · or
d_et_ Jag under storm~n enda~.t hade 5 a 6 man på var7iera 
vakten som kunde gora någon nvtta. · 

~ndcr ~ton?ten _Ia_(!cs bi SV-vart och ).JO-vart, me n av kut
t.eJns oona_Lurhga y:·1ft under s_lormstorseglet, emedan c.i me
l !l se:s_el 'kunde f01as, drevo Vl nordvart hän i lat Gl o dr

1 
y j 

f1ck sikte ~v Xorge d en 18 december. ~ ' ' 

Emellerhd fm~ns av ln~tterns svåra arbetande tacklin <i och 
~;gel mycket rumerat, v1 lke~ dagl igen man för:-'.öktc rc7Ja re-
1 ~~' men genom stormens tilltagande me ra och m et"l för-
varrades. · ' 

2 
Und.er alla s~årighcterJann vi natten mellan elen 20 och 

_1. december var mast los, genom att taljre11cn för ~la gen 
sp_au:?o, maslcr~ arbet.~de m~d sådan styrka emot fisken ' på 
akt.e J kant, at~ Vl vart ogonhhck fruktade att se honom över
bm d, men fo!·ekom ett så olyckligt öde genom plik tul.ge ts 
UPJ_ltag~_nde pa t?ppen. Folket mera än hälften sjuka od; de 
fleste, f?r.~agde fo~:satte vårt fartyg uti svåraste belägenhet. 
J~~ 'HI. saled.e~ nodsakad ~tt lova de av besä ltnin gen som 
v~_sade s1g ~1ut tlg~ no? att ga upp på toppen m,ed pli kW\ gets 
l:atdm~de 1 e1\~·a svar .. stampning och slingring en m:l.n ads 
s~ I d PI 111 HI?. ?\~r nu vaderleken elen 25 december b edarra t 
0~ 1 eJ: foglig vmd av SV blåste heslöt jag i den usla s lä ll-

I
mng !\.uttern befanns, med en sjuklia besättnir1g IJl·~cra d av 
·nagga I J .. Il u ' n ,.,, 
' c ,, r oc "1 JO (er samt uppsvullne händer och föl l~r. ]J u-
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1 
kring armar, hals och föt~er .. uppfrätt av saltvatten?. myc

c~ e~ skad a~lc segel __ och e~1 bl'lslfall1g rorkrag; ~.amt sonder
J,e o·en dnll , att s oka narmas te hamn av t\ or ge, som var 
sia':' en, m en för stiltje kunde j ag ej komma in förrän den 
J3_.elcYecember, då vi ankrade i en h amn kallad Staclsvåge, 5 
21 B il norr om ergen. 
JJl Fler a både svenska och andra skepp destinerade lill ~!fe-

l ]]lavet äro hitkomna i uslaste belägtnhet, ~.om alla tillika 
ce . . c D l I ed n11 g vant pa .oggers mn -::. 
111 

J a D' tänker nu reparera segel och annat bristfälligl, pro
rianler a för en månad och sedan m ed första goda vind sö-
~- a fullfölj a min expedition. 
' <Själva kutterns skrov ~r _uti gott ~t[lDd. Av_ besä~~ningen 
har allen ast en man vant 1lla sangliggande SJuk. 1muncr
mannen h ar varit uli lrennc veckor am~att av svår svulln ad 
i sin högra hand så att han ej kan göra tjänst, resten av be
sättningen hoppas jag om 8- H dagar genom god skötsel, 
föLfriskning och torr kropp bliva fullkomligcn till hälsan 
återställde.» 

Den 14 januari 1786 rapporterar Treutiger från Bergen 
att han är segelklar och med första goda vind tänker forl
sätta r esan. Han rapporterar också att han kompletterat för
råden m ed 6 veckors proviant, Yiclare en del tågvirke, se
gelduk och spiror samt skaffat en ny drill jämte en del 
andra nödvändiga saker, till en sammanlagd kostnad. av 
682 rdr Hamburaer I3anco. För likvid hade han dragit en 
växel på preside1~ten och komunendören Baron Liljenc\antz, 
varom han med posten unclerättat denne. 

Men Tr eutiger rapporterade också att han hade 9 man 
»illa sängliggande sjuka av flm.sfeber». Under den tid kut
tern legat i hamn hade vinden varit på Sycl, SY och SO med 
6 dagars storm och 6 dagars stilltjc. Många skepp hade in
kommit i hamnarna runt omkring för stormskador, somliga 
hade förlorat masterna, andra stängerna. Två fartyg, som 
~eglat från Bergen sedan kuttern inkommit, hade återvänt, 
lila sk adade av störtsjöar. 

Några dagar senare (18/ 1) anmäler Treutiger att han med 
ett Visbyfartyg hemsänt en coopvardikarl P etter Ljungberg. 
~om var behäftad med epidemisk sjukdom, varför risk el
Jest förelegat att i varmare klimat elen övriga besättningen 
slnllle bliva sm.ittacl. 
. Återstoelen av januari, hela februari och mars förflöto och 
~'llttern var alltjämt kvar i Bergentrakten. Härom rappar-
etar Treutiger i sk.rivelse den 1 april. 
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»Stän~liga_ f.ydl iga och voäsll!ga stonnar o~h fol keb.; lit 
gancle sJuklighet av en svar rotfeber, som gJort all j"" tu
!0, 11 _a 12 m_?n ~juka i sänder, __ har ~r arit orsaken at t 1 .~ft 
annu ligger har; _Jag _har m~~l moda fatt ett ru_m ila nd t~l~ 
de uslaste. av besattmng~n. SJ0ukdm~1en. har va~· ~l sa g t·a~so ~ 
randc att .Jag knapp ast falt nagon t1llfnsknad forr tin nen·: 
andra m åt·.t föras iland, det har således gått hela hcshtlt~i t)nast 
• o . l l . aen tgenom, sa att mesta (e en av de ombordvarand e , a r it ._.. 
k}· ~~ftlösa att de säkert bort vaEa iland om rumm el de t ti~l'~ 
lattt. Coopv. karlen 3 komp :t /8 Johan Lundgren Ol"]J h ·~ · 

1 l 
. 

2 
~ -• LS· 

mann en wmp :t Blelong 88 Lars Mesan äro dö dn. 
)ag har :ra.rit _nödsa]o(ad att pro:riantera för 2 lj~ manader, 

saledcs utgivit vaxel pa H err Presidenten och Kom nH'JHl öre 
Baron Liljencrantz, s tor 693 rdr 8 sk. I-Iamburg<:;r Bn nco. 

11 

Xu äro allenast 2 man ~~juka, de övriga hava genom stä n
dig förf risk ni ng så å le rfunnit sina krafter att j ag n u 11lec[ 
första lägenhet tänker 1\-ordcn om fortsätt min res a. » 

Med förfriskning, som besä ltningen erhållit, m.cnar T reu
tiger färskt kött och grönsaker, vilka enligt mönslen erke t 
bifogad förteckning över upphandlad proviant rätt ofta an
skaffades under uppehålle t i Norge. 

Den 6 april kom Treutiger äntligen iväg från Bergen för 
att enligt d en meddelade planen norr om dc britti sk a ii a rna 
bege sig sydvästvart i Konlatlanten. Men svå righclcma vo
ro ~in nu ej förbi. I nästa rapport, daterad S: t Y bes ( S: t l ves, 
c_:a 3 f. v. mil söder om Lissabon) i Portugal , be rältar T re u
tige r följande härom: 

»Sed an mitt folk till sin hälsa blivit återställda och vin
den blev god, lämnade jag den 6 april Norge och hade 2 
dygn därefter f.ikte av Kctllland,1 l där mötte m ig en svår 
SV-storm med den fascligaste sjö jag någonsin belevat, jag 
försökte lä gu·a kultern bi, men omöJ"liot, v ar således niidsa-

. '--'--J ' o . - o 
kad alt und er topp och takel länsa nordvart till emot G-1 
latittHFl , och gingo och lågo vi alla efter va nlighete n i va tt
net m ed en bister köld. Omsider sprang vinden d en 21 till 
~ord , som hjälpte mig förbi Kethland, sed ermer a har vi n
den varierat emella n :-..rord och Ost, med föränderli g kultje 
till den 2 maj , då jag uti 4-6° 26' latitud fick ~"tnyo 'en sd\r 
storm frå n västsydväst, som varade till den 12, då vii der
leken någo t hedarrade fast västvinden kontitnu eradc. sedan 
jag såg att vinden ej vill e förändra sig och vatten fiirdHlet 
ej vore tillräckligt att n å de~. linerad hamn, hälst kut te rn 

') Shetlandsöarna. 
' ) Ungefär latituden genom Trondheim. 
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. r vatten för m er än 63 dagar efter nogaste hushållning, 
eJ ~~:rns talding d_essu_tom i usla,~te ~ e_lägenhe: a': dess starka 
j; ut nin g och slmgrmg, som forsllt1 t allt tagvirke t, seglen 
s ~H~~~rblå~s ta och utslitna, masten, ehuru försedd m ed h org
t;OI1 t tillverkade av den svå raste k abeln och plikttå get stän
"~!1t på topp en, h ::~r flera _gånger ho_tat osso med si~t. fal~, ::n : 
~ ';mpning .. h ar talJrepen. till_ staget fl~~·a. g~u~~er bh v1t sa 1~ t t 
s:, ]en avnotla och av shngrmg har kattlllgSJarnen sprungit ; 
h:slöt j ag uti 3~ 0 53' lat. och mc~l väsllig ,:,ind söl~a närmas te f 11111 undan vmden, som var Lissabon, for att satta kulte rn 
jl~egelb ar~ stånd, n~en (!å jag _kom 

0

Lll1.der landet OC~l vind en 
rar nordlig och stlll , sa att Jag p a flera dagar eJ kunn at 
~ryssa mig d!_l, gick. således för atl ej förlor a tidc~1 till S :t 
Ybe~. och anlande hit den 29. I-Iela 14 dagar h ar ]ag legat 
i stiltje och har nu ej mera än för 3 a 4 dagar vatten i kut
tern, ehuru folket h aft hälflen av sitt vanliga kokvatten och 
en a 2 kvarter på m an till dricksva tten. 

Jag ankrade vid k astellet uta nfö r S:t Yh es, skickade ge
nast 'Herr Fänriken Blom iland för att försäkr9. mig om lik a 
skott till min salut, men som. kommendunten ~j ville giva 
mig mer än 7 skolt saluterade jag ej utan seglade upp pt1 
redd en varest jag fick 3 dagars k a rantän för ingen annan 
orsak än den att jag ej lika med coopvardieskepp hade 
sundhetsp ass, j ag lä t genom konsuln hota direktören vid 
sundh eshuset att j ag i Lissabon skulle besvära mig häröve r, 
då han dagen efter kom ombord och gav mig praktika. Inge!1 
flagg på något km;tell hissad es vid förbiseglandet 

Flera av besättningen ha under denna resa varit illa sju
ka av rödsot, röt- och flussfeber; öve rsty rman Sohlberg, som 
alltsedan jag gick från Norge varit ömsom frisk. och öm
som sjuk, dog efter en veckas häftig sjukdom den 29 april 
och blev i ~·.p ansk a sjön begraven. Nu äro allenast tvenne av 
hesättninoen sjuka.» 

Med d;;ma rapport följde en särskild skrivelse till över
amiralen, som närmast får hetraktas som omslag till rap
Porten, av följ and e lydelse: 
b »Helt oväntat får jag d en äran h ärifrån uppvalda m ed 
rev och lika oväntat lä rer min nådige herre emottaga det

sarmua; m en en vidrig lvcka a tt städse möta motvind och 
~· l?rm_ar samt ett ohanterligt fa.~'tyg i sjögån~ gör resa !~ lå ng, 
11 ~g hten h eder och kostsam for Kongl. MaJ :l. Detta ar den 
s~araste och långsammaste res a j ag under 18 års ständigt 
; Jstande på ~'.jön haft, och så mycket smärtfullare för mig, 
801

11 det är först a gången jag h ar den lyckan komm endera 
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Kungl. MaJ :b skepp på dessa f<~rvatl~n~ .. men _clt fr cdu t san 
vete alt e.J hava forsummat nagot tlllrallc tJll resans f .1-
sättande och ospard m?da <~.tt lll~shålola m~d . folket~ h~~\~~
och fartvg·e ts konservallOn .Qor nng nagot tillfred:,sla l](] '1 - ~ " ' . )) 

::-.Ju lämnar ;·i Treulige_l_' i ~")o_rtu~al för_ a tt se v~Hl so 111 un
der senasle _nu1~a~ler!1a hanl 1 Svenge. Dar hade 1\.L~ ngl:J\Iaj:t 
den 2-t apr1l 1;86 pa den nye slatssel~relera~·.en for ( 111a ns
expeditionen von Carlsons föredragmng utfardal C'tl nåd. 
brev av följand e lydelse, ställt till överan1iralen : 

» ... Som löjtnant Treulige r, vi lken är komm enderad att 
till S :t Barthelemy föra kultern Falk, från Bergen 1 . 't: rge 
dragit en växel slor 595 rdr 8 sk. Hamburger Banco pn Stals
sek~eleraren och Kommendören av Yår Nortbtj erneorden 
Friherre Lilj encrantz, vilken summa åtgått till kull nns föl'
nödenhet under den tid han varit vinterliggare, så ha va vi 
anbefallt vört statskontor att denna växel inlösa, m en dä l'
ji.imte har det förefallit oss ganska tvetydigt att k ult ern än
nu den 1 innevarande månad icke avgått från ~o rgc , då 
likväl andra fartyg, vilka på samma tid med honom nvseg
lat, både hunnit till S:t Bnrthelemy anlända ävensom <h r
ifrå n hit ankonunit, 1 l vilket icke annat kan utm~irk ~1 ii n fe l
aktighet och försummelse fl den kommenderande officc rr~ns 
sida~ varför \'i funnit gott anbefalla Eder att över <k lia löjt
nant Treutigers förhållande lå ta anställa behörig ran ns_ak
ning och befälet över lurttern honom fråntaga sa mt ofo_r
dröjligen avsända en annan officer att föra detta fa rlyg tlll 
S :t Barthelemy .. . » 

1
) Syftar på att Kungl. Maj: t redan fått svar på de dep esc;her, som 

med Falk skulle sändas till guvernören på S:t Bartllelemy (o mn ämnda 
i överamiralens rapport den 22 sept. 1785 angående Falks för sta avseg· 
lin g från Karlskrona). Det fram går nämligen av en skrivelse, som gu· 

vernören Rajalin i juli 1786 sände Kungl. Maj: t , sedan Falk ~i n tJigen 
anlänt till S: t Barthelemy, att han redan i februari 1786 besnu·at cten 

skrivelse av den 7 septen1.ber 1785, som nu även med Falk ankommit. En 

duplett av s.luivelsen had e nämligen sänts med ett frå n Stockholln san; 
nolikt senast i början av november 1785 avseglat fartyg, som an lä!l 
till S: t Barthelemy den 4 februari 1786. Troligen har detta fartyg åter· 
kommit till Stockholln före den 24 april. (Det kan erinras 0111 a tt fre; 

gatten Sp·rengtporten under kaptenen Pukes befäl på återresan frå n s. 
-esan Barthelemy till SYerige 1785 nådde Stockholnt 36 dygn efter n YJ 

från Västindien.) 
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.. r amiralen, som ej synes hava befunnit sig i Karlskro-
0"tan annorstäd_es (i_Slockhf_)hn_?) fått ~mo~~aga detta nåd. 

113 u anbefa llde 1 ~.knvelse till overamtralsambetet att en 
br_ev, n t skulle beordras auesa till Berge;1 för att avlösa 
IöJtD ~i 6er fr:ln befälet samt med Falk utan uppehå ll fort
~!·eU till S: t BarthClemy. I en från Stockholm _avsänd skri
satta ·till O" uvernör Rajalin meddelade överamiralen seder
relse b . . . f'f. . 

' ·a denne alt han g1v1t order om. att en an~1an o 1cc1 
~~~:ne avlösa Treutiger och föra kuttern Falk till S :t Bar-

thg:~l~- maj blev löjtnanten Kullenberg1 l utseeld till ny chef 
h ~rder h.ärom ulfärdadef, såväl för denne som föt~ Tr~u

fic er . Skrivelsen till den sistn~imn~le var utan . J_notl\·.? nng 

0~1 innehöll ~ndast att han skull e LI!l Kullenberg overl a mna 
sina instruktion er och order m m_. . .. . o 

Löjtn ant Kullenber g k?m snal:bt 1vag f __ r :1n K~rlskrc:>_na. 
Härom rappor terar han 1 en sknvclse, avsancl fran Stram-
stad el en 10 maj: , o •• • •• . • 

»Enli gt I-Iaw·. Iyxc. \Ynmgds a . ovcr2.n1lralsam?elets_ vaf?,
nar mig giv na order av den 1 nW.J att genast begJ.va m1~ till 
Bero·en i :\Tor<>c för emottagande av kultern Falk anl ra dde 
j ag~len 2 -om"'morgone~l kl 'y" 10 resan från Karlskrona:. 

Nog tunga vägar på somliga ställen och utsvu ~ lna haslar 
å andra hava gjort att jag icke förrån den 9· lnt anlande, 
ehuru nätterna flera gånger blivil till resan använda. Så 
snar t J·ag altt miO" n åO"~·a danska l)ennin!!ar tillväxlade äDi-

.._ b b '-' .. 

nar vidare följa orderna och skall framdeles darom, rap-
portera.» 

Nästa rapport är daterad Bergen den 3 .i:mi. . 
»Oak tat jag bes tändigt rest ~.å m~:cke nuna krafter __ till

låtit hann jag ej hit förrän den 1 jum om morgonen. Vagar
na på många ställen uppfyllda med snö och is samt utsvult~ 
na hästar hava varit mesta orsa ken. 

Vid ankomslen hit och efterfrå gan av kuttern Falk fick 
jag av härva1·ande kommendören för lotsarna Risbreck upp
lysningen ur des~. lotsjournal att löjtnant Treutiger r edan 
den 6 ~april m· seglat u lur en hamn 5 mil ~V_ frå1~ Bergen, 
kallad Slaclsvaagen, och icke sedermera synlig. Tanker nu 
-~ 

') Löjtnant Olof Johan Kullenberg var född 1752, son till lotsdirek-
tören, komm endörkaptenen Mårten Kullenberg-. Modern hette R a ja lin och 

han var genom h e nn e lm sin till guvernören på S: t Barthelemy. Kullen
berg var utbildad vid Kadettskolan i Karlskrona, där han antagits som 

kadett 1763. Löjtnant hade han blivi t 1774. 

45 
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så fort sia göra låter begiva mig på återresan enligt · 
~ " gJvn 

order.» a 
Sedm~ denna rappm:t ~nl~nt till Karlsl~rona rap]lol'l rract 

överanuralen den 11 J ull till Kungl. MaJ :t vad solll sen· ~ 
f .. J 't ctS t o re ;:onnn1 . 
.»Se~lan i -~mderdå_~1i~ följe av Eders Km~~l. Maj :ls !lefa]l_ 

mng Jag t~tallt b eho~·1ga order _att am :t~~_oJtnanlen .. h.ulJen. 
berg ~kulle _ avres~ till B~rgen 

0

1 Norge for a~t HYlosa _löjt. 
nant freuhger fran bcfalet pa kuttern Falk, m ed Ytlke 
h an är kommenderad till S: t _Barthelemy, så h~ r (!e n fö rs;~ 
nämnde efter fram.ilzomsten till Bergen den 1 J n m raJlpor
terat att Treutiger med k uttern allaredan den 6 fört. april 
därifrån avseglat, varför Kullenberg genast åte rvi'tn t hit 
tillbaka. 

Från löjtnant Treutiger har j ag i dessa dagar inhiin dicrat 
en f'.ådan rapport, som jag i avskrift f~år d en nåd en kirl~os 
i underdånighet bifoga, varav jag finner det han för sto rmar 
och motvind så länge n1åst kryss a i Nordsjön och Sp;1 nska 
sjön så att han varit föranlåten inlöpa till S :t Yb es fiir att 
åter sätta kuttern i stånd samt förs e den med va lten och 
proviant . .. » 

På denna skrivels e från överamiralen svarade Kungl. 
Maj :t med ett nåd. brev, d a terat Drottningholm den 2;) juli 
1786, att man tagit i nådigt övervägande rapporten om att 
Treutiger redan var avseglad från Bergen, när Kullenberg 
kom dit för a tt övertaga befälet över Falk, och att Trcul tger 
sedermera funnit sig föranlåten a tt inlöpa i S :t Yb es fö r att 
~·.ätta kuttern istånd. Men som Treutiger härigenom fö ror
sakat Kungl Maj :t och Kronan mvcken lws tnad , s{t anbe
falldes överamiralen nu att giva order till majoren Daro.n 
R aj a lin att vid löjtnant Treutigers ankomst till S :t Da rthe
lemy genast anställa krigsrätt för att därigenom; få kl~ rlag t 
Treutigers förhållande »så i anseende till dess langa vis tan
de i Bergen som dess senare uppehåll i S:t Ybes». 

Den 15 augusti vidarebefordrade överamiralen denna 01:· 
der till Rajalin med samtidig hemställan att blivn undel
rättad om utgången av krigsrätten. . .. . 

Kullenberg h ade för ~.in res a till Norge uppburi t ett f?1-

skott på 333 1/1 rdr spec., vilket helopp efter framslä~l nJ11g 
från överamiralen till Kungl. Maj :t anvisades till e rsa ttan
de genom särskilt nåd. beslut den 12 september 17R6. 
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v· å tervända till Treutiger med Falk liggande i S:t Yb es 
~11 . Hans nästa rapport är daterad S:t Yhes den 19 juni 

Jt al1 

t78~·edan jag bär undfått allt det till kultern varit nödigt , 
];V jag doen 17 d~nne~. färdig_ att gå härifrån, vänt_ar alle

b st nu pa god vmd atL .Dortsa lta resa11. Jag har h a r upp
~ ::\.i t 3.014 236/1000-dels portugisiska cmsades till proviant, 
~];:!ingens och seglens ~stånds~ttan~~ ~ · flera nödvän~I~g ~~ be-

: v och kontanta pcnmngar till ofhcerare, mlflerofficerare 
1~h aemenskapen, och därpå utgivit växel på högvälborne 
J-I er/ Barron,. Presidenten oc;h Komn~ent~f)ren . I~ilj encrantz 
:.amt san1;me herre det med posten tlllkannagivJt. 

Av besättningen ingen s~ingliggande sjuk.» 
D·en 25 juni kom Treutiger äntl igen iväg från S:t Yhes. 

~u var man milt i högsommaren och fänl ades i _farvatten 
med god a väd erleksförhålland en och gvnnsamma vm dar. Ef
ter 4 veckors segling var Falk den 22 juli framme vid S: t 
Barthelemy. 1 l Här skulle Treutiger enligt order lämna av 

1 ) Enär Falks loggbok e:i k unnat å t erfinnas, kan uppgift ej lämnas 
om kutterns ungefärliga väg från Lissabon. Sannolikheten talar dock för 
att Treutiger först seglat ned mot Madeira och (elle;·) Kanarieöarn a och 
sedan han här kommit in i NO-passaden satt kurs mot S: t Barthelem y. 
Ett par andra seglingar till Västindien med svenska örlogsfartyg något 
eller några årtionden senare kunna e-xemplifiera routen. Kutterbriggen 
Husar , som i slutet av maj 1798 lämnade Malaga på väg till S: t Bartlhe
lemy, segla de efter utkomsten ur Gibraltarsund först till Kanarieöarna 
och sa tte därefter kurs mot Västindien. Briggen Delphin, som i börj an 
av april 1815 lämnade Karlskrona för att segla till S : t Barthelem y och 
i slutet av samma månad passerade, genom Engelska kanalen, angjord e 
sedan Madeira innan den satte kurs mot Västindien. Av sistnämnda far
tygs logg·böcker framgår att man var mycket försik tig i sin navigering 
när lllan närmade sig Västindien. Synbarligen känd e man s ig osäker i 
besticket i vad rörde longituden. Man lade därför bi under natten och 
fortsatte västvart under dager. Särskilt framgår detta av Delphins loggbok . 
Den 14 jun i med en räknad distans till S: t Barthelemy av c: a 300' lade 
briggen på kvä llen bi mot den ostliga vinden på ömsom SSO·liga, ömsom 
NNO.!iga kurser. U nder sträng utkik efter land seglade man så vidare 
nästa dag i gryningen. Följande kvällar upprepades manövrarna. Den 17 
JUni Då middagen var räknad e distansen till S: t Barthelemy c: a 30' , men 

~an fi ck fortsätta västvart under dager både d en 18 och 19 utan att se 
and. Först vid lO-tiden på förmiddagen den 20 juni siktade, man S: t Bar· 
lhelellly och kunde omkring 5 timmar senare ankra på Gustavia redd . 
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befälet p å Falk, som skulle slanna kvar vid S:t Bar thet 
med a!1 T r e u tiger s !~ulle ~e~la h em jak len Triton. Me n <l~i~~~Y, 
lJlev mlet. Guvernor RaJalln drog ett streck over d t' c rl·' '1" 

na orderna och å tersände Falk till Sverige under Treuti:r'111-
fortsalta hdäl efter endast en veckas uppehåll. H~irom sle~:s 
vcr Hajalin den 29 juli i en rapport till Kungl. iYiaj :l f iil jn;1T-

» ... Den 22 juli hitkom kpltern Falk med vilken ia •r (le: 
] J~ l l' l IV1 . ·t o 1' 1 . l l . ::; )e. 
wm ,::( _ers \..L~ng _. aJ:. s nal 1ga ~'-n ve se .a~' c en 7 se pte,

11
_ 

her 1;8~, uppa v1lken Jag redan 1 fehruan 1 underd;! d icrl 
t · · l · l o l l l · 1 l · J :-. Jet 

svara ; som Jag 1 )rJ ~. pa muc l erma s .;.m eJ \. unn at fa dju 

tillräckligt för al t få kuttern in i hamnen i säkerhel 1111 /~ 
orkanliden har jag skick at den hem igen, d et farl vnet i o Ci 

ledning a:: ofoficcr'arn.as .. r apJ~orl till n~ig, . ~on: j ~g· i~1 f o rd~:~; 
om dess for l1 allande 1 sJon, ar alld eles ol.Janllgt 1 dessa län
cl~r, vue~t sjö oc!1 ~··~.a rk .ström uli k.a nalcrna em ella n öa t·na 
~~ra seg} mgen .svar for valseglande fartyg, huru myeke l mer 
for ett sadant fartyg som denna kuttern, som uti h [u·d sjii all

dcles inlel segla r hidevind och ~i r oh anterlig, dessnlom iir det 
e lt far tyg som besynnerligen mer ~in andra sliter sege l och 
n~ter tågvirke, så att dess underhå ll här i den vä gc 11 ;·. kulle 
bliva an senligt OL:h för mycket ].;._ännbart; mitt undc rd an iaa 
projekt att få Bermud ajak ler," l min då uppgivna kalky l o~h 

1
) En muddermaskin fanns väl alltjämt med Falk för användning Yid 

S : t Barthelemy, men häront nämner guvernör en intet. Uneler alla för· 

hållanden mås te en uppmuddring av 11anmen taga lång tid , O('h ingen· 

ting hann utföras före orkanti den, som mycket snart var att '~i nta . 

') G u vemörens projekt om inköp av Bermuclajakter återfin nes i hans 

förslag till utgiftsstat, insänt till Kungl. Maj : t den 24 febru ari 1785. l 

detta h eter det bl. a.: 

»En oundgänglig sak är att E. K. Maj: t här har bevärad e f artyg, so!ll 

h å ll a ordn in g, kryssa och tackla, så att ej fartyg få gå sin väg utan 

skulds betalning eller på annat sätt förolämpa och vanära K. !\Jaj :ts 

flagg, och som jag vid närmare k alkyl finner hur mycket l;:ostsam en 

kutter är att underhå lla, vilket sti ger till 9.<:•71 rdr om året. ocll man 

ej !har nog av en, så är mitt uncle·rclåniga projekt att här UJJlll;öpa 2 

Bermudajakter, som äro mycket väl seglande, taga jakten Tritons 12 st. 

3-pundiga nickar, sätta 6 på varje; deras inköp kommer bä gge tYå all· 

cl eles färdiga på 6.000 rclr ungefär. Besättning, en officer, som få r, uto!ll 

dess lön hemma, 563 rdr årligen , då a llt såväl traktamente so!ll dräng~ 
portioner äro inräknade, en styrman, med 60 rdr, en konstap el med ,;6 
rdr å rligen utom dess lön hemma, 8 man hyra a 6 rdr i m a11. (:::::0 °1 

rclr pr år); 10 portioner, styrman och lwnstapel inberäknad e, göra 
0111 
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'tt fö remål atl lindra dessa öars kostnad ~iro orsaken till 
il

11 
5 tillbakasändande. Skulle Eders Kungl. Maj :t i i\ åder 

dCS "d. ·t t t o l ] . l ] o .. • 

f
. na no 1g · a ·· a ers .;.1c .;,a c en, sa ar Igenom dess hemsän-
Jll . . l l . l .. 

dandemgen vu are c epen cc gJorc an om d en skulle legat här 
i nMon fr.ans3~sk ell~r en~el~.k }1amn ell er skickats till Ame
rika, tf bar v~gacl e ]ag eJ behalla . den, s~ snart j ag ej kun
le få m den 1 h amnen. BermudaJakler aro de fartyg, som 
~ro bäst och starkast i dessa länder, dc äro goda sjöfarlyg, 
byggda. av ceder? och m~d tvenne har j ag ti~.lr~icl~ligt för öns 
bevaknmg. Hasllgl!eten 1 f a rtygets avresa gor nug en omjj

Jigh et ~tt ~l en.J.~ a gån~en f.l.;.icl~a redogörelse. Kutterns koppar 
och spik t1ll forhydmng har Jag här behå llit. Fänriken Blom 
konuucnderar Triton och har jag m ed honom från kutterns 
besätti.~ i ng. tagit 1-1 man och en lärstyrman, hela Tritons gam
Ja besaltnmg uton k adetten Göös och skepparen har passe
rat ombord på kuttern ... » 

Me? .fänrik Blom följde h ans båda drängar ÖYer till Tri
ton. f1ll o d e t~a fartyg .avpolleteradcs också kirurgen Åker
berg: Fra n S :t l~arlh~lemy beordrades på Falk mcclfh lja 
f~nnken Hans Ench LJu ngberg, medförande tvenne drängar. 
LJungberg var en av dc b[tda underofficerama ur armens 
flotta, so;n ti~lik ~t med 50. man ~:1cclfölj t fregatten Sprengt
porten 118L1. b_ll S :t Barlhelemy for alt där utgöra garnison. 
Han h a de hlhgarc under 1786 befordrats till fänrik. 

Efter slutförda arbe ten och förrådskompleUeringar m. m. 
san~ t ~) ersonalby len lämnade Tre u tiger S: t Barthdem Y den 
3.0 JUl~. Han hade då i ståilet för dc 14 man, som lä~m1ats 
II!l.!nt.on få tt ombord på Falk »9 invalider av Tritons förra 
besattmng» .. 01~1, forls~ttningen av resan säger Treutiger i 
en rapport hll ovcram1ralen, dalerad den 3 oktober och skri
ven från en hamn i Syclnorgc följande: 

1
, ». : .: Me.? god vind och vackert väder passerade j ag spans
'a S.]on , fick den 7 september slag av uppaåcnde urunden 
111ed o .. tl. . .l l . . '=' :s 

en svar vas Ig VliH oc 1 tJocka, lånsade så för lOI1l) 
och t l, l . . . l l . 
~lll uti \.ana en. Den 8 om nuddagen klarnade upp, 

året 990 rd r. Enligt detta blir underhå lle•t för bägge fartygens besätt-
ningar 4 474 d . o - • • å · r I ar l!gen, s ledes emellan en kutters och dessa bägo·es 
underhåll l . . b 

Xnd o en s u llnad och besparmg av 4.997 rdr, en betydlig differens . 

amalet vinnes bättre med de smärre jakterna . 
F'artyg·eJ bl ' l .. · 1 t" d' · kun l !Va HU' Jes an 1gt, officerare, underofficerare· och matroser 

fä na vart 4. å r bliva ombytta om de därom anhålla, då de lätt kunna 

if ållassage på ett koffe-rdifartyg för lindrigt pris, både f rån Sverige och 
r n .. .. 

on . Matroserna bora vara befaret och ungt folk.» 
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d~ jag fick sikte av Porlland och passerade <~en 9 o111 il;. 
nuddagen Dovcr, den 13 om morgonen hade ]ng pcjli nu .'
Skngcn, men _k} - 10 om_förmiddagen 1~_1ötte mig en sv a r s t)_1'~~ storm som noogade nng den 16 att soka Norge. Ank 1·nde 

0 
ti 

aftonen nli P·ortörs hamn, 1 ) med n1ig doktorn och l!i 111 ,
111 

sjuka. Den 23 dog uppbördsfällskären och blev i Kr n•>nd.11 

., b S l J . . .. 1· ' "''"10 sta< egraven. , ef an 1ar Jag vant sang 1gganoc mes t en 
vecka och är ännu ganska illamående. 

I går seglade jag från Portör~. hamn med nord lig Yin 1 och vackert väder, m .cn hade olyckan alt snart ulanför grun(
dcn förfalla uti f,liillj c med en stark ostlig ström som drev 
mig in mol skären. Jag måste då för att rädda kuttern ska ff.} 
mig genont skott flera båtar att bogsera mig in uti Po rtör~ 
hamn, l mil väster om den förra hamnen. Vinden, ehuru ej 
stark, var sydlig, det den även är idag. 

Proviant har jag nog. Kultern är i gott stånd och alle nast 
3 sjuka, så att ingenting hindrar min innerliga önska n att 
snart få segla härifrån och komma till Karlskrona , ty jag är 
nu h elt ensam och dessutom rätt sjuklig ... » 

Alldeles ensam var v~il Treutiger icke. Fänrik L.i ungberg 
fanns kvar ombord, men han kanske ej var van vi d lj ~ins t 
ombord på sjögående fartyg. 

Läkarens död vålh:de Treutiger ökade bekymm er för den 
icke särdeles frisk a be~~.~iltningen. Han hade nu sj ~ilv fått 
taga hand om uppbörden av medikamenter och ki ru rg iska 
instr·ument, vilket så sm åningom kom att vålla besviir, när 
uppbörden p å amiralitetsmedicus Hjortsbergs begäran skul le 
fråninventeras Treutiger och vis~.a instrument sak nndes, I 
sinom tid blev det sterbhuset efter Vierede som blev ersä tt
ningsskyldigt. 

För lä1karens begravning i Kragerö hade Treutiger u tan
ordnat 20 rdr. Detta föranledde kameral anmärkn ing, ut
giften skulle hestritts av Vieredes innestående traktamente 
och kvarlåtem:.kap. 

Slutligen kom Treutiger emellertid iväg från den no rsi~a 
ankarplatsen. Den 18 oktober hade kuttern nått Öres und . D~r 
avpollcterades fänrik Ljungberg och hans bägge drän ga r for 
att »göra express resa till Stockholm». Man får an taga ~ ~~ 
Treutiger var angelägen att få medsända depescher etc. _fran 
guvernör Rajalin för att så snabbt som Inöjligt f [l fra i11 
dem till Stockholm, dit fänriken ändå skulle. 

1
) I slutrapporten kallar Treutiger ankarplatsen för Jungfrulands 'hai11!1· 

ön Jamfruland ligger i skärgården ost om staden Kragerö. 
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oen 22 oklobe r 1786 inträffade Falk i Karlskrona. Och 
31 oktober kunde Treutiger nedhala sitt befälstecken. 

Jel1 avmön~.Lringen h ar Inönsterherren, konteramiral Feif, 
o~~t anteckn a i m?nst;rrullm_:: . 
Jå A;vmönstrades till hungl. orlogsvarvet 1 Karlskrona den s/ oktober 1786, då besättningen på tillfrågan erkände sig 

va åtnjutit allt vad Kungl. Maj :t ombord bestått till och 
)lah med denna dags utgång. Hr Löjtnant Treutiger anmälde 
?~t i brist på proviant ombord har han tillställt sina båda 
dränoportioner Lill utspisning åt besättningen. 

Det mam·.kap, som förut varit besältning på jakten Triton, 
besvärade sig alt de för tiden Herr Fänriken och Riddaren 
Dubordieu havit som befäl, ej till fullo utfått sina bestådda 
månadspengar. För övrigt anhöll det manskap som pa m
lämnad förteckning omnämnef.,1 l om ersättning för de un
der expeditionen förkomna klädespersedlar.» 

Om besvären rapporterade mönsterherren till överamira
len, som i ~.inom tid hänsköt frågan till advol;:alfiskalen för 
åtgärd. 

Treutigers slutrapport och ombord förda journaler etc. 
överlämnad es till överamiralen, som i sin tur den 9 novem
ber insände rapporten till Kungl. Maj :t. Sedan överamira
len i skrivelsen i korthet redogjort för de nwtigheter av 
olika slag, som Treutiger haft und er färden till och från S :t 
Barthelem y, fortsätter han som följ er: 

» . . . Jag får således underdånigst underställa, huruvida 
den krigsrätt, som borde enligt Eders Maj :ts Nådiga skri
velse den 25 sistlidne juli sättas över bemälde officer på S :t 
Barthelemy, här vidare f,kall fullföljas, seelan det synes av 

') Förteckning över klädespersedlar, som besättningen mist i New· 
'York : (De uppräknade 9 båtsmännen tillhörde sålunda alla Triton un
der jaktens långa färd Karlskrona-N e w York-S: t Barthelemy. Båts
lllansnarnnen synas vara av visst intresse.) 

Liten Rya. Frisk Kojkläde. 
Korp Koj och täcke. Löfman Rya. 
Norum Rya och 3 skjortor. Wittlock Kojkläde. 
Njure Koj. Röning 1 par skor och 2 skjortor. 
liolje Koj . 
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underdånigst lJjfogade rapport framgå att han med god s· .. 
manskap och den kunniga drift, som han tillfört ic Jo, 
känd för, frälst Eders Kunal. MaJ· :ts fartyg ifrån ntt f"arit ~ - - ,, år lyckas. O-

. Jag h::r .således ej omissl~git mig .om d~nn~. officers skick, 
hghel, da. J ag efter nagra tm1?1ar BI ven hd nodgals <Wskick· 
honom till att emottaga hefalet over k u llern, u lan skun" 
d;t ~~nda ~.ndra E. K. Maj :ts officc~:are t.ill decou r::~ ~c 111 en~ 
da fragom~ ar att slora faror skol~. overv1}1nas,. om .Jag ej i 
un(!erdan}g~let r~kommenderar loJtnant Treutiger i E. l\ 
:Ma.Jt:s ~ad1ga hagn.» · 

Kung~: Ma.j :ts .. svar l~ t icke JäJ:.ge vänta på sig. E tt nåd. 
brev slallt l1ll ovcrannralcn, ulfan lades den 12 d ecembc· 
och hade följ ande lydelse: 1 

»Scdan Vi av Eder underdåniga skriYelse elen ~) no Yc mber 
i nåder inhämtat, att löjtnant Trcutiger, ;..om varil 'mf'lr
lrodcl befälet å kuttern Falk, genom en till Ed er aY giYen 
rapport samt de å kuttern hållne journaler ådagalag t, att 
stormar, betydliga sjöskador å farlyget, motvindar OL'h be
sättningens sjuklighet, härledande sig fr i'tn ovanligt stora 
faliguer varit de orsaker som uppehållit l10nom uti sin resa 
och tillskyndat oss och Kronan de stora kostnader, varföre 
han enligt Vår nådiga skrivelse den 25 juli bort till ansvar 
ställas, sam.t att han med god sjömam.kap och bmnig drift 
frälst detta fartyg från alt förolyckas, så finna Vi i' nåder 
golt bemälde löjtnant icke allenast från detta a11 sY ar be
fria utan vele även härmed hava anbefallt Eder al l emot 
honom förklara de t nådiga nöje och välbehag, va m1ed Vi 
ansett dess goda förhållande, vilket Eder till nådig t svar 
och underdånig efterrättelse länder.» 

. Härmed kunde Treutiger känna sig nöjd. Med <l e bästa 
vitsord hade han en sällsynt besvärlig och ansvarsfull expe
dition bakom sig. Han tÖgs sedan i 'an språk i olika befa tt
ningar iland och ombord till dess han 1809 av led som tyg
mäs tare vid örlogsvarvet i Karlskrona. Under rvsk n krige t 
var han 1789 sekond på skeppet Prins Fredrik" A do lf och 
1790 chef på skeppet Finland. Då detta vid utbrytni ngen ur 
Viborgska viken gick på grund, råkade han i rysk få ngen
skap. 

Vad Falks fortsatta öden beträffar, kan i detta samll1~1~ 
hang nämnas att kuttern efter avmönstrinaen intoas på 0 1 ~ 
logs'Varvet för att undergå översyn och få vissa tind ringM 
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. na. överamiralen rapporterade den 25 juli 1787 att 
,.~d.~~s~miralen, »i anled.n~ng a~. vad ?11.1 kttlle rnos b esl.'?!.~an
,,c~ t cler den resan bl1v1t utronb>, lal1t gora nagra fOtand-

t ull " ' Ll l l l O t' t l l l ~.e c1ar på densamm.a, samt ~~ tt. ovcram1~·a en . 1<-H c a 1 . .;.u -
J II~~ göra pr~v~~glmg samlld1gt och tJl.lsammans 1_n ed de 
tel keppen Sofia Magdalena och Gustaf Adolf. Falk deltog 
Jl)Je~mera i 1789 och 1790 å r~·. sjötåg mot. ryssarna oci1 va r 
~~ tnänm da år med vid Yiborgska ulbrylmngcn. Kultern slo-
515 1807. 
!Jades . l f o ,, .. t' l ' G ..... R'lJ. "-Triton kom ah~n_B !CD! n~no a~ ll1t 1~11. .uve1not .. ~ <•. 
. som redan 1181 avgick tran sm befattnmg, amnah!.c} 

1111
' skrivelse till överamiralcn, daterad det~ 7 dec_emb~r 1/8 l, 

eJ~t jakten vid hans avresa från S:t Ba.rthelemy 1 apnl sam
a a år var i såclanl tillstånd att den CJ utan omfattande re
!11 < c '11 E . l l t' ·et aratian kunde konnna h . ' uropa 1gcn, en (e av 1nu , 
bordläggning och däck med b alkar va~· a!ldcles uppruttet. 
En dyli'k reparation, förcta~cn. i Yä:tm(~IC~?.' s~~ull~ l~osta 
mer än j akten förtjänade. HaJalm ansa.g darfor formanligasot 
att jakten blev kvar där för att utny.ll]as som vaktskepp pa 
redden, vilken den var anv~indhar lll~. o 

I Tri tons ställe bade redan komnnt de bada Bcrmud:'l
jakterna, som guvernören önskat.-. ~en ena ]wde döyts t~ll 
Gåpå och gjorde under senare ha.~~ ten av 1186 enr fard . till 
Göteborg med depescher, under befal a; kaptenc1: l\.arl Fred~ 
rik Bagge. Den andra bar namnet Mans ?ch g]m:cle unde1 
fänrik Bloms befäl 1787 en färd S: t Barthelmcy-Slockholm 
och åter. Med j akten följ de guvernör Raja lin, cgcntliger: f?r 
6 månad ers lediahct men innan denna utgick hade Ra]alm 
erhållit annan b~fatlning i Sverige och återvände ?l~lrig .. till 
kolonin. Jakten bvlte detta år namn och kallades 1 fortsalt-
ningen S:t Barthllemy. . . .. 

Jakten S:t Bart]H~lemy återkom 1788 t1ll Svcnge, aven nu 
under b efäl av fänrik Blom. Omedelbart efter 'lnkomsten 
sändes j akten till Finska viken där den på ett förtjänstfullt 
~ätt deltog i operationerna. Tillbaka till Västindi~n s.cgla.de 
Jakten aldrig. Den redovisas i ett generalflottbes1ktnmgsm~ 
stnunen t över flottan i Karlskrona 1827 såsom, kutter, »l 
Vissa delar bristfällig». 

Även Hinrik Blom stannade i Sverige. Han befordrades 
1788 till löj tnant, blev påföljande år kapten och förde 1790 
b~f~let över fregatten Ulla Ferssen, med vi~ken han .d~lto~ 
sava] i d et Ceder strömska anfallet på Baltischport hd1gt 1 
tllaj ~.om sedermera i utbrytningen från Viborgska viken . 
lian dog som major 1796. 
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KÄLLOR. 

De viktigaste källorna för för eliggande anteckningar hava varit , 

arkivet och flottans arkiv befintliga handlingar såsom monsterrulla t riks. 

velser till och från överamiral Ehrensvärd varsamiralen« i l " .
1 

Skr1• 
' . , \.Hl S]· 

handlingar 178{•-1786, vissa rådsprotokoll i finans- oc!h krig~"J·e 1 
'~'Ona 

. . "" nc en f"" 
1784-1786, S: t Barthelemysamlmgen m. m. Arkivstudierna utför or 

huvudsak för 20-15 år sedan. cles i 

Den tryckta litteratur, som berör S: t BarVhelemy under svensl· t · 
llt ' f " f ·· ' Iden 

a 1 ran a rtygspastorns på Sprengtporten Dahlmans »Beskr ifning ' 

swenska ön S : t Barthelem.y uti Westindien» i Uppfostri,1o·s,·=m .1. 
0111 

. . . . ~ o ,.:).( s \UDets 
Histonska Bibhotek, år g. 1786 fram till Fil D· r Ino·eoärcl Hil l 1 
• - . . • • . b b c e .)rands 
akadem1slm avhandlmg 1951 »Den svenska kolonien s· t Barthel 

.. · · , . . . emy Och 
V~stmc~1ska :"-on~pamet fram t~ll. 1796» har i stor utsträcknin g stncl e:·ab 

ocn 1 VIss man lamnat bidrag, framst till den omslutand e ramen för s jälv 

redogörelsen för expeditionerna. · a 

. Förf. vill_ ick: underlåta att här nämna att Falks expeuition Iik,oa1 de 

l_nledmngsvis nagot behandlade expeditionerna till S: t Bar thelemv ar 

fregatten Sprengtporten od;'l jakten Triton varit föremal för artil\ lar i 

Nautisk Tidskrift av dåvarande amiralitetspastor E. Holmberg ar 192.5, 

resp. 1917. Holmbergs skildring av Falks expedition är emell ertid mycket 

kortfattad och bygger i huvudsak på vad amiral Tersmeden i sinn me

moarer haft att därom berätta .. Men Tersmedens uppgifter stä nuna icke 

alltid överens med de officiella handlingarna och rapporterna och måste 

därför kritiskt granskas så snart detta över huvud taget är möjligt. 

Några synpunkter 

sjöfarfspoblem. 
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samband med brittiska 

Av kapten E:. YC,GE. 

I England förmärktes under 1956 cH slegral intresse för 

sj öfar~sskydd och därn~ed s~nunanh~ngandc 1~ro~lem. De~ 
]·an tlll en del hero pa de mlernalwnella spannmgarna 1 

;ärlden und er året. Samtidigt kan man emellertid konsta
tera att Captain Donald Maeintyresr bok. »U-boat Killen> 
väckt viss uppmärksamhet. Boken verk ar dock ej att vara 
myck et märkvärdigare än andra skildringar från tjänsten 
i RN under YK2. Men det är möjligt att de friska synpunk
ter, som bl a framföres i dess slutkapitel kan ha m edverkat 
till den di ~·.kussion, som wppstått. Problemställningarna i 
boken ä ro allm~ingilliga varför de fört j än a att å tergivas. 
I företalet, som skrivils av amiral Robert B. Carney, komp
letteras bilden med några rader, vilka äro värda att med
tagas, innan en översättning av bokens slutkapitel lämnas. 

.. . »Det ständiga ubå tshotet är fortfarande en betydelse
full faktor att ta med vid bedömandet av en nations säkerheL 
Med hänsyn till dc avsevärt många flera ubå lar, som i da
gens läge ä ro tillgängliga i Sov j et, i jämförelse med vad 
Hiller hade, kan allvaret i dagens situation inte förbises. 
Olyckligtvis har den synbarligen kraftiga utvecklingen av 
~nassförstörclsevapnen medfört fruktan och åsikter, som 
Ibland skjutit undan viktiga bedömanden av andra fak
t?rer . Det h ar ~.ag ts att luftburna atomvapen skulle bli av 
s~ snabb och paralyserande karakhir att krig skulle röra 
SJg om veclwr, dagar eller timmar; i en sådan situation kan 
lllan k anske fråga »varför skall man överhuvudtaget disku
tera någon flotta?» Den åskådning, som grundar sig på ett 
sådant tänkesätt, förlorar realiteterna. Tänk om till exem
Pel en modig nation vägrade att kapitulera inför hotet av 
~tt ~-å d ant luftburet förintelsemeclel, hur skulle man sedan 
ortsätta? Det skulle med all säkerhet vara omöjligt för oss 
~ tt fo rtsätta kampen, om vi förvägrades att utnyttja sjö
f~rtsvägarna. Antag i ett annat exempel att diplomati eller 
ornuft - eller något politiskt bedömande - medfört att 
en skriven eller tyst överenskommelse gjort~., för att be-
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gränsa atomkriget; -om de västallierade då hade lu 1 •• l · 
frånträt!a si1~ släl_!ning ifråga ~-m sj?herrasiildet sa '~ 1: <~ lt 
denna fe~aktlga sakerhet vara odesdigert avgöra nd e. llllc 

Havet fortfar alt vara ett huvudslagfält och vi äro l. 
ttl. ·1 o o t'l· .. 1 . o \t tn a na a · ~onuna 1 wg var H 1gare ~. La ln1ng pa oceanern·1 ;:;· 

cis som \ 'i måste ntra ruslade att möt~ de t nya hot<.\' p_t:c
Juften. tan 

Ctöver. konvojsyslemet, vars be tyd else starkt · un de rs t1 •• 1. a C t . M . L f.. l \ 'cs <v ap am acm yre, mns (et säkerligen m å nga :.m dn1 ·r 1. 
t?reor, som J!lan numen~ måste taga hänsyn till. Cn<le r a,. 
tio ar som gatt sedan kuget slutade, ha m å ne:a lll)])fi 1111·1· 11 cle 
f 11 l · . . " n·w 
1 goc og.]orls den militära tekniken och nva horisonte r "f 
öpp~1ats både i s~rategi oc:1 taktik. I da~ l~yser m a n den a~. i~~ 
ten 1 U~A att ubatarna 1naste anfallas 1 sma baser och i sin 
hemmafarva tten, dc måste lokaliseras och anfnll as Jl'l ... a 
fll l f' o • ' 'a a 
~. o~ 1 nm sma p a lrullområclen . Det är absolu t in le till~ 

rackligt ::tt enl?art v ara. förberedd att möta ubå ten om den 
s l.~ulle tranga 1ge_nom Llll ett skjutläge i nårbe ten nY våra 
vardefulla konvojer. Ubå tshotet i sig sj ål v har in Lem.i fi crats 
m.en p å samma gå ng bar hote t mot ubåtarna ökat med an
va;1danclet a': .. nya vapen och införandet av n y tckmk. \'i 
1~1aste vara forberedda att m ed större reserver m öta ·det 
okade h o te t. » 

. Efte r att ha berättat om sina erfarenheter fr rm u bå ts· 
Jakten u.nd e:· VK 2 - Ylacintyre o~,kadliggjorde tre ;~ v Tys k
~and~ sl~tckh.ga~t"e ubå_tsc~Iefer*l - kommer h a n i slutk:1p it let 
H~ pa sma farlwgor mfor de förb e redelser, ~om H:\ vidta
git för att skvdda s ig mot en presumtiv fiendes ub:'ltar. 

»Det andra världskriget, liksom det första, va 1· farl ig t nä
ra, a t t fö~:lora~, I~ å oceanernas handelsvägar. Flotla n~ roll 
sedan avlagsna tider har hos oss alltid va rit alt försvara 
vår h~uH~el _och säkerställa våra fartygs fria rörelser. Det 
har darvid mte bara gäll t att få in den nödviindiga impo r
ten utan i lika hög grad a lt ha frihet att slå mot ~il].;:c n del 
av vår fiendes kust som vi f:.kulle önska. 
~--------1 

*) Anm.: Korvetten-Kapitänen Giinther P rien Otto Kretschmer ocu 

Joacim Sclhepke, vilka tillsammans sänkte mer 'än 760.000 ton av den 
a llierade sjöfarten . 

703 

Det har ofta sagts, att tillkomslen av massförstöreb eva-
såsom vätebomber, har helt änd r at förutsä tt ninga rna 

V.~ ~1 e:dstem.en av e n flotta. En del ytterligh ct">människ~H· g~t 
f~i och n~ ed ~å långt aH d e h~i vd a. att fl~Uorna. inte ko:nma 
~ tt va r~ ti~.l nagor; s~mi_hcls_L .. nylta 1 ett s lon·e kng. Att forbe
'. da sig for ett Kng tlll S.JOSS anse de vara samma gamla 
1eiss lag, som att förbereda sig för clel ].;: rig ~·,om vnr. \'ad 
}j1nns det. _för a~1 l edning att p lanlägga sk~'ddet för t ranspor
ter på SJon, nar landet kommer att bh e n enda ryk ande 

ruin? 
Men komm er verkligen kriget, när det uppenbarar sig, att 

bestå av e tt utbyte av d essa fruktansvårda vapen? \ ' cm 
J;.ommer att ha det mod, som kräves att ge en order, vilken 
betyder ci vili ~·, a lioncns förintelse? S~i kedigen inte någon brit
tisk premiärminister t y vårt land är troligtvis det känsli
gaste i hela världen för ett. massvapens fö rödand e kraft. 
En am erikansk president? Kanske idag, n~1r USA är till stor 
del skydd at för ved ergällning. Men säkerligen inte i fram
tiden med polarflygning och interkontine nt a l långdistans
robotar, vilka senare ~i ven kunna medföra v ä teDomber! Om 
Sovj et verkligen förbereder e lt atomkrig, va rför bygger detta 
land då upp en fö r:; ta klassens flo tta vilk en beslår av bl a 
mer än -!00 oceangående ubåtar? 

Om vi verkli gen tror all krig oundvikligt be tyder atom
krig, så borde vi ha mod alt skrota n ed Royal Kavy och 
ägn a alla våra ansträngningar till a l t h ~Jlla -ett flyg~ap en 
klart för ett ögonblickligt molanfall innan vi själva äro ut
sudd ad e. 

Mlen jag tror inte alt våra ledare verldigen inbillar sig nå 
got sådant. Mvck ct säkert kommer ett värld~,krig all utveck
las från mindre skärmytslingar, såsom Mell ers ta öslernkri
se~ , där stormakterna bli tvungna atl ingripa genom sina 
al~~ansförbindclser , det må sedan vara våm.kapspakter eller 
gransgaranti er. Uneler det att det fruktansv~irda beslutet om 
användning av vätebomb eller ej avgöres, så kan vårt land 
lll~C'ket vål svälta ihjäl, som resultatet av en intensiv ubå ts
i'l'lgföring mot våra sjöförhindelser. Ty med de eskor lstyr
<or, som vi för närvarande förfoga över, så finns det ingen 
~?1:1 helst anledning fö.r en fiende att använda vätebomben 
01 att besegra oss. (Jfr tabell III.) 

Vac] som under alla omständigheter synes uppenbart är, 
~~t de ~~alvh~är~aclc mått och _steg .~om vidlagas hys ,?ss, äro 

an vard e 1 v1lkcn form knget an komm er: v1 hnller en 
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flott~ som är [ör svag ntl !nllg?ra sina uppg~fter i elt k 
venl10ncllt kng och ~·.om ar vardelos mn v1 bli r 111• l 0 !1-
en vätebomb. '

1 
fal' 

När alla flollor endast seglade på vattenytan , van n. 
ger ~enl:m alt uppsoöka !iendens _farty~ och ~lå dessa . \t'·
uppfmnmgen av.ubaten ar det!a ~~1te langre tillräddik t. Ge(j 
J:om att ~~ara lagga ... beslag P:O: f1e1Hlens öve rva ll cnsfa1·tye
kan en d.] arv och oforvagen fiende med en ubålsk,11 1111 · ~· 
vilket tysk:;trna f. _ö. höll på alt J yckas med, }Jri~1g n 0,,sa 1 ~~,' 
fall. Den fiende v1 hade alt bekampa var ubatsilo lhn 1]1 

vi fann att den enda väg, som ledde till resulta t '\ .. 1't· oc 1 
' . ' ' '![[ 

f~ra sam!.nan hand~_lsfarty~~n i eskorteraode_ kon;:oj cr Detta 
g.]ordc~. for ~tt 0~~1 henden on.skac~e uppn~t s1tt m al , sa lll<'t stc 
han m<? ta vara orlo?.~f.arty~ 1 s tnd. Att J aga ubå L p a ocea
n_ en~·. v1da yta_ var fol.]akthgen ett ocrhört slösen med lid 
till dess att VI hade så slora styrkor på havet och i lufte 
att vi kunde erhålla en god täckning. Det tog hra ar 111 ~

1

( 
e~ fr~nlisk. fartyg~- o_ch flygplanstillverkning <:1v da ti den~ 
tva storsta mdustnnatwner för att uppnå detta an tal. tl'ots 
att vi gick in i andra världskriget med ett myck et s lö rr ~ 
fartygf.besolånd, lämpligt för eskort, än vad vi någons in ],om
mer att fa. 

Dc ubåtar vi hade mot oss då, voro dykand e fa r[yn Yil
ka kunde försvinna för jämförelsevis kort·a tidsperiod~~ ' mea 
som måste upp till ytan för alt ladda och H\ frisk luf! eller 
om de önskade att förflytta sig med mer lin c :a l k nop. 
Dagens ubåt är mestadels ett mellanstadium mell a n de l clv
kande fartyget och den verkliga ubåten, tv fortfaran de är 
den beroende av att få frisk luft för att ·kunna r i'lra sig, 
men å andra sidan behöver den inte därför inla nw l'sch
låge. Men det är morgondagens ubåt, som vi m :"1s ll' förbe
reda oss för. Den kommer att kunna göra över 2;) ldlOP i 
L~läge och behöver aldrig under hela sin expedition ga upp 
till vtan. Den kanuuer att vara utrustad med belvdli <lt ef
fektivare torpeder än de nuvarande. De komm a · all "'vara 
målsökande på ungefär samma sätt, som dc akusli sl'a tor· 
pcder ly~.karna anv~inde ooh vilka kunde fås att s lv ra ef
ter ett i förv~g inställt program för sicksackning ii \;C r må· 
lets kurs. (Jfr de tyska »Lut» torpederna. ) 

~lur skall man kunna lokalisera, jaga och anfalla sfH]aua 
ubatar? ~et spelar ingen roll hur mycket flyg och övc n·at
lensspanmg VI kan offra, om inte ubåten visar n ågo n del 
över vattenytan, såsmn en ~-. norkel. Gör den inte de t 1°311 

de n lugnt fortsätta ouptäckt. Men en sak är sä ker ; 0111 
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skall uppnå sitt m ål, så måste den någon gång kom
de;l i 11 är~:et~n av _det~a mål. Där å lerkommer man igen till 
J-'~n1111a ~o_smng, n~mllgen. alt koncentrer ~l målet så mycket 
:oJ11 mö~.l~gt t_ -~x 1 konvoJ er och sam l~ Ihop ubå tsj aklstyr
~- ·na dal OJnkung. Genom att skenbarligen handla rent de
;~~sivt ta.r vi i själva ~r crl'"et till offensiven. 1

) Vi uppnå alt 

1
,

0111
J1la tJll slags m?t fienden. (Jfr tabell L) Det kanske fö

. faller, som om vid denna melod våra handelsfartya t]'i:i -1e < 
1 

. . o · 
nad e som lo<.: \bete, mena det ~1r lå ngt ifrån fallet. Det är det 
enskilda fartyget som gar utan edwrl, som är i den slörsta 
fa ran. (~fr tabell II.) . 

Detta framkom klart av erfarenh eterna från andra världs
l· riO'et. Då våra eskortsvrkor blevo något så när effektiva 
;ch"' välrustade blev de1i tyska ubåtsledningens strategi att 
undvika konvojerna. Om ubåtarna hade möjlighet undvcko 
de att a11falla sl~_yddade konvojer , först genom att gå allt 
längre vastvarl for att komma å t våra f art y g efter det a l t 
eskorten hade länmal dem och konvojen U];plöf.ls; senare 
när USA kom med i kriget gingo ubåtarna ifri\n konvoj
routerna och kon~entrcrade sig med glatt mod p~'\. fartygen 
utefter den amenkanska kusten d ä r dessa seglade enskilt. 
~är_ d enn~1 för ubåtarna så lyckliga tid tog slut gingo dc 
åtenge~- t1ll anfall mot_ eskortstyrkorna i \Vestern Approa
cl~ es . ~ar blev emellertid resultatet ~.å då ligt att amiral Dö
~Jtz tvmgades erkänna sig temporärt slagen och måste dra 
tillbak a samtliga ubåtar från Nordallanten. 

Uneler hela kriget seglade endast ett få tal fartyg oeskor
terade och de voro nästan alla snabbgående. Av samtliga 
f~rtyg som förlorades till sjöss på grund av fientliga han~l
hngar voro dock 72 '/r sådana oeskorlerade. 
. l denna punkt av diskussionen kan man fråoa sia om 
Inte någon gång i en ej alltför avlägsen franrtid ~år h~ndel 
~~\~ll~ kunn a bära,. av flvg. Dagens slörsta flygplan kan ta 

0
Jkrmg ~O ton last. Femhundra s~dana ~l~gplan - vart 

b 1 ett d1 agande _en kostnad av nagra nnlhoner pund -
ne-~nannade med tillsammans åtminstone 3.000 välutbildade 
hlan - ~kulle erford ras för att kunna medföra ett ordinärt 
k~nd~lsf~rlygs last. Omkring 125 sådana fartyg per vecka 
~våra hamnar för att h å lla oss vid liv under det 

na') Jämför den engelske historieforskaren Captain s. W. Roskill's se-
re r ef · 

1 1J ererade artikel » Capros not Convoy: Counterattack and Destroy» 
Co S!''U Proceedings, oktober 1956, där uttrycket »Capros» härledes från 

Unter Attack Proteetian and R ou ting Of Shil)ping. (Red. an m.) 
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f,Cnasle kriget. Yidare mås.l~ f~r att en så.dan ski~serad !lift. 
bro skall hålla, branslet for flygplanen 1 .. ~Ha fdll las in . 
landet sjöledes. Nej! Det kommer att droJa m ycket län 1 

innan ens en bråkdel av alla d e vi !~liga förnödenh ete r, so~l~ 
be hövs i landet, kan komma luflvagen. 

Om m an nu konstaterar att v8ra far~yog måste segla i es. 
kortera d c konvojer, .. så. uppkomauer ~rag~n vad eskonen 
skall be!".tå av. Det ar fullt_ klart att flyg 1_ en cl_l cr annan 
form måste ing~\, kanske l11l och med utgora ~to rre clelen 
av den framtida eskorten. Under det senaste kr1gel ble\' uv 
2.353 av fienden sänkta fartyg endast Hl förlor ade i kon. 
vojcr, som h ade en kombinerad flyg- och fartygs eskort Då 
uppstår emellertid fr ågan om vari!'du~ de lta flyg skall kotn. 
m a och hur det skall ledaf' .. En ås lld _ar att la_~Hi h ~~ sera l f_lyg 
kan åstadkomma allt det fl ygundcrstocl, som ar nodvandtgt; 
Juan oår ibland till och med längre och hävdar n l l land ba
sera l ::-,flvu kan kontmilera hela sjökriget. Efter a ll h a er
farit Ju{r'"'l8ng tid det tog i det sennste kriget för att bara 
uppnå en mindre grad av fö rståelse från de~ lm~d ha:-;e r,l d e 
f]yaets l edning för de problem , som uppkommer 1 s~1mband 

ni'ed konvojförsvarctf., så är jag övetygad om a tl siHln na 
tankar och ideer är det vildaste nonsens. 

En landbaserad flygare, som anländer till en 1-: mwoj ute 
p å havet (och man :får hoppe~'. ~1tt detta un~lerstöd komn :c'r 
<l ll vara mera tillförlitligt ön tidigare), kan mte ha ~len kelil

nedom om det detaljerade underrättelse l~\ ge, som ar aYgo
r ande för ,.;onvojens försvar. Del för honom Yik!iga unde r
laact och dc instruktioner, som talar on1 för hono m vad han 
sk~ll aöra, nu'h·.tc sändas liJl honom per radio fd\n csko rt
chcfei; - vilket inte alltid är så lält i dåligt väder och dc~:
utom tidsödande m ed kanske radiotystnad eller, vilke t oila 
inträffar, haveri på rndioförbindelserna. En fly g<:re, som 

har sin bas på ett fartyg, antingen i själva kom'OJCll ell e.1 

i dess närhet, kan börja patrullera någon eller n:tgra J11I ~ 
mttcr efter det h an erl~ å llit orientering om läg~t. \'idare ~ 1 

han specinliE:.t p å sam_verkan f_~yg-~lot.~a. och -~l: l~ son~fg:.~ 
landbaserade motsvangh et utsand tlllfalllgt, fot ,1tt Ut _ 

' · · l f' J · • ·· l Fl\' rli:I ett tröttsamt mellanspel J den nonua a ygt.]ans en . . . -{'g. 
ren, som tillhör flottan kommer att vara en del a v e rt ,.~:1 ~ 
vilket är väl övat tillsammans. Hans landbaserade lll_Gb.',[a 

f. . . l . l t l. l) l s l~ 
righet kommer att va:·a en r:am_Ing:. som ~a s m·. , . o]el'· 
ögonblic-kel och som mte alltHl ar saker pa __ spel els 1 e"'der 

Jag är d_ä rför övertyga~] 01~1 all, .?om v1 lar_de os~ llf
1]1'g

sennste knget, en l\.onvoJ mastc fora med s1g ('ge n · 
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, rt. I d ag betyde.r det han~arfartyg av e~t- eller ann~lt 
esJ,o 1en en utveckling av hellokoptern kan go r a atl ett ~. a
~ lag, ~\te alllid blir nödvändigt. Svare t på ubåten m ed den 
dant 

1
;arten måste vara en flvgmateriel av en eller annan 

h0?t 5 ~111 k an söka och lok_alisera :n ubåt. yå, d~up c l. ·~y 
so: d ·e övervattensfartyg ]undras, sa fort SJOhavmngcn bllr 
JI

111
:. ~n måttlig att använda sina fartresurser och clc_n ~~.10-

Jlle ubåten kan utmanövrera dem. genom att stanna 1 nlage 
cief~11 ~tyra mot vinden. Helikopt~rn ~y~1es därför för när-
~~rancle vara den bästa utveckl~_ngslmJen. . . .. .. 
' 'Ett närskydd av örlogsfart rg ar emellertid llka nodvan-

·o·t som tidigare. Den skyddande och ledande vel:ksamhe
(h:o av en konvoj är en ständigt pågående operat10n, som 
}~~\går dag och natt från konvojen~ sm?li~g till dess d~!l 
nå tt destin ati on~_orten. Alla ~~~ . ota~1g~ at_?::t:·dcr, som l~ra
. s för att så sakert som m oJllgt 1 hd fa frnm konvoJen, 
~~1 nna bara Yidtagas av befälet på platsen d v s eskort-
chefen. .. 

Denne m åste föra befäl över alla styrkor som utg<?r eskort, 
antingen det g~1ller flvg- eller sjöstridskrafter. ~tt tillåta av
undsjuka mellan försvarsgrenarna att rubba sadan~ wund
läggande principer är, enligt mitt förm.enan_de, knm~nellt. 
Olvc.kli atvis få r flygå lderns förespråkare allLid med s1g de, 

.. b .. ....._ ... . 

som med liten eller ingen kunskap om SJon, anse f,Ig vara 
->framsynta». Många a~ våra vanligas te tidningar hör_ dit 
och om diskussionen skulle uppstå igen, så kanuner v1 att 
fin na att flottan har tillåtits minska framförallt på grund 
av de »framsvnta~.» åsikt. De äro förvissade om att i denna 
flygålder behÖvs enbart landbaserat flyg för att skydda vår 
sjöfart. 

1939 h ade vi i reservflottan mer än sjuttio jagare, som 
I'Oro bygda mot slutet av det första värld'>kriget och som 
fortfarande voro i relativt gott stånd. De uträ ttade my~ket 
och m ånga av dem voro fortfarande mot slutet av knget 
! tjänst. Vad vi f.kullc ha gjort utan dem 1940 och 1941 vill 
J~g inte tänka på. Jagare som kom fram under de_t senas~e 
Varidskriget voro emellertid på grund av ekononuska sk~l 
byggd a av ogalvaniserat »svart» stål och de Jl~sta har for 
Iange sedan rostat ner och skrotats eller b11v1t upplngdn. 
be~.sutom levereras numer endast ett beklagligt litet antal 
11Ya fregatter och eskortfartyg för att ersätta dem. Våra 
anslag anvädas inte för att tillgodose dessa skenbart »de
~~nsiva » vapen utan man är istället generös mot de »offe~1-
81"a» bombflottilj erna. Men som j ag tidigare understrukit, 

46 
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eskortering av konvojer är f~rn~imliga~. t en._offcns jy ll ppr:rj' 
Den medför att vi komma llll slags med flend_en , 'i lkc[ :rt. 
mer än vad månna andra taktiska och lekn1sk a f ine,. _at· 

. b •Ser resullcrar 1. 

Före 1918 hade skattebetalarna bara två försv :1 rsgre:1at· . 
1 o • l J] t lf" 1 " t betala till. Vapnens daf· .. tJda en (C f:le tt me( on al _l,tl l l1Jan 

kunde htllla lwstnaden ·or en stor o a och en 1 en ar nl' . 
1 

. o e 
på en relativt agom mva. .. .. . 

Bildandet av HAF vid slutet av fon·.ta varhlsk n,L,d l1lc<]. 
förde en tredje börda l?å försvarsa~Hl;len, mc_d _all t _Y ad det 
betydde ifråga om lednmg av_ ett_ fnstaende nnms teiiLI In och 
en särskild mH.lerhålborganJsatwn. Detta var 'ul an tvivel 
vist och riktiot, men ur skattebetalarens synpunk t be tydde 
det en tredje t:hand som hölls ut en gång om årcl fi·r att få 
dela nationens inkomster. Politikerna, som. bes tö mm a hur 
mvckct som. varje försvarsgr en skall få, ~iro m änsLli ga. De 
påverkas i sina beslut av propagan~la a~ ~Ila d c_ sl;:g; ingen 
tvekan råder om att deras b eslut ar nktlgarc JU fl._ r stra
tcP"iska böcker de läser, men troligt,;is får d en ~·.tor a massaiJ 
si~ uppfattning fdm åsikter, som _ kommer_fran~. i dc po
puli:i rvetcm.kapliga tidskriftema, : ' Ilka ~anllgen a!·o h e lt yt
liga i sina bedömanden. Flygstndskrafler_ oc_h fly ~-,a ldern~ 
under äro dramatiska och färgstarka. VarJe liten gos,·.e Yel 
allt om det senaste reajaktplanet eller välebombpl nnc [. "Jf_en 
det mer eller mindre osynliga försvaret av vå r h nndclssJO· 
fart som är av så stor belvdelse för att vi skola ku n·w ÖYer
lev~ ett krig, det har ingel eller mycket litet nylwtsY~irde 
eller »glamour» och det dzjutes i bakgrunden och f- !ömmes 
tills vi stå inför olvckan . 

Därför äro inväiHlningarna m~'ck et få m:.-Jt nil l>da la ut 
pengar till vårt flygvape!l. Y_~n·t flyg lu:~n ~es och h iH·a_s:. d~~ 
och natt markerar det sm vag med spar 1 ">kyn och ska_t ' . .. l Jl10 betalaren kan se att h ans pengar komma t1ll an van ( 11 ": 

Men han är tveksam när det gäller att ta upp lwn_dc n 11_
1 

fickan för att betala för en flotta, som han bara ser 1 llmM 
· ] 1· t t ll · t t D t :i r barn och 0111 vars funktion Jan YCt 1 e e er m c . . c _ < • c-

alltför lättförståeligt, denna brist på uppskattmng <l \ T.-
11 

ningen och värdet av ~.jömakten. Trots allt förs l< •d oa l~ 1{~ 
::\fa];oleon att det var sjömakten, som kom honom pa ~et 
Även Hitler placerade sitt öde i armecr och fl yg, ll lCll ~1e o 
var sjömalden som stopparlc hans triumferand e fr nJllS " 
1940. 

Genmn hela historien har vi försummat vå r flo tl n 
tid men säkerligen inte i den utsträckning som nu . 

i freds
F ör att 
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111 ots la den tysk a ub[ttsk umpnnjcn uudcr del sena:sle 
j;ll

11
1
11
1
9
!Tioel voro vf tvungna att skid:a ul m~'l_ nga Imndr_a-. . (s' ::> ' • ' l 

,·a t båtsJ·aklfar!va av alla de slag liksom e tt stort anta 
Is u c • "' · ' · • l tH ·tllanoarfartvQ. I dag slå v1 ansikte m.ot ans1kle mc( 

cskOlenon~ a sov.]~tiska ui)åtsfl~>ltan och lw ing~ e~.korthan
del:f rtvo och endast en handfull nndn1 eskortfarlyg. 
gaEr~ fllrtt a ~r inte en sak, so1~~ läll oc_h _snabbl kan by~gas 

Visserligen, och del c rka nncs vlll1gt, hm man Idag 
upPg··a 111in d r~ k r i 0sLHtvg hetvdlit!l sna_ bL a re än förr, m en !JYU c - . . "' .J' , " 

c]e'konun~ att v~~ ra av _m)'cket litcL '.'är_dc_ om ma,n icke sam
·d'gt fö rfo.oar over valoval och d1~·npl111ernt folk att bc--

tl l ,.., . . l "l . l f' "' t' , 11 11a dcin m ed. Erfarenheten 1 den -caiHH ens1s ;:a . 10 Lan 
Ill <~l er kl·ioet visa detta mer än väl. Ett vi.illwggt och väl-
un :::_ f ·· l l f · l .. t l bestyckat 01·logs artyg med en oo_v<H o~ 1 oer at·en .)~~-a · -
ning är lika bel~ymm_?rsamt son~ _Inget fartyg all~. ~ SJalvt: 
·erket kan det mncbar:1 ett pos1llvl hot - ty det komm e t 
~tt svika oss när vi lil a på alt det r~b Il fullgöra en viktig 

uppgift.__ o • .. o 1 f'l t l o l't l t o · o "l Idag ar var t·.]ogaen( e o · a sa . 1 ·en a · 1nanga aY va1 , 
sjömän tillbringa 'år efter tn· i tjänst ul an a~t nå:gonsin L1 
komma ut på sjön. För officerarna ~i r det lika 1l!a : unga 
»Commandcrs» , m ed en utmärkt karrhi r li1l sjöss Lakom 
sia, få meddelande om alt dc befinna sig på »dry list» _ och att de aldrig mer få komma ut på sjön igen på grund av 
bristen på fartyg. Elektronik, robotar, atomkraft -- inge t 
av detta har påverkat behovet av sjömanskap (>Ch fön-.tåcl
sen för fartyget p å väg mitt ute på haven. Ett fr~rtvg är e tt 
så litet föremål, när del befim1Cr sig mitt i elementens ra
seri på sjön. AH hålla fartyget flytande för all kunna k i-im
pa med det under sädana omstän dighete r, kråver kunska
per och erfarenhet, som inte kan inläras i clt klassrum. 

Låt o~.s dbirför hoppas att vår sjönation än en gång skall 
bli m edvelen om att, trots vätebombe r, trols överljudsflyg
ningens mysterier och atomenergin, vå rl livsblod fortf a ran
de flyter utefte r h andelsvägarna på oceane rna och att det 
Primära behovet år att skv~lda vå r import med en effektiv 
Och lämpligt sammansalt flotta». 

. Men inte bara Captain Macinlyrc tycks hysa oro för fram 
~de~ och de brittiska planerna på sjöfa i:tsf.kvdd~t. I en d_is-
1 11S~J on som refererats i »The Journal of the lTmted Service 
d118htu tion » (_augus~inur~n·et) framkommer ä.ven sådana tcr:-
enser. Adnnral Sn· l\1Ichacl IVl. D enny (vill.;.en bl a vant 
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C-in-C Home Fleet) höll inledningsanförandel och tt· ip .. 
först om d en mycket stora import över havet öriket k,: .' ,:de 
och vars s torlek tende rade att öka för varj e å r. Fh-ue t: ~ de 
tydelse i de lta samm anhang var, sade han , f n oci/'i Ö .)e, 
skå dlig tid _av und~t:ordnad bet):delse. Före }9~9 impo~·~r
rades omknng 8 nnlJon er ton ol.] eprodukter arll gen _ t 
gens siffra var 25 miljone r ton och den beräknad e siff :.a
HJG5 omkring 50 milj oner ton. Bar a detta lilla exempcl 1 <~ !1 
sade ~ tlantens b el~de~se som~ imp_~riets. » lifeline>~. F u 11 ~~: 
r ad e mte denna »llfehne» maste odesthgra bcgransn in~ . 
i d e t offensiva uppträ d ande t göras. För de t britti ska ii ri k~~ ~ 
existens liksom för d e flesta övriga till ::\AT(~ a.nslutna s ta~ 
lel'l1as, var det av fundamental betydelse att SJOfnrten i kri a 
h?.lls i gåt:~ _oc h dä rm ed var en a_v NA~f() :s viktigaste upp~ 
gifter dehmera d. De t ~·.enas t e knget v1sade att d en na tio
nella sjöfarten va r svår att upprä tthå lla förutom sn mord
ningssvårigheter, brist på skvdd e tc. NATO:s styrkor miis te 
d~rför skydda d en fria vär ld ens livslinj er. Dessa ~-. tm 1 up p
gifter krä vde ett myc-k e t stort antal fartyg, ell till r:ickli at 
antal esk ortflyg och fartyg att skydda ett väl u tvecklat ko~
vojsyslem, lämpliga IJUnter-killer grupper, en hi.ltrö rlig slag
flotta och en effektiv uhåtsstvrka. Trots vad som pa mflnna 
h å ll framkommit i bl a pre[.sen syntes de nuvaran de in o~n 
)JATO stå ende skyddsstyrkorna ej vara tillfyllest för de tta 
änclmål. Admiral Dennv citerade för att understrvkn ~; in a 
åsikter att Admiral lVIcCormick i ett tal, som hm1 lt[tllit i 
B. B. C. h a de ~·.agt: »De ödesmätlade dagarn a under Yl\.1 och 
VK2 kan inte glömm as . Även j ag be r er att inte glömma det 
enorma antal fartyg och flygpl an vilka till slut erfm<l ra des 
i d esf.a bå da krig för att uppnå seger. När jag jämfiir cle tta 
med v ad jag nu vet finnes tillgängligt, kan jag in te pås tå 
annat än att jag känner mig mycke t orolig ... » I detta 
sammanhang påpekad e amiral Denny förh å llandet mellan 
ubåtsantalet 1939 och det nuvarande (30- 40 och 4.00'?) samt 
även eskortfartygsantalet, vilke t i dagnes läge. synba rl igen 
var till brittisk naokdel. Läget var med andra ord synne r
ligen allva rligt i f\ör evarande hänseende. Admira l De nn)' 
diskuterade NATO:s möjligheter att i n å gon m ån ~l\' h jäl )~~ 
brif.terna. Här fanns en organisa tion, som recl::.>.n i frcds t~c 
kund e planlägga och vidtaga å tgärder för att i ett ev. l_,r1g 
öka möj ligheterna att h å lla livslinjerna öppna. Pln n!agg: 
ningen inom. NATO omfattade två huvudavsnitt näm ligen · 

l. kontrollen av fartygens laster och 
2. kontrollen över fartygens rörelser. 
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p et första avsnittet föreföll kanske inte så betvdelsefullt 
en det hade genom analys av transporterna t{nder \'K2 

;~~115 ta terats att ~.å var fallet. M.an hade kunnat p åvisa att 
'11 mycket stort slöseri med tonnage rörekom (i U!SA be
~iikn as denna omisshush å~_lning 19-!-! ha omfatta t 7 millioner 
ton)· Detta ma~_te man. forebygga genom, att avpassa laster
na för fartyg, for l ~1 s tnn:gsl~amnar, för lo ~·.sni~1gshamnar etc. 
oenna k ontroll maste l handelse _av e t t kl'lg kunn a upp
rättas omedelbart. Det andra avsmttet -- »t!1e safe and ti
mely arrival of each_ sbip» - krävde onlfnttande arbe te och 
stora resurser. Adnnral Denny varnade till slut för det va
netänk anc~e, som för efanns i E ngland; man litade fullt på 
sin H.:N,, vilken klarat de föregående krigen. Men d etta var 
en farl1g tm~kegjå ng ... Dien efterHölj a nd e dif,lmssionen 
upptog ett flertal intressanta frågor. Jag vill här endast re
ferer a ett par av d essa . Air Vice-lVIarehal Chilton frågade 
admira l Denn~' o_m »oddsen » vid ett eY. k ommand e krig. 
Han sade bl a: VI h ar idag mer ä n 2 ggr så stor sjöfart :al t 
skydda, som under senaste krig, elen moderna ubåten är 
dubbelt så farlig som und er VK2 och vi har endast 1j1 så 
mån.ga ~-sk~rtfa_~·tyg. som 1939, a~lt detta bör ge en faktor på 
12_ hl~ fom:cm for fiCnc!en. Achmral p~nny besvarat~e fråge
s tall r~:ngcn m ed a tt papeka att ubats]aktfartygen Idag var 
mer an dubbelt så farliga för ubå ten som tidigare. Om far
tygen samm anfönles ::. d ubbelt ~.å stora k mwojer, så för
dubhl~des därm ed ej riskerna för det enskilda fartyget i 
k~nvoJen. Eskortfarlygens n um erär var visserligen 1/:; i för
hal~ ande till 1945 men å andra sidan kunde genom. koOI·cli
nahon av styrkorna och genom samar betet inom ::\' ATO den 
faktor'o som tidigare anförts, bli be tydligt r educerad . En an
nan fraga, som upptog~-. var om konvojsystem et fortfarand e 
~ar den b~ista fonnen för den oceangående sjöfarten. Admi
lal Denny besvarade frågan m ed att ledningen inom NATO 
var helt övertygad om konvojsystemets fö~·delar och strä
Vad e efter ::tt del skulle fungera från clt krigs först a dag. bl ovans~ea~de re~e1:~rade _uttalanden å tc rkcmmo veder-

t and e v1d fl era ttllfallen till den dispropm~ion som an
s~~ föreligga mellan å ena sidan öriket och dess' be hov av 
Jofart och å andra siclan d et stora sovjetiska ub tl tsbestån
ä et. Det undei:ströks a tt någon annan lösning till problemet 
d~ ~t ~ hygga flera eskortfart~'g ej förefanns. För dt belysa 

11 
as1 kte~· , wm uttalas. recloY isas nedan bl a ett par tabeller 

k t en ~1 rt!k el av Capta111 Roskill R~ i US~I (okt. 195(3) ang. 
on voJ e ring. 
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Tabell III slutligen utgör en schematisk samnum siii1]
1
, . 

av nybyggnadsverksamheten 1929- 1938 jämfört m ed {~'lhl 
--1956. Flera slutsalser kan dragas därur m en de l l<> iiv · 1 

~å~es till läsaren. J?~agrammct st rider i "varje fnll _e j ll !o[ ~;·: 
as1lder , som framforts av dc oYan re1cre ra d c forLll i n rn u~ 

Tct he/i l 

Fördel!1ing mella.n ubåtar, som s~i:!lds genom »o{l_r nsiuio> 
operatzon er och z samband m ed forsvar au konvoJ unäe· 

tiden Yl\2 början till slutet av maj 1943 . 
1 

% «1· Lotala 
Antal cm t alp t sänk-

t a u hatar 

l. Ubå la r, SOlll sänkts av ijvervatlens- l 
fart v o • b och flyg i »hunling >> -sty dzor 21 !l, t 

2. Ubåtar, SOlll sänkts av flvo " :s p å väg 
till operationsområdena .......... 2<'1 1 0,() 

3. Ubålar, SOJll s~inkts i minfält lagda 
l offensivt syfte ... ...... ... ...... G :3,0 

4. Cbå lar, SOlll. förslörl f. Y id bomb11ing 
av b aser, varv etc. 

. ~~~ I~ l~~~ ·e· l~ ~~: ·f~.r~ l 
- -

Summ a ubå tar som l 
slörls genom offensiva operationer 51 l :n.o 

Summa ubå tar, SOill sänkts eller p å an-
n at ~.ä l t förslöds av konvoj es kort (far-
tyg eller flyg) ... .. .... ..... . ....... . . 150 (i:J,O 

Anm.: Tabellen upptager ej 14 ubåtar, som sänkts på annat siitt och 14 

som för lorats ut an att anledningen därtill är känd. 
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Tabell II. 

rrrhåflandet me/lon antale t sänkta j'artyg som gått i konuoj 
t 0 och som gäll enskilt under tiden f dm Vl\.2 

börjon till stulet av ma} 19!r3. 

% av totala 
Antal antalet sänk-

t a fartyg -- en- l 1. Fartyg som sänkts d å d e seglat l 
skilt ...... . .. ... . .. . .... ........ l 13G3 

2. Fartyg som s~nlds d å . d e utgjort / 
eftersläntare till konvoJ e r ........ , 208 

Summa l 1571 72 -- l 

l 3. Fartyg, SO ill sänkts i konvojer med 
endast öven·a lt e nsfartygse ~·.kort .. 60-1 

4. Fartyg, SOlll sänkts i konvoj e r vilka 
haft såväl fartygs- S Olll flygeskort .. j 1ö 

l Summa i G20 l 28 
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Notiser från na r och fjärran 
Sammanställda av Marinens Pressdetalj. 

ven tidigare använda rubriken "Meddelanden från främmande ma
riner" b a r fr. o. m. detta nummer ändrats en!. ovan . Ändringen har 
gjorts bl. a. för att kunna ge lwrtare meddelanden även från Sverige. 
Sålunda är t. ex. avsikten att kontinuerligt lämna upplysningar om ar
betet m ed skeppet Vasa. 

Sverige. 
Unoersökningar av slieppet Vasa. 

För a tt utreda möjligheterna och förutsättningarna för att bärga 
skeppet Vasa har Statens Sjöhistoriska Museums nämnd tillsatt en sär
skild lwmmitte, Vasakommitten, med följande samman:oättning: 

CöVS, kommendör E. Clason, ordf. 
IUV, kommendör G. Lindgren, ML 
Mariningenjör B. Åsgård, öVS 
Dykar ledare Sjökapten A. Hedberg, Neptunbcl3.get 
Ant ikvarie H . Hansson, Stockholms stadsmuseum 
Konservator A. Strömberg, statens Historiska Museum 
H er r A. Franzen samt 
.Byråchefen G. Claus, sekreterare. 

Till sitt förfogande för nödvändiga undersökningar har kommitten 
marinens djupdykare vilka i omgång efter omgång genomgär repetians
utbildning vid öVS. 

Undersökningarna har i år inriktats på ett systematiskt studium 
av fartyget ,särskilt med hänsyn till dess dimensioner (vikt), läge, håll
fasthet ur lyftningssynpunl't o. s. v. 

Den första åtgärden blev att sträcka en metergraderad lina längs 
Vardera fartygssidan på övre däck. Dessa linor är inte alltid fullt 
f[:räckta och :klättrar något upp och ned varför de inte utgör något 
exakt måttsystem med de har visat sig fullt användbara som referens
medel för att ange olika punkter längs fartyget. När det i fortsättningen 
tala" om exernpO)!vis balk 36 så betyder det en balk som går vid ,nät
PUnkt 36. Nu har det visat sig, att längdförlusten på grund av bogens 
rundning är ungefär 1 m, d. v. s. avståndet från balk 4 till förstäven 
är 3 m och balk 36 ligger alitså ungefär 35 m från :·'örstä·;en . 

Vrakets hela längd, exklusive skägget, är c:a 46 m. Det står i 
stcrt <ett på rätt ](Ö] med övre däck vågrätt på 27 m 1d.jup. Djupet till 
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botten är på detta ställe 33 m, d. v. s. fartygssidorna reser sig un .. 
6 m upp frän botten. Inom detta område är bottenbeskaffenheten 1gefa.t· 
m dy på ganska fast lera. Fartyget beräknas har sjunkit nt•d ' 5~2 
meter i denna botten, alltså mera än 2 m i leran. 

3
-----4 

Akter ut finnes rester av ett akterkastell: Högsta punkten där Ii 
4-5 m över övre däck, allt2å på 22·--23 m djup. gger 

Vattnet är grumligt - vissa dagar kan man dock l dykariampan 
sken se 1,5- 2 m, andra dagar får man arbeta nästan helt på k " s . .. . e~ Det mesta v1rket ar ek, 1 utomordentligt gott skick. övr e däck 1il: 
helt bortnvet. Dock fmnes delar av .skarndäcket kvar. Åtskilliga däck• 
balkar är bortbrutna. Särskilt !finnes stora öppningar mellan pkt 8 cc~ 
14 samt mellan 18 och 26 . Kvarvarande balkar är i a-ett stånd Dc Jn" t b . a er 
ungefär 30 cm i fyrkant. Däcksbalkar tycks ha funnits på ung efär varje 
meter. 

I akterkastellet är det fullt med bråte. Däckets tillstå nd här är 
ej känt. 

över läget för övre däck recer sig bi·ädgång:sstöttor läng s for tygs
sidan. Om de är friEtående stöttor eller uppdragna spant får fromtiden 
utvisa. Delningen tycks i stort sett vara % m , alltså 2 stöttor pr däcks
balksintervall. 

Stöttorna är ungefär 20 cm i fyrkant. De är låga läng st förut, 
därefter ungefär 1,2 m höga inom området för ett förrnadat fö1 kastell, 
cå åter låga och slutligen högre inom aktra hälften av fartyget . 

Många av stöttorna är avbrutna upptill. En del avslutas av en sval
stjärt med skåran långskepps, andra av en åskviggformad la sk. Nag
larna i laskarna har varit av trä. 

Utanpå stöttorna finnes .på en del ställen re Eter av en c :a 5 cm 
tjock brädgång. Hel reling (brädgång) finnes från öppningen för peket 
2,5 m ut på vardera bogen samt på några meters längd om BD uppP 
på akterkastellet. 

Vid balk 26 står stumpen av stormasten med en uppskattad tjock!el\ 
av omkring l m. Den är ungefär 1,5 m ovanför dä~k. 

Dels vid stormasten, dels ock förut i fartyget har påträfiats knektar 
med slmlpterade huvuden ,med ansikten och pagehår. 

3 Jmektar står vid balk 8. Eftersom den förra året bärgade m asten 
var omgiven av knektar tyder de tta p:S. att c!et var fockm asten, som 
då togs upp. 

Akterspegeln är bortbruten ned till övre däck. Längre n Ed ;~ar den 
en grov roderstäv, på vilken rodret finnes kvar med rorkult , som gär 
in strax under övre däck. Längre ned , på var sida om roderstäven, f innes 
en kanonport med en uppskattad storlek av l X 1 m. Under kanten av 
kanonportarna är ungefär 2 m över botten. Längst ned på al~:terspegeln 
iiro en del plankor ·borta. 
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:t'lella n SB kanon port och fartygssidan finnes ett runt hål, c :a ~5 
i diameter - om motsvarighet finnes om BB är ej känt. 

ct11 lJnder däcksbalkarna finnes stora högar av slagg och .slam. 
:R,ätt mycket bråte b elamrar fartyget inom vissa områden. Särskilt 

gii.Jler detta back och förkastell samt akterkastellet, men även en del 
dra områden. 

aJ1 Ett antal ankarkättingar går in över sidan och ett par ankare har 
1l,träffats i fartyget. 

p Bråte finnes även runt om fartyget, bl. a. en hel rdel kring för-
stäven och vid akterspegeln . 

Fartygets största bredd vid övre däck synes har varit omkring 8,5 

111 
( ba lklängd innanför brädgångsstöttorna 8 m). 

· BN~dden av akterspegeln i höjd med d C! där belägna kanonportarnas 
underkant är 8 m ( 4 m under övre däck). 

När detta skrives (10.7.57) är under3ökningarna av övre däck slut
förda . Med Eärskilda märkbrickor med stora påmå la de sittror är p å 
båda sidor de lägen utmärkta, där hela ball,ar går tvärs över skeppet. 

Nu pågår undersökning av fartygssidorna för att utröna deras till
ständ, anta l och lägen av kanonportar, förefintligheten av andra öpp
ningar eller hål samt försök att mäta upp buken på sidan för att på 
sä sätt lmnna bestämma :::kroV1ets totala bredd på olika ställen. 

Amerikas Förenta Stater. 

Byggnadsprogram 1957. 

23 nya fartyg ingår i nybyggnadsprogrammet ·för ·1957. Bland dessa 
märks följande. 

Det sjätte hangarfartyget av Forrestal-klass. 
En 18 .000-tons atomkraftdriven robotkryssare. 
Fyra robotbärande fregatter på omkr. 4000 ton, som skall få Terrier

robotar. 
Atta robotutrustade jagare. 
Sex a t omkraftdrivna ubåtar . 

~obotvapen. 

All Hands Febr 1957. 

Flottan har nu tio hangarfartyg, fyra kry.ssare och två ubåtar ut
rustade med Regulus. Hangarfartygen är Fonestal, Saratoga, Randolph, 
Lexing ton, Hancock, Bennington, Bon Homme Richard, Shangri-La, Lake 
Charnplain och Franklin D. Roosevelt. Kryssarna är Los Angeles, Macon, 
'l'o]edo ech Helena och ubåtarna är Tunny och Barbera. 
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Kryssarna Boston och Canberra samt jagaren Gyatt h at 're, . 
roboten. ltter. 

Our Navy 15 febr 1957. 

Flot~an har lagt ut en beställning på Talos-roboten för 27 milj do!] 
at· 

Our N avy 15 feb r 1957 ' 

Polaris, en ny mellandistansrobot, som flottan h å ller på att utveckJ 
kommer troligen att få en räckvidd på över 800 miles och kunna b" a, 
en 500 kilos atomladdning. Polaris räknas lbli \färdig för använctn~~ 
inom fem å r och skall kunna sjutas från ubåtar på stort djup. 

Military Review mars 1957. 

Regulus I har nu skjutits 500 gånger. 

Our Navy l april 1957. 

Hanga.rfarty g. 

Flottan säg.s nu utöva allt tryck, som den kan, på Kongressen för 
att få sex atomdrivna hangarfartyg. 

I en särskild anmälan till Kongressen säger flottan att dessa fartyg 
"are needed now". Man önskar kölsträcka ett fartyg per år m ed början 
nästa å r. Detta skulle betyda att de sex hangarfartygen skulle vara 
klara 1966 och då utgöra huvudstyrkan i en flotta som är uppbyggd 
kring 15 hangarfartyg. Av de övriga nio skulle tre vara moderniserade 
Midway, två Forrestal, som nu finns i flottan , och de övriga fyra For· 
restal-fartyg, som nu är under byggnad, 

Flottan framhåller att dessa 15 hangarfartyg behövs fö r att man 
kontinuerligt skall kunna hålla två i Medelhavet och fyra i Fjärran 
östern. Vidare påpekas att atomkraftdrivna hangarfartyg har mänga 
fördelar framför konventionella fartyg: Nästan obegränsad uthållighet 
med hög·sta fart, vilket ger minskad sårbarhet och större rörlighet, 
större flygdäck, som tillåter att de medför större flygplan , samt en 
årlig oljebesparing om 4 milj. dollars. 

Our Navy 15 mar.s 1957. 

Sla.gsl<epp, 

New Jersey kommer att läggas i malpåse. Därmed blir antalet slag· 
Ekepp i malpåse 13 och kvar i aktiv tjänst finns då endast två, IoW& 
och 'iVisconsin. 

Military Review mars 1957. 

Flottan har beslutat att det bästa som kan göras med den delviö 
färdiga Kentucky och åtski lliga andra delvis färdiga fartyg är att skrota 
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I{entucky var en gång färdig till 73 % men åt~·killigt av materielen 
deJ11· i:iJldes till .andra byggen. 
an" JUYliral Burke har meddelat en senatskommitte att det skulle kosta 

·ng 153 milj dollar a tt bygga färdig K entucky .som robotvapen-
!11!trl 

0 
0

• vilket hade b eslutats. Emellertid, sade han, blir det billigare att 
rartY"' 

o-a ett nytt fartyg . 
bYg" 

J{ryssare . 

Our Navy l maj 1957. 

Flottans första atcmdrivna robotkryssare skall h eta L on g Beach. 
fartyget beräknas k osta 87,5 milj. dollars. Fastän a tomkraft komm.er 
att utnyttjas skall Long Beach drivas av två propellrar med ångturbm, 

Our Navy l april 1957. 

Jagare. 

Tre nya jagare har nu fått namn, nämligen Hull (DD945), Edson 
(DD946) och Richard S. Edw<ards (DD950). 

Our Navy l m;.tj 1957. 

Fregattm·. 

Det ä r troligt att fregatterna Mitscher, J Mc .Cain ·och W illis A 
Lee kcmmer att moderniseras i likhet med Wilkinson (se TiS dec 1956) 
och således bl a få Weapon Able . Vidare torde de utrustas för att kunna 
skjuta r cb oten Tartar. 

La R evu e Maritime mars 1957. 

Ubåtar. 

ss 581 och ss 582 (jfr TiS okt 56) har nu d'ått namnen Blueback 
re.~p. Bonefish. 

Marine News mars 1957. 

Kommande atomkraftdrivna ubåtar komm-er att få namn eft er under 
VK 2 förlorade ubåtar . Fem namn har redan valts ut, nämligen Scamp, 
Scorpion, Sculpin, Shark och Snook. 

Our Navy 15 april 1957. 

Det senaste i Seawolf-affären är att flottan fortfarande hoppas att 
ku.nna förbättra ubåtens atommaskineri inte bara för att rädda arrsiktJet 
i Så hög grad som möjligt utan även emedan denna maskintyp, om den 
blir användlbar troligen skulle blir mer passande för atomdrivna flygp:an. 
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Emellertid har ännu ing-et slutligt avgörande gjorts fastän s~a 
~ \Vo] atommaskineri har berett bekymmer från begynnelsen och ubat,•n 

1 
fo 

ha.r kunnat utnyttjas operativt. a drig 
För närvarande, påstås det, göres vissa förcök att få upp Seawo 

masldned till full kraft. Hittill s har det aldr ig varit möjligt ott få lfs 
llt mer än 3/ 4 av väntad kraft. 

Our N a vy 15 april 1 'l57 
i 

Flottans förGta robotskjutande atomubät, Halibut, har nu ]{öl t räcJ,ts 
D en skali bli av ungefär 2amma storlek som Nautilu::> och sl,rll avse~ 
för Regulus-roboten. 

Our N a vy 15 maJ 1 '157. 

Den li!ia brittiska ubåten Explorer,som använder en ny m tod för 
framdrivning med vätesuperoxid har nätt en undervatten.sfar : av 25 
knop enligt vad amiralitetet meddelat. ExplorET och dc:o:.s systerfartyg, 
Excalibur, deplacerar ca 780 ten och de byggdes som. experimentubåtar 
med särskilt utformat skrov för högr.:; undervattensfart. 

Fa:tän britterna gör anspråk på att Explerer är världens snabbaste 
ubåt och fastän det f n inte finns några allmänt accepterade reder för 
att bestämma undervattensfart, är det i a lla fall känt att USA-ilottans 
experimentsublit Albacare har uppnått 26 knop i uläge. Dea vaEormade 
Albacare är så snabb och manöverbar i uläge att den ·ka11 styras med 
organ, som är lika <12m som använts i flygplan . Den drivs av !:enve!l
tionella die oJar och batterier. Åtminstone kommer tre andra ubåtar, som 
skall byggas, a tt få Albacores skrovform. 

Our N a vy 15 maj 1 !)57. 

Dst finns några t ecken på att flottan sn2rt kommer att lyfta pa 
slöjan k!ring X-1, dvärgubåten. Denna bGtraktas fortfarande vara på 
experime!ltstadiet, man tycker inte om att tala mycket om den m en en 
del tyder på att den nu efter två års experiment äntligen k an komma 
i operativt brutk. Den är byggd för fem man och det a ntas att den har 
den lätta centralmanövreringen av flygplantyp så att en rnan kan föra 
den i uläge. 

Flottan vill emellertid inte i nuläget a nge vilken ubåtens primärupp· 
gift skall bli. Det har gi:;:sats på allting från m inläggare till "kamikaZ~
ubåt" m en det verkar som, om och när den blir en de l av den "officiella'' 
flottan, huvuduppgiften skall bli att spåra upp och ge !arm om fientlig'il 
ubå tar som kan smyga omkring utanför kusten. 

Our Navy l maj 1957. 

ven Aibacorc (jfr bl a TiS mars 1956). vv"• 
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_A.tt flygning .skulle äga rum under vattnet låter otroligt, men det 
.. . vad som verkligen händer, när ubåten Albacare förflyttar sig. Denna 
il.! levelse är i sjäiva verket så lik flygning, att en flygpilot måste finn a 
tlP~Jicl,en härav mycket mer välbekant än han någonsin drömt om. 
an Ubåten utformades för "undervattensflygning" efter försök med skal
enliga modeller, vilka genomgick bogseringsprov och vindtunnelförsök 
_A.]<bacor e är utformad som en fisk med luftskeppsliknande akterskepp, 
ocl1 med en enda 5-bladig propeller, vilken är 11 fot i diameter. Med 
sl'rovutformning som ett flygplan är den mera ägnad att uppträda i 
u-läge .än i ytläge. Vid förflyttning i ytläge verkar det som om ubåtens 
förs!,epp skulle vilja <lyka ned precis på samma sätt som ett flygplans, 
när det tar upp farten och just skall lätta från marken . I u-läge däremot 
strävar för,oJ,eppet uppät. 

Albacorc , son< kallas världens snabbaste ubåt, har byggts i experi-
111entsyftc. Ubåten är försedd med konventionellt framdrivningsmaskineri, 
och har liksom andra ubåtar dykreder såväl förut som akterut, men 
dänned .slutar också a ll likhet. En konventionell ubåt har en dykofficer, 
som kontrollerar ubåtens fö-rf lyttning i u-läge genom order till en man 
vid dc fö rliga rodren och en vid de aktra, samt till en rorgängare. Tids
fördröjningen i detta system beroende dels på att dykofficeren först måste 
tänka ut de order han skall ge, dels :pä att det sedan tar ytterligare 
tid att utföra dem är otänkbar för högfartsu<båtar. 

I Albacare är alla des,m funktioner sammanförda till en "pilot". 
Han tar lwntroller och instrument, som liknar ett flygplans. Piloten 
sitter vid kontrollerna, fastspänd med ett säkerhetsbälte, och kan med 
sina egna handgrepp få fartyget att utföra de invecklade manövrar, 
som går under namnet "hydrobatics". Dessa består av tvära stigningar 
och dykningar, vilk-a ubåtar icke tidigare kunnat ;utföra. Med rörelsCL' 
framåt eller bakåt med spaken kontrolleras djuprodern. Med hjälp av 
en ratt på spa.kens huvud manövreras sidorodret. Experiment pågår fo·r•c
farande för att utforma den bästa instrumenteringen, men några av 
instrumenten är identi.~ka med ett allvädersflygplans. 

För ett f lygplan är den artificiella horisonten betydelsefull. Den är 
emellertid lika viktig för Albacorc. En gyroindikator utvisar kursen. En 
dYkhastighetsindikator visar den sanna dykhastigheten i fot per sekund. 
Liksom i ett f lygplan utvisar instrumentet re.s,ultanten av ubåtens fart 
0Ch lutningsvinKeL En "d jupfelindikator" är en linjär mätare, som visar 
8killnaden mellan det aktuella och det önskade djupet. Det önskade 
djupet s tälles in för hand av piloten. Dessutom finns det en autopilot. 
~är piloten .ställer in fartyget på automatisk kontroll, kan fartygschefen 
sedan göra korrektioner på en kontrollpanel, vilka får fartyget att gira 
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till en viss kurs, stiga eller dyka till ett visst djup och stäila in s ig t· 
en viss i förväg bestämd anfallsvinkel. ll\ 

När piloten manövrerar fartyget, lyder det djuprodren en 
81 . 11Ula 

lång,::,amt som de konventionella ubåtarna. Den lyder sidoroder om ect 
bart, och kommer väl innanför svängningsradien för en lättm anövr e). 

jagare. Ett antal flygpiloter inklusive några från VF 82 har manövr::a; 
Albacore. Många har därvid gett betydelsefulla tips beträffande utfo a_ 

r m. 
ningen av instrument och kontroller. Ett av dessa kommer att fö rver]t. 

ligas inom en nära framtid, nämligen installationen av en "artificiell 
känslighet" för att förebygga pilotens tendens att använda "för krafti t 

roder". Ett antal piloter säger att Albacare är .::å lättmanövrerad "g 
l <J.. \ t 

det kan ske med hjälp enbart av andedräkten. 

Albacore kränger i u-läge. Det är två Eakcr, som åstadkommer 
detta fenomen. Den första orsaken är en negativ metacenterhöjd, och 
när därvid det strömlinjeformade tornet skär igenom vattnet ök as kräng
n ingen . Man strävar efter att avlägsna överbyggnaden för att k unna öka 
farten och den aerodynamiska effektiviteten. 

Det tycks inte vara någon ri~k för att besättningen fur svindel. 
och ingen centrifugalkraft kan förmärkas. På grund av d en negativ[\ 
metacenterhöjden ökar inte fartyget farten i dykningen eller fö rlorar 
den vid stigning (30° är maximum). Farten nedgår dock något vid girar. 

A lbacores toppfart är klassificerad, men den stiger likt en S"fB 

under normala kraftpåkänningar. Vid ett dylikt stigningsförsök gick den 
upp 200 fot med en dykvinkel av zoo med 18 knops fart på 35 sekunder 
eller aproximativt 350 fot per minut. 

Det finns plats för förbättringar av Albacore.s skrovutformning, men 
redan i nuläget är den säkert ett steg i rätt riktning. Scm far tygschefen 
anmärker: ' 'Att manövrera ubåtar idag är liksom att manövrera flyg
plan i början av 1930-talet". Det finns planer på att konstruera andra 
ubåtar med användande av Albacores skrovform. Dessa kommer otvi
velaktigt att bli atomdrivna. Albacare kommer länge att ieva ]{var i 

minnet som pionjären i vad gäller att "flyga" ubåtar under vattnet. 
Fartygets motto "praenutius futuri", vilket betyder föregångar e, är verk
ligen mycket väl valt. 

Ur Naval Proceectings febr 1957. 

Ubåtsjakttaktil{. 

Sex eskortjagare, ett eskortfartyg och två ubåtar har dem onstrerat 
den nyaste ubåtsjakttaktiken för de sydamerikanoka flotterna u nder tre 
månader. Styrka.n har varit uppdelad på två grupper varav den ena ]lar 
verkat i Atlanten och den andra i stilla Havet och efter Ciemcnst ratio· 
nerna förenade den sig mt:d värdnationernas fartyg för samö\·ningar. 

Military Rev iew april 1957 . 
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Belgien. 

lfinsvepare. 

Från USA har belgiska flottan nyligen mottagit två stora minsve
e vilka fått namnen Georges Truffaut och Francois Bovesse. 

par , 

Brasilien. 

lJbåtar. 

Brasilianska flottan har från USA förvärvat de två ubåtarna M;us

kal\Unge och Paddle, som döpts om till Riachuelo och Humaita. 

Our Navy l mars 1957. 

Canada. 

Minsvepare. 

Kustminsveparen Miramichi sjösattes i slutel av februari. 

La Revue Maritime april 1957. 

Robotvapen. 

Kanadensiska flottan och flyget skall i år utrustas med en ny 

robotstyrd flygtorped mot det ryska !lbåtshotet, har försvarsminister 

Campney meddelat i kanadensiska underhuset. 
Han underströk att det var av stor vikt för A;-paktsländerria · att 

vidta motåtgärder mot ryssarnas "koncentratton på en s tor ubåtsflo:Ua 

ooh möjlig h eter av långdistansubåtar som kan avlossa atomrobotar hund
ratals sjömil från kusten" . 

Den nya robottorpeden är så konstruerad att den kan söka .sig fram 

till ubåtar både i yt- och undervattensläge . 

AP-telegram i Morgonbladet den 11 april 1957. 

Danmark. 
Ubåtar. 

Spaekhuggaren sjösattes vid örlogsvarvet i Köpenhamn den 20 febr . 
Den är den andra i en serie på tre 550~tons ubåtar. 14 milj d. kr be
l'ä.kna,s den kosta fullt färdig, vilket är några miljoner mer än vad man 
tidigare räknade med. Orsaken till den höjda kostnaden anges vara att 
lllan önskar utrusta fartygen med radarperiskop. Vidare skall ubåtarna 
förses med en ny typ av varningsradar och chock- och ljudisoleringen 

blir bättre än vad man ursprungligen hade tänkt sig. 

Berlingske Tidende 20 febr 1957. 

47 
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Minsvepare. 

Dc två minsveparna Grönsund och Ulvsund anlände till Dan 
I11al'l i börja n av mars. De har byggts i USA under vapenhjälpsprogram l 

De är på 375-ton och är av trä h elt igenom samt försedda med 
0 

!Uet. 
netiskt maskineri, vilket helt kan manövreras frå n bryggan så att ;nag. 
behöver vara under däck vid minsvepningsarbete . ngen 

Berlingske Aftenavis 7 mars 1957. 

Finland. 
N ya fartyg. 

Minfartyget K eihässahui sjö~.attes den 16 mars vid Vahnet oy~ 
(Statens Metallfabriker AB ) varv i H elsingfors. Farty get är av i stort 
[ett samma typ som Routsinsahui, som sjö~attes 1940. Keihässahui är 
på 360 ton, 56 m lå ng, 7,7 ,bred och är utrustad m ed två MAN-dieslar 
på vardera 800 hkr. Farten beräknas till c:a 15 knop och fartyget ska!; 
få Iv och ubåtsjaktutrustning. 

Två kustminsvepare med namnen Rymättylä och Rihtniemi kanuner 
att levereras frå n ett finländskt varv i vår. Den första beräknas bli helt 
färdig i a ugusti. De är på c:a 100 ton, 33 m långa och 5,6 m breda samt 
har vardera två 500 hkr motorer och Kamewa-propellrar. 

Två motorkanonbåtar anlände i mitten av maj till Helsingfors från 
Engla nd (Saunders Roe Ltd ). Fartygen, som heter Vasarna I och Va. 
sam.a 2, är på ca 73 ton m ed en längd på 21,8 m och en b redd på 6 m 
Bestyckningen utgörs av två 40 mm kanoner och sjunkbomber. De ä;· 
utrustade m ed Napier Deltic dieselmaskineri , som utvecklar 5000 hkr 
och ger båtar.na en toppfart av 40 knop. B esättningsstyrkan ioir 12 man. 

Hufvudstadsbladet den 14 mars 1957. 

Frankrike. 
Hangarfartyg, 

Foch kölsträcktes mitten av febr. 
Marine N ews mars 1957. 

Helikopterkryssare. 

Order har nu lagts ut till ett varv att bygga en helikopterbärande 
kryssare. Dess deplacement skall bli 10.000 ton, längd 180 m, bredd 
24 m, fart 26 ,5 knop och aktionssträcka 600 dist.-min mid 15 k nop. 

Cols Bleus 16 mars 1957. 
Kryssare. 

Georges L eygues skall överföras t ill reservflottan. 
L a R evue Maritime mars 1957-

725 

gatter. 
f tC 

1 
slutet av januari sjösattes de tre f r egatterna Agenais, Bearnais 

,1\Isacien. 
0cll 

La Revue Maritime mars 1957. 

~finsvepare. 

ytterligare 
tillförts flottan. 

en minsvepare, D32, enl Off Shore-programmet har nu 

Marine News mars 1957. 

Grekland. 
Vbåtar. 

Jack och Lapon, två ubåtar av Gato-k lass (1525 ton) , skall tillföras 
den grekiska flotta n från USA under 1957. 

La Revue Maritime april 1957. 

Italien. 
Nybyggnader. 

Försvarsministern har nyligen lämnat någr a upplysningar om flot
tans nybyggnadsprogram. Detta omfattar följande. 

1. En tredje jagare av samma t yp som Impetuoso och Indomito. 
Den skall heta Impavido. 

2. Fyra fregatter av ny typ med följande data: 1300 ton, längd 
96 m, 25 knop. Bestyckningen skulle omfatta tre automatiska 76-or, 
två 40-or och moderna ubåtsjaktvapen. 

3. En ubå t av ny typ. 
Ministern m eddelade vidare att Indomito och Impetuoso beräknas 

komma i tj änst under 1957 och att ombyggnaden av kryssaren Garibaldi 
även innefattar installation av robotaggregat. 

Enligt uppgifter i pressen sägs flottan också fundera på ett h eli
kopterhangarfartyg. 

La Revue Maritime mars 1957. 

li'regatter. 

, Ciguo, som byggts enligt Off Shore-programmet, har tillförts den 
l\aiien, k a flottan . 

La Revue Maritime maj 1957. 
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Minsvepare. 

Minsveparen Rovere, som byggs enligt Off-shoreprogrammet h 
' at-sjösatts. 

La Revue Marit ime mars 1957. 

Japan. 
Ubåts jagare. 

De sju ubatsjagare som byggts enligt programmet för 1951 hänförs 
till två k las,ser, den ena omfattande 310 tons-fartygen Kari , Kiji, Taka 
ooh Washi och den an'Clra omfattande 330 tons-fartygen Kamome, Tsu. 
bame och Misago. För båda klasserna gäller en bestyckning me(! en 
dubbel 40-a, sjunkbomber och hedge-hog. Fart 21 knop. 

The Navy mars 1957. 

Jagare. 

USA har erbjudit sig att betala ytterligare två jagare fö r japansl;a 
flottan . Dessa jagare skall bli på omkring 2100 ton samt ritas och 
byggas i Japan. 

Military Review mars Hl57. 

Nederländerna. 
Nybyggnader . . 

Med hänsyn till att Nederländernas marinbudget är på "bara" 620 
milj kr är det fantastiskt att se den utveckling, som pågår inom denna 
flotta. Tre Limburg-jagare levererades under 1956 och de resterande fem 
av klassen väntas levereras under 1957. Fyra oceangående ubåtar på c:a 
1000 ton hå ller på att byggas och 32 minsvepare, motsvarande den brit· 
tiska Ton-klassen, kommer att levereras före utgången av 1957. 

Tidskrift for Sövaesen febr 1957. 
Minsvepare. 

De nio minsveparna Roompot, Malzwin, Schiermonnikoog, Schouwen, 
Stortemelk, Schulpengat, Vlieter, Url;: och Walcheren (förutvar ande tyska 
Raum-boote) har sålts till en nedskrotningsfirma. 

Pakistan. 
Jagare. 

Gabbard och Cadiz, som överförts från Storbritannien (se TiS dec 
1956), skall byta namn och i fortsättningen heta Bad r resp Khaibar. 

The Navy mars 1957· 
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Peru. 

(JlJMar. 

1 Förenta Staterna har nyligen sjösatts två 825-tons ubåtar för 
eruanska flottan. De heter Atun och Merlin och är nummer sju och 

P som byggts 'för Peru i USA. Båda ubåtarna är dieseldrivna, har 
ffi.ttalrel och är utrustade som attackubåtar. 
SJlOf 

Our Navy l mars 1957. 

Sovjetunionen. 
~[otortorpedbåtar. 

Det påstås att tolv sovjetiska 90-tons mtb i våras anlände till 
Lattakia i Syrien. Huruvida de har överlåtits till syriska flottan eller 
bara är tillfälligt baserade i Lattakia är inte känt. 

Marine News maj 1957. 

Storbritann i en. 
Flottans sammansättning. 

Under det kommande (budget- ) året kommer flottan att ha fartyg 
en!. följande 
A. F artyg i "Operational Fleet": 

4 hangarfartyg, 8 kryssare, 8 Daring-klass, 19 jagare, 26 fregatter, 
41 ubå ta r, 27 minsvepare samt en del mindre fartyg. 

B. Fartyg för utbildning och försölc 
2 hangarfartyg, l robotförsöksfartyg, l kryssare, 2 jagare, 23 fre
gatter, 24 minsvepare smt ytterligare några fartyg. 

C. Ett antal depåfartyg o. d. 
D. Fartyg under byggnad (endast sjösatta fartyg): 

l hangarfartyg, 3 kryssare, 13 fregatter, 3 ubåtar, 49 minsvepare 
m fl mindre enheter . 

R. Fartyg i "Reserve", under .modernisering, ombyggnad etc: 
6 hangarfartyg, 19 ubåtar, 189 minsvepare och ett antal enheter av 
skilda typer. 

"Navy Estimates 1957- 58". 

E'regatter. 

. Fregatten Russell , den sjunde av Biackwood-klass, trädde i tjänst 1 
början av februari. 

Adm . News Sum.mary l mars 1957. 
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Kontrakten har nu tecknats för ytterligare två fregatter av Wn 
klass, nämligen Londonderry och Rothesay . Londonderry skall kölst:~Y
kas omedelbart efter det Duncan sjösatts, vilket beräknas ske snart. ac. 

The Navy april 1957. 

Ytterligare en fregatt av Whitby-klass har sjösatts i februari , nän
1
• 

!igen BlackpooL 

Ubåtar. 

Marinministern Soames har meddelat att namnet på Englands första 
atomdrivna ubåt blir Dreadnought. 

Dreadnought är ett gammalt och ärofullt namn i flottan och detta 
blir det nionde fartyg som burit det. Den närmEl!ste föregångaren var 
det första moderna slagskeppet, som byggdes för femtio år sedan och 

som i sin tur innbar en revolution i krigföringen til.l sjöss. 
Soames spådde att inom en inte alltför avlägsen framtid a lla stön<) 

krigsfartyg kommer att bli atomdrivna och att hela tempot för opera
tioner till sjöss därmed kommer att ändras. 

Tillverkningen av maskineriet för den atomdrivna ubåten gör goda 
framsteg, meddelade ministern, Till en början kommer emellertid reak. 
torn att montera1s i en del av ulbåtens skrov på landbacken, så att om
fattande prov kan verkställas under fullt betryggande skydd. 

Svenska Dagbladet 6 mars 1957. 

Explorer, som används för försöksdrift med vätesuperoxid, har upp
nått en fart i undervattensläge, som överskrider 25 knop, har biträdande 
marinministern Soame.s meddelat . 

Det finns inga allmänt accepterade regler för att kontrollera under
vattensfart, och det är därför inte möjligt att försöka sätta några re· 
kord. Soames framhöll emellertid, att England innehar värld srekord i 

fart på vattnet, på land och i luften. Han trodde att detsamma nu är 
förhållandet även under vattnet. Detta skulle innebära, att Expiorer är 
snabbare än de amerikanska atomdrivna ubåtarna, ehuru hon naturligt· 
vis inte har dessas fantastiska aktionsradie vid hög fart . 

Svenska Dagbladet den 11 april 1957. 

Nedskrotning. 

Den senaste statistiken visar att flottan hade 479 fartyg i reserv· 
flottan. Under de senaste 13 månaderna har 40 fartyg skrotats (bl G 

2 hangarfartyg, 2 kryssare, 4 jagare och 25 fregatter). 

La Revue Maritime april 1957. 
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Väst-Tyskland. 

:flottans sammansättning, 

pen nya västtyska flottan får i allt 18 flottiljer av olika slag och 
v dessa sk all elva st ationeras i Östersjön. Baserna blir i Kiel, Flens

a "' och Langballigan . Till öst.ersjöflottans understöd kommer två aV·· 
:~;;ingar marinflyg att baseras i Kiel och Schleswig. 

öster sjöflottan skall ha två jagarflottiljer, tre mtbflottiljer, en ubåts
flottilj , två landstigningsflottiljer och tre minsvepareflottiljer. 

Nordsjöflottan, Eom baseras i W ilhelmshafen, Bremerhafen, Cuxhafen 
och Borkum, får en jagarflottilj, en mtbflottilj, en eskortflottilj och tyra 
minsveparflott iljer . Därtill kommer en större minutläggare och en av
delning m arinflyg, 

En ja garflottilj skall bestå av sex fartyg . 

DPA-telegram i Dagens Nyheter 20 mars 1957. 

Jagare. 

Amerika skall, som lån på fem år från den l oktober, låna ut jaga
ren Authon y t ill Västtyska marinen. Jagaren tillhör Fletcherklassen och 
har nyl·igen moderniserats . 

La Revue Maritime juni 1957. 

Fregatter, 

Från Storbritannien kommer den västtyska flottan att få följande 
sju fregatter , nämligen av Black Swan-klass Actaeon, F lamingo, Hart 
och Mermaid samt av Runt-klass Oakley, Albrington och Eggesford. 

La Revue Maritime mars 1957. 

Minsvepare. 

Det första tyskbyggda örlogsfartyget efter kriget, minsveparen Lin
dau, sjösattes den 16 februari. Lindau ingår i en serie på tolv minsve
Pare , som byggts helt i trä, alltså även spant och tvär.skiott är av trä. 
Genom bortfallet av bultar räknar man att ha sparat 35 ton. Det spe
ciallim s om användes kostar 90.000 DM per fartyg. Fartygen har en 
längd överallt på 45 m (i KVL 42), en bredd på 8,3 m och är försedda 
llled två :2000 hkr Maylback-'Diesel motorer, vilka skall ge en fart på 
16 knop . Besättningen uppgår till 46 man. 

Nato-typen Bluebird har stått som modell för dessa minsvepare. 

Leinen Los mars 1957. 

R:ontrakt har nu tecknats med ett varv i Vegesack om att bygga 
20 snabba minsvepare. De första fartygen beräknas bli färdiga om ett 
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år och de sista ungefär 1959. Varje fartyg beräknas kosta 5,5 mil j. l) 
Dessa minsvepare, som är en vidareutveckling av de un der v~t. 

använda Räumboote, deplacerar 200 ton, är 44 m långa och 6,8 m bre 2 

samt skall kunna göra över 20 knop . De är omagnetiska trähatar da 

kommer bl a att få Voit-Schneider-propellrar. Besättningen sk all be:~h 
av fyra officerare samt 35 underofficerare och manskap. Fartygschefeå. 
skall vara kaptenlöjtnant. n 

Leinen Los april 1957. 

Werpe, Biene och Hummel är tre minsvepare som fransmännen åt~r
lämnat till Tyskland. Under fransk flagg hette de Belfort, Ailctte och 
Vinny. 

La Revue Maritime maj 1957. 

Snabba patrullbåtar. 

USA har återlämnat sex patrullbå tar, vilka är på 60 ton och kan 

göra över 25 knop. De byggdes vid LUrzen-varvet 1952- 53 och avses 
för hamnförsvar. Deras bestyckning är två 20 mm kanoner och de får 
beteckningarna H 15 - H 20. 

La Revue Maritime mars 1957. 

Ubåtar. 

Den tidigare U 2365 , som bärgades i Kattegatt, skall ingå i oen 
nya flottan som U l. (Jfr TiS sept 1956) . 

Marineblad 6/ 1956. 




