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Våra moderna kryssare. 

Våra nya kryssare ha nu införlivals med flottan och 
utgöra en avsevärd förstärkning av vår marina slagkraf t. 
Rätt använda och ändmålscnligt betjänade kunna desa far
tyg, såson1 kärna i offensiva slaggrupper, bli av avgöran
d e betydelse för rikets säkerhet. 

Kryssarna trimmas nu in, och det är nödvändigt att 
i första hand de officerare och underofficerare 1ned ve
derlikar, som_ anförtrotts detta trimningsarbete, under 
lång tid få handha sin uppgift. Det kan därför dröja 
länge, innan andra av motsvarande personalkategorier få 
möjlighet att i praktisk tjänst ombord lära sig känn a far
tygen, dess egenskaper och särdrag. 

Redaktionen för denna tidskrift har därför ansett det 
vara av värde att införa några artiklar om_ kryssaren Tre 
Kronors provlur och de rön, som därunder kunnat göras. 

Kryssaren Tre Kronors första expedition. 

Av kommendörkaptenen Sfig Bergelin. 

Torsdagen den 26 juni 1947 får betraktas som en mär
k esdag i den svenska örlogsflottans historia. Denna dag 
hissades för första gången örlogsflagga och befälstecken 
på k ryssaren Tre Kronor och dänned inleddes en ny pe
riod, den lä tta örlogsflottans. Pansarsk eppen med rela
tivt låg fart och svårt artilleri - i tre d ecenier fl ottans 
p ålitliga kärna - avlöstes av lätta kryssare med hög fart 
och medelsvårt artilleri. 

Kryssarens första b esättning kände sig kansk e inte 
riktigt hemmastadd ombord de första dagarna, ty farty
gets hela planläggning, inredning och utrustning skilde 
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sig betydligt från vad man varit van vid tidigare. Den 
första ovanan övervanns emellertid raskt vid den inte n
siva utbildning, som sattes igång för att besiktningsproY
turerna uneler gång skulle kunna börja vid planerad tid
punkt. Maskinpersonalens grundläggande utbildning er
höll en god avslutning under gång med låga farler vid 
avmagnetisering 'OCh inpustering av magnetminskydd et 
den 9, 10 och 11 juli. Besiktningsproven under gång u t
fördes tiden 14--30 juli och omfattade samma.nlagt n io 
gångclagar. Alla proven gynnades av mycket goda vä
derleksförhållanden och genomfördes planmässigt m ed 
goda resultat och utan missöden. Därefter vidtog efter
besiktningen, den s k uppöppningen, och kompletteri ng 
av en del ännu återstående arbeten. 

Den 18 oktober voro beslutade arbeten färdiga, krys
sm·en mottogs av Kronan och började därmed sin förs ta 
expedition som en enhet i den svenska örlogsflottan. Den
na första expedition, under vilken fartygschefen lydde 
direkt under <.:hefen för marinen, pågick till den H mars 
1948. 

Vid övertagandet var fartyget i allt väsentligt färdig
byggt, om än utförandet av åtskilliga smärre arbeten h a
d e tillfälligt uppskjutits. Vissa instrument voro icke dc 
slutgiltiga, och radaranläggningar saknades fullständ ig l. 
Moderna utländska sådana anläggningar voro beställda 
men ännu icke levererade. 

De viktigaste uppgifterna under den första expediti o
nen blevo självfallet aU så grundligt som möjligt pröva 
materielen, så att f el och svagh e ter kunde avslöjas twdcr 
garantiårct, samt att vinna erfarenheter beträffande far
tyget som_ typ, t ex beträffande manövcregenskapcr, sjö
värdighel och framkomlighe t i skärgår dar. En annan 
viktig uppgift var alt hereda »redarna», det svenska fol
ket, möjlighet att bese fartygeL Detta var angeläget s~ir
skilt med tanke på den tveksamhet i fråga om k ryssa r
typen, som konunit till synes i pressen och i r iksdage n, 
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'l're Kronor vid bojen i Gö teb orgs hamu oktober 19-17. 

där det till och m ed rnalionsvi s föreslagits att försälja dc 
två nya fartygen till utlandet. 

Den första egentliga expedi ti onen indelades i tre pe
rioder. 

Den j'örs ta perioden omfattade liden från övertagan
det av Kronan till milten av december. Pedodcn var en 
shakc-down-cruisc bilde för materiel och personal. Ma
terielen provades vid kontinuerlig, normal drift under o li
ka yllrc förhållanden och samtidigt bedrevs strids- och 
sjömansutbildning med särskild avsikt att lära förhands
p er sonalen dess ordinarie befallningar vid gång ulan 
stridsbe redskap o<.:h i klart skep]J. 

Under perioden besöktes Göteborg - d v s kryssa 
ren kvarlflg en tid efter övcrtugande - Malmö, Rads
krona, Sloc:ldwlm, Sundsvall, Gävle och ~orrköping i 
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Lättning på Ri1·öfjonlen oktober 19J7. 

nämnd ordning. På alla platserna anordnades visninga r 

för särskilt inbjudna gäster från städernas myndigheter, 

industrier och företag, press m 111 samt för militärpe r

sonal, föreningar, skolor och allmänhet. D et var inte all 

tid som höstvädret med regn och slorm lockade Lill b e

sök men trots dylika besvärligheter visade mer än 50,000 

personer sitt intresse genom att bese fartygeL 

Uppehållet i Karlskrona r äck te mer än tre veckor 

(1- 23 nove1nber) beroende på prov med torpedmaterie

len och vissa samövningar med andra örlogsfartyg. Da 

kryssaren efter en dylik övning den 21 november på mor

gonen befann sig i höjd med Ölands södra udde, avlyss

nades nödsignal från brittiska å ngaren Bolbec, som var 

i nödläge vid Hoburg. Hög fart sattes mot haveristen, 

som nåddes efter två timmars gång. MotorlivbåLen från 

Hoburg, som höll sig beredd intill ångaren, satte över p er-
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sonal till densamma frå n kryssaren, varefter bogserka

bel fördes över och ha veristen drogs bort från det far

liga läget. Hög sjö rådde vid tlllfället, varför både ma

teriel och besättning sattes på ett gott prov. 

En söndag i november bedrev kryssaren övningar till 

sjöss, vilka åsågs av särskilt inbjudna representanter för 

olika delar av Blekinge. Även vid flera tillfällen med

följ de pressrepresentanter eller andra särskilt inbjudna 

personer ombord under gång. 
Den andra perioden omfattade tiden mitten av de

cember 19-!7- mitten av januari 19-1.8. Under perioden 

fick besättningen en välbehövlig ledighet i olika omgångar 

och materielen en lika välbehövlig tillsyn. Under perio

den byttes dessutom en del av besättningen. 

Den tredje perioden började i mitten av januari och 

slutade i mitten av mars. Perioden utnyttjades helt till 

a tt ge besättningen grundligast möjliga utbildning och i 

samband därmed pröva fartygets ordinarie materiel och 

reservanordningar under svåra förhållanden. Den första 

delen av utbildningen avsåg att göra personalen av alla 

grader väl förtrogen med fartyget och materielen på 

drabbningsplatserna och omfattade några veckor, huvud

sakligen stillaliggande i Karlskrona. För att icke riskera 

att få övningarna störda av isläggning gick kryssaren i 

mitten av februari över till Västkusten, där Göteborg blev 

bas. Denna besöktes emellertid endast under veckosluten, 

i övrigt var fartyget under gång eller till ankars på oli

k a platser i .och ulanför Bohusläns skärgård. Under ett 

par veck:or utfördes en serie artilleriskjutningar och fort

löpande härmed bedrevs annan tillämpad slridsutbild-· 

ning. 
I avsikt alt pröva fartyget vid gång i hög sjö i strids

mässigt skick - materielen i klart skepp och krigsrutin 

- utfördes i första hälflen av mars månad en kryssning 

i Kordsjön och norra Atlanten. Färden gick utefter 

norska kusten ut i Atlanten, förbi St. Kilda, utefter I-le-
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bridernas västkust till Färöarna och därifrån åter nord 
om Orkneyöarna, längs Skolllands kust till höj den av 
Aberdeen samt längs norska kusten åter till svenskt vat 
ten. Kryssningen tog något mer än sj u dygn, varunde r 
lätta vindar med tjocka eller dis rådde så goll som stän
digt. Det pri1nära målet - prov i hög sjö - nåddes där
för ej, men materielen hade salts på ett gott prov i ÖY

l·igt och besättningen hade fått en värdefull utbildning. 

Jtllmänna erf'arenliP-fr:r. 

Vid provtursexpeditionens början förelåg en proviso
risk förd elningsbok, upptagande de viktigaste fördelning
arna och uppgjord under förutsättning av att stridstJänsten 
var i slott organiserad enligt gällande reglementen och 
föreskrifter. Boken användes under hela den första ex
peditionen och kompletterades efter hand. stridstjänsten 
på kryssaren skilde sig föga från denna tF1nst ph andra 
större fartyg. 

Kryss,arens j'örliiggningslokaler äro i stort sett bättre 
än på äldre svenska far tyg och även bättre än på utländ
ska örlogsfartyg. För chefen för kustflolian med stah 
ianspråktages en yta av ca 120 m~. Av fartygets egen 
personal disponera officerare och underofficerare övn 
ca 780 m 2, inräknad den för chefen för kustfiollan och 
fartygschefen gemensamma matsalen, samt manskape t 
över 1020 m~. De kommenderade officerarna oc:h under
officerarna ha följ ande hy tlu !rymmen till förfogande: 

Officer underofficer 

l-Inans hytt . . 8,2 nl2 7,2 !112 

2- » » 4,7 » 4,G » 
i 3- » » 4,2 » 3,5 » 

'1- » » . . 2,6 » 

l\Ianskapsförläggningen omfattar nitton måssar, sprid
da över en stor del av fartyget. Tre måssar äro normnit 
avsedda för eldare, men under expeditionen kunde hä r-
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Bahords backsmäss secld akterifrån. 

för avdelas fyra måssar beroende på att besättningen var 
reducerad. Varje däckskvarter disponerade tre mässar. 
Fördelningen gjordes på sådant sätt, att manskapet sku.lle 
ha kort väg till sina drabbningsplatser. Kvarterschefen 
ansvarade för ordning och renhållning i kvarterets mäs
sar och biträddes därvid av en officer eller underofficer 
på kvarteret. Erfarenheten av denna ordning .. var ?od. 

De många spridda mässarna gjorde det olampllgt att 
avdela trossbottenskorpraler. Mässfurirer och mässvak
ter funnos däremot, men de deltogo ulan inskränk.ning 
i alla övningar och fungerade sålunda endast vissa ti.~er. 
Ordergivningen skedde uteslutande med högtalaranlagg-
ning. . 

De sn1.å mässarna äro mycket fördelakliga att ha som 
instruktionslokaler för små avdelningar men förslå icke 
t ex vid genomgång av en skjutning eller för att visa un-
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derhållningsfilm. För sådana ändamål finnes intet lämp
ligt utrymme. Aven uppe på däck är det dåligt beställt 
m ed uppställnings- och samlingsplatser, emedan bå de 
halvdäck och back äro belamrade med utrustning av oli
ka slag. 

Expeditionen gav rikliga tillfällen att utröna kryssa
rens manöuerförmdga. Under p1·ovturen bestämdes gir
kurvor med olika farter och vid olika rodervinklar. Un
der hösten och vintern beforos ett stort antal skärgårds
leder och besöktes åtskilliga hamnar och ankarsättninga r. 
Fartyget förtöjdes vid kaj i Karlskrona, Karlshamn och 
Sundsvall utan hjälp av bogserbåtar och m ed hjälp av 
dylika i Malmö, Stockholm, Gävle och Nya Varvet. Vid 
låg fart driver fartyget rätt mycket, men så snart farten 
ökas, blir avdriften ringa även vid hård sidvind. Alla er
farenheter visade, att kryssarens manöverfönnåga är m yc
ket god. Fartygets rörelser i sjö äro jämna och lugna. 

De fjärrik tade torp edtuberna ha fungerat utan nämn
värda anmärkningar. Efter slutade torpedprov i Karl s
krona m<edgåvo rådande förhållanden - vinter och brist 
på målfartyg - sällan torpedskjutning. Anordningarna 
för torpedbärgning äro tillfredsställande. En torpedkran 
på varje sida har visat sig vara fördelaktigt ur flera syn
punkter. 

En av de få saker, som får anses vara mindre till
fredsställande, är fartygets båtar. De stora motorbåtar 
nas kapacitet synes, vid jämförelse med utländska nw t
svarighe ter, vara liten. Båtarna visade sig uneler expe
ditionen icke vara fullt driftsäkra, särskilt voro de svår
startade vid stark kyla. De små motorbåtarna fungerad e 
tillfredsställande men typen är icke lämplig för perso
naltransporter och ej heller är bå ten snabb. Bekymre t 
med dessa båtar är emellertid hissningsanordningarna. 
Hissning är tidsödande, tämligen personalkrävande och 
fordrar god kunskap, d v s långvarig utbildning av per
sonalen. 
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De fyra livbåtarna äro av samma typ som finnes på 
bl a Älvsnabben. Båtarna ha flera förtjänster men äro 
kanske något för vekt byggda för att tåla sjösättning i 
grov sjö under rullning. De två förliga båtarna, vilka 
tjänstgöra såsom klargjorda livbåtar, äro besvärliga att 
hissa för hand och med spel. De två aktra båtarnas hissan
ordningar äro tillfredsställande, men det är svårt och 
riskabelt att fälla och resa däverterna vid övningsskjut
ningar. 

Artilleritjänsten. 
Av kaptenen Berndt Santesson. 

Under juli månad 19-17, provtursmånaden, utfördes 
anskjutning av medelsvårt artilleri och luftvärnsartilleriet. 
Skjutnin:garna förlöpte utan några allvarligare anmärk
ningar mot artillerimaterielen. 

Till denna tid hade även, genom. överenskommelse 
m ellan marinförvaltningen och AB Bofors, leveransprov
skjutningen för medelsvårt artilleri förlagts. Helt natur
ligt emotsågs denna skjutning, vilken nännast avsåg ka
pacitets- och funktionssäkerhetsprov, m ed spänning. Skjut
ningen utfördes med fartygets arelina rie personal i torn 
nr III. Den förlöpte utan haverier och gav vid handen, 
att materielen väl uppfyllde de fordringar , som. konstruk
tionsprogram och kontrakt stipulerade. 

Den tidigare omnämnda »uppöppningsperioden» på 
Götaverken utnyttjades för artilleriets del till genomgång 
och kontroll av artillerimaterielen och till fortsatt utbild
ning av personalen inom tjänstegrenen. 

Under den rörliga period, som tog sin början i slutet 
av oktober månad 1947, kunde under hårt väder konsta
teras, att fartygets rörelser icke lägga hinder i vägen för 
vapnens effektiva utnyttjande. 
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A v förklarliga skäl, t j ock a och hå rt väder, som man 
på grund av års tiden m åste emotse, samt ett fast visnings
program, blev det nödvändigt att planera skjutningar med 
viss å terhå llsamhet under n ovember och december må
nader, varför kryssararlilleriet, när fartyget lades in till 
kaj i Karlskrona, fortfarand e var ganska oprövat till sorg 
för oss, som betjänade artillerimatericlen. Vissa e rfaren
heter hade dock erhållits under en skjutning m ed egen 
ammunition och några tubskjutn ingar. För kontroll och 
justering av tillämpade utbildningsplaner hade dc ge
nomförda skjutningarna även stort värde. 

Efter den utbildningspcriod, som följde på jul- och 
n"•årsuppehållen, följde en rörlig period till vilken saml
liga ar tmeriskjutningar och artilleriprov förlades. 

Under denna period, vilken sträckte sig från milten av 
februari månad till första dagarna i mars månad, utför
des programenligt smntliga planerade medelsvåra skjut
ningar. skjutningarna gåvo ett mycket stort utbyte, då 
deras antal medgav ett allsidigt prövande av den nya 
pjäs- och tbrnmaterielcn. 

Det ~ir med stor tillfredsställelse man efter så om
fattande prov, som. det här var fråga om, kan konstatera, 
alt materielen fungerat praktiskt taget utan haverier. 
Hälmar man antalet skolt där matericlen fungerat klan
derfritt i procent på hela antale l avgivna skott und er 
dessa skju tningar, erhåller man siffran 99,7. 

Det var ett djärvt steg marinförvallningen tog när be
slut fattades om att bygga in dessa 15 cm torn i kryssm·
na och många ställde sig skepliska mot de nya konstruk
tionerna, vilka inneburo en hittills icke skådad automa
tisering av 1nedelsvårt artilleri. Vi ~iro fortfarande en
samma om detta automatiska medelsvåra artilleri, men 
amerikanarna följa efter på elen inslagna vägen och tor
de för närvarande hålla på aH taga fram. motsvarande 
konstruk tioner även för pjäser med större kaliber än 
15 cm. 
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Under skjutningar vå r en 19-18 ha vi ingående fåll 
pröva den nya materielen, som nyss framhållits, och pro
ven h a givit oss, som handhaft materielen, förtroend e för 
den, viike l är det bästa betyg en ny konstruktion kan er
hålla . Det är anmärkningsvärt hur få barnsjukdomar, 
som hittills framkommit på dessa torn och pjäser. Detta 
vittnar om ett synnerligen skickligt konstruktions- och verk
stadsarbele f rån leverantörens sid a. 

De erfarenheter, som. un der den gångna expeditio
nen erhåll i ts, kunna summeras sålunda: 

l. Det medelsvåra artilleriet har visat sig motsvara dc 
krav man ställt på de t. Detta gäller såväl funktions
säkerh e ten hos torn och pjäser, som rikt- oeh eld
hastigheL 

2. Yiktcn av att varje man erhåller en grundlig utbild
ning på den materiel han är sall alt betjäna, har fram
slått med all önskvärd tyd lighe t. J u mer komplice
rad materielen är, desto grundligare måste den en
skilde mannens utbildning vara för att han rält sk::lll 

kunna handha den. 

3. Ett livligt intresse för den nya pjäs- och tornmateri e
len har konstaterals hos samtlig personal, som tjänst
gjort vid medelsvårt artilleri. Den värnpliktiga per
sonalens insatser ha varit anmärkningsvärt goda. 

4. Fartygets rörelser ha under olika väderleksförhållan
den visat sig vara goda ur artillerislisk synpunkt. 

Följande på erfarenheterna grundade planer och ut
kast ha kunnat uppgöras: 

1. Utbildningsplaner för artilleriels olika pe!·sonalkate
goricr ha kunnat uppläggas och ingående prövas . 

2. Förslag till exercisreglemente för de medelsvåra tor
nen har uppgjorts på grundval av tidigare gällande 
prov i so riska excrcisreglem.en te. 
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3. Arbetet på fördelningsbok för fartyge t, innefattande 

nya grunder för olika beredskapsgrader, har p~l

börj a t s. 

4. Försök m ed olika skjulregler för kryssarartillericl , 

avseende eldgin1ing utan r adar, h ar bedrivits. 

Maskin~ och elektrotjänsten. 

Av mariningenjören R.oy Scherman. 

Hösten 19-16 genomfördes en förberedand e verkstads

provtur för att prova fartygets maskinanläggning, främst 

var d et fråga om ett typprov av pannorna. För kryssarna 

och landskapsj agarna har konstruerats en ny panntyp, 

som dels är avsevärt mycket större än tidigare i svenska 

flottan använda, dels arbetar m ed högre tryck och högre 

överhettningstemperatur. Provturen utföll väl vad m a

skineriet beträffar, och erf arenheter gjordes, som möj

liggjorde att en del olä genhe ter kunde avhjälpas för e le

veransprovturerna. 

Tiden frå n befälstecknets hissande tills leveranspro

ven togo sin början var m ycket kort, om man tar i b e

traktande att det rörde sig om ett fartyg av ny typ och 

med så stor maskineffekt, men proven kunde börja m ed 

en r elativt väl utbildad besättning, vilket möjliggjordes 

av d els att en del maskinister under längre eller kortar e 

tid stått till byggnadskontrollantens förfogande under 

byggnads tiden och dels att större d elen av personalen 

gick in för sina uppgifter med stort intresse. Under av

magnetis eringen , som skedde innan d e egentliga proven 

logo sin början, gavs tillfälle till övning under gång m ed 

låga farter och mycket manöver. 

Provturerna pågingo under tiden 14- 30 juli 1947, 

>arunder tiden 14--23 juli i huvudsak upptogs av ma

skinprov m fl liknand e prov. 
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I stort sett kan sägas, att alla prov utföllo mycket väl , 

och d e erhå llna värdena överensstämde väl med dc be

räknade. De driftstörningar, som inträffade, voro myc

ket obetydliga och av betydligt mindre omfattning än man 

vid sådana prov kunde ha anledning att räkna med . 

Efter provturerna vidlog uppöppning, vilket beslår i 

att huvud- och hjälpmaskiner i stor u tsträckning isärta

gas och besiktigas efter dc mycket påfrestande proven, och 

samtidigt utfördes komplciteringsarbcten i enlighet med 

kontraktet och vad som framkommit vid den samtidigt 

m ed proven gjorda besiktningen. 

Under hösten sedan fartyget lämnat Götaverken var 

fartygets program i hög grad bundet, varför utbildningen 

ej kunde görås så allsidig som hade varit önskvärt. Det 

var mvcken gång och därunder utbildning i ren maskin

och eleklrotjänst. Efter jul- och n~rå rsuppell ålld vidtog 

en ganska intensiv utbildningsperiod och den första de

len, som var under stillaliggande, användes för noggrann 

u tbildning i kännedom om fartygets elektr o- och maskin.: 

materiel. Under denna tid utnyttjades också, i den m ån 

så var möjligt, möjlighelerna a lt i land utbilda eldar e

personalen i skyddstjänst. Under den därpå följande rör

liga perioden gavs många tillfällen till övningar i ma

skin- och elektrastrids t j ä n st samt sl,yddstj än s l. 

Under så gott som hela Atbnt-resan fullgjorde m a

skinpersonalen vakt på fyra kvarter, vilket i stort sett 

utföll vä l och n1.eclgav dels att övningar kunde bedrivas 

i ganska stor omfattning, dels att underhå llsarbeten kun

d e utföras utan a tt tjänstgöringen blev alltför betungande. · 

Vaktgöring på fyra kvarter försvå rades av vissa va

kanser, huvudsakligast i maskinistbefattningar på elektra

sidan, vilket gjorde att på två av kvarteren båda turbo

elverken m åste skötas av en maskinist. 

En av de viktigaste erfarenheterna från den gångna 

expeditionen är, att det finns för litet manskap i maskin

b esättningen. En jämförelse med Sverige-skepp visar, 
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Kryssarens babords turbinrnm . 

att på kry~sarc typ Tre Kronor av m anskap f innas unge

fär lika många som på Sverige, som ju är h elt oljeeldad 

och omkring 15 man mindre än på Gustaf Y och Drott

ning Victoria. Atl materielvården inom maskin- och 

clektrotjänstcn är avsevärt mera omfattande än på dessa 

fartyg, kan man få en uppfaitning om genom jämförelse 

av maskincffektcn, som ju pft kryssare är fl erdubbel mol 

på Sverige-skeppen och a y a l l p å kryssarna finnas fyra 

elverk mot två på Sverige-skeppen. Skötscl av malericl 

utom de t egent liga maskinområclct, dels den clkelriska 

materielen, dels skyddsmateriel av olika slag, bereder 
dock dc slörsta svårigheterna. 

På försök har iill kryssare n Tre Kronor för skötscl 

av skyddstjänstmaterielen så långt som är möjligt av

satts en dag i vc<.:kan, under vilken sknldsdivisionen fått 

överse och justera malericlen inom c.gct skyddsområ d e. 
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Eldrum. 

I skyddsplutonerna ha härvid ingått även maskinrepara

tionsgrupper och clektroreparationsgrupper. Den anslag

na tiden har ej varit tillräcklig för att utföra en effektiv 

materielvård, men försöket har i princip utfallit väl. För 

att underlätta planeringen av arbetet och framförallt för 

att möjliggöra en effektiv kontroll uppgjordes avprick

ningslistor, som upptar all materiel, som skall övcr~.e s. 

A v sikten är alt i varje rum sätta upp förteckning över 

den i rummet befintliga mate rielen. Härigenom kan bl a 

snabbl kont rolleras, alt all rörl ig materiel finns på plats, 

varigenom vederhörande vid intagande av stridsberedskap 

kunna förvissa sig om alt all materiel är klargjord. 

Materielvård inom maskinområdet och skyddsdivisio

nens arbetsområde är som nämnts av så stor omfattning, 

att tiden för utbildning blir allt för knapp. Cnder den 

gångna expeditionen har det varit tvunget att kompro-
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missa, materialvården har begränsats så långt som moJ 
ligt, men det oaktat har ej så mycket tid fö r övningar 
kunnat disponeras som önskvärt vore. Det bör poäng
teras, att på ett n ytt fartyg, som det här är fråga om, ma
terielen dock ej behöver så mycket tillsyn som då farly
gel blir äldre och materielen sliten, detta ä ven om man 
kan räkna med att en hel del justeringar, som_ alltid er
fordras på ny materiel, minskas i omfattning efterhand 
som materielen blir intrimmad. 

På grundval av dessa erfarenheter kommer förslag 
till utökning av maskinpersonalen att uppgöras. Utök
ningen gäller i första hand menigt manskap. Det synes 
vara möjligt att vid en sådan utökning åtminstone pro
centuellt m inska antalet underbefäl. 

Sedan gammalt har det varit elt trängande önske
mål att efter mönster av bl a den engelska och ameri
kanska marinen på svenska flottans fartyg införa trevakts
systemet, ej att förväxla med den inom svenska flotta n 
tillämpade fördelningen på tre kvarter. Motiveringarna 
för detla önskemål äro alltför väl kända och omvittnad e 
för att behöva upprepas här. Det skulle vara mycket 
lockande att då nu av andra skäl en utökning av maskin
b esättningen är ofrånkomlig söka få detta gamla önske
lnål uppfyllt, men detta möter tyvärr så många svårig
heter beträffande förläggning av personalen att det nog 
ick_e kan genomföras. Återstår då två vägar. Antingen 
kan utökningen fördelas ungefär lika på de olika tjänst
göringsplatserna, eldrmn, turbinrum, elverk, verkstäder 
n1 n1 eller ocksä kan huvudsakligen den persmBl ökas, 
smn är avsedd för tillsyn av materielen utanför maskin
området. 

Enligt det senare alternativet skulle den nytilJkorn
mande personalen fördelas till skyddet såsom skyddsmän 
samt till maskin- och elektroreparationsgrupperna. 

På grundval av erfarenheter under expedi tionen ut
arbetas under pågående varvsperiod nya, justerade och 
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mera fullständiga planer för utbildningen och tjänsten i 
övrigt ombord. 

Intendentur~ och expeditionstjänsten. 

Av kaptenen Bertil Jonson. 

I marinorder nr 473 den 7 juli 1947 föreskrevs för
sök med ny organisation av intendenturtjänsten m m 
ombord. 

Organisationens tillämpning kunde vad beträffar Tre 
Kronor icke börja förrän efter omfattande avlämningar 
mellan olika befattningshavare, som dessutom voro gan
ska hårt arbetsbelastade p g a provturerna, som pågingo 
h ela juli. I början av september voro alla avlämningar 
verkställda och arbetet kunde bedrivas efter de nya prin
ciperna. 

Den nya organisationen innebär i sina huvuddrag 
följande: 

intendenten frikopplas från kassatjänsten såsom re
dogörare och fungerar endast såsom kassakontrollant; 

förrådsuppbördsmannen tjänstgör såsom redogörare 
och tillika pr oviantuppbördsman i vilken egenskap han 
fortfarand e redovisar proviantförrådet; han frikopplas 
från handhavandet och redovisningen av beklädnad, ma
tarialutredi1ing samt expeditionsinventarier och blanket
ter 111 n 1; 

uppbördsskepparen redovisar beklädnaden; 
torpeduppbördsmannen ar materialutredningsupp

bördsman och 
expeditionsunderofficeren (navigeringsuppbördsman

nen) handhar expeditionsmaterielen. 

Vid sidan av intendenturtjänsten tjänstgjorde far
tygsintendenten även som expeditionsofficer i stället för 
någon av de kommenderade sjöofficerarna. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 26 
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Alla personalärenden samlades till en personaldetalj , 
vilket innebar att redovisningen av officera r e och under
officer are fly ttades från navigeringsuppbördsmannen, som 
i stället skulle handlägga alla reseärenden. 

Det har varit glädjande a tt notera det positiva intresse 
och elen vilja til arbete efter de nya linjerna, som. fram
för allt förrådsuppbördsmannen, senare redogöraren, vi
sat. För fartygsintendentens del har kassatjänstens av
lastning medfört många och goda tillfällen till iakttagel
ser och försök. 

Givetvis har d et förekommit friktioner och m o lstånd 
mot nya metoder i en del fall, men sådana k onflikter ha 
givit erfarenheter rörande p ersonalens kompetens och vil 
ja att finna sig i nymodigheter. 

Den allvarligaste stötestenen har utan tvekan vari t 
den stora arbetsbörda som. redogöraren och proviantupp
bördsmannen f å tt sig anförtrodd. Hela det arbetskom
plex, som kassatjänst och proviantredovisning - med allt 
vad det innebär i fråga om pappersexercis --- utgör, måste 
medföra en stor belastning för en enda man, om m an 
icke söker å stadkomma hj älp i någon form åt honom . 
Denna hjälp har delvis bestålt i biträde av skrivbiträ 
dena med utskrift av avlöningsUstar o dyl. 

På kryssaren finnes emell ertid en förrå <lskonstapel , 
avsedd för b efälskök e ts administration och r edovisning. 
Tanken uppstod så småningom, att denne b efattningsha
vare, som fick en relativt enk el uppgifl, sedan befälskö
kel kom mi l igång och visat sig fungera tillfredsställande, 
borde kunna utnyttjas som biträde i kassatjänsten. Köks
föreståndaren började också småningom effektivt bi tr ä
da redogöraren med verklig avlastnin g som fö ljd. Slul
satsen av dessa erfarenheter blev, att kas~~atjänslen fun
gerar med proviantuppbördsmannen som redogörare u n
der förutsättning, att redogöraren erhåller biträde av 
köksföreståndaren , som bör kommenderas ombord sftsom 
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»biträde i kassatjänst , tillika köksföreståndare i befäls
kökel>>. 

En annan erfarenhet, som berör kassaljänsten, är av 
lokalitetskarak lär och innebär, alt redogöraren bör ha 
sin expedition förlagd i omedelbar anslutning till perso
naldetalj en i sekondens expedition och ont möjligt även 
till expeditionsunderofficeren i fartygschefens expedition. 
Samarbe tet mellan i synnerhet den förra och r edogöraren 
är s~t omfattande, alt det borde ha föruts e tts vid expedi
tionslokalernas anordnande och inredning. 

Försöket n1.ed fartygsinlendenlen som expeditionsoffi
cer kan knappast ha givit så mycket, varken för inten
denten eller för n ågon annan. I praktiken har det inne
burit, att intendenten fört det hemliga diariet och ombe
sörj t utlåning av hemliga böcker samt all föredragning 
av inkommande och utgå ende expeditioner inför fartygs
chefen. Ä ven om andra tj änstegrenschefer föredragit si
na ärenden i sak, innan d essa i utskrivet skick kontra
signerats och föredragits av intendenten, har det ofta in
träffat, att vederbörande tjänstegrenschef m åst inkallas 
för upplysning i n ågon sakfråga. Samtidigt som det ofta 
varit bå de intressant och nyttigt att få syssla med rent 
militära ärenden, som alllid äro de flesta ombord, så 
måste man nog säga, att sjöofficeren i r egel är mera in
satt i frågorna än förvallningsmannen-intendenten. 

Expeditionstjänstens organisation har i vissa hänseen
den avvikit från den i marinordern anbefallda . Den ge-· 
m ensamma skrivbvrån h ar p g a lokalförhållandena icke 
k unnat anordnas {ttan de två skrivbit rädena ha fördelats 
elt till farlvgschcfens expedi tion och ett till sekondens 
expedition. Pcrsonal är endena, som av gammalt omh~n
derhafts av väbeln, har på k r vssaren handlagts av en sar
skild officer såsom chef för persona ldetal jen. :Resultate t 
härav har varit nwcket goll. 

Beträffande fÖrpläg;1adstjänsten har organisationen i 
vad avser proviantupphördsmannens handhavande av 
upphörden och redovisning därav fungerat utmärkt. Ge-
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J\1an8kapsköket sett förifrån. 

nom den tid intendenten vunnit har uppmärksamhet ku n
nat ägnas åt drifts- och personalproblem i manskapskö
J.cet. På ett tidigt stadium utmönstrades ur köksorgani
sationen de s k disk- och handräckningsförmännen, vil
kas verksamhet ansågs vara nära nog betydelselös. Er
farenheten har också visat, att när förste skeppskocken 
väl kommit att godtaga det nya systemet, så ha formän
nen icke saknats. Manskapsköket - härtill rälmas även 
bröd- och diskrum -- har således drivits på ungefär sam
ma sält som en malinrättning i land med förste kocken 
såsom ansvarig för hela systemet. Under förste kocken 
har sorterat två underbefäl i spetsen för var sin vakt. 
Det är emellertid påtagligt hur dåligt utbildade de äldre 
kockarna äro ur arbetsledningssynpunkt Det står fulll 
klart, att det kommer att ta lång tid, innan man komme r 
till målet. Den nya utbildningen av kockarna måste f å 
tid att sätta sina spår hårvidlag. 
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A ven befälsköket har haft en del drifts- och personal
problem i huvudsak av samma natur som de i manskaps
köket. Principerna för d r iften i vad de avse förhållan
det till mässarna, och vilka i huvudsak inneburit, att kö
ket fungerat ungefär som ett restaurantkök, där mässar
na - via köksföreståndaren - beställt sina måltider, ha 
prövats och jämkats efter vunna erfarenheter. Såvitt den 
nu gångna ticlen angår, har köket fungerat väl. ~ågon 

personalbesparing har ej uppnåtts genmn det gemensam
ma befälsköket men å andra sidan har man fått en bra 
reserv för n1.anskapsköket om detta skulle »slås ut» i krig. 

Beklädnads- och intendenturmaterieltjänsten har fun
gerat ungefär som på andra fartyg. Kryssarens tvättin
rättning har varit en ovärderlig tillgång under framför
allt de rörliga perioderna men även i övrigt, ty tack vare 
tvättinrättningen har man 'undvikit de besvärliga bestäm
melserna för byte i bytescentralerna. 

Någon olägenhet har icke yppats av att uppbörds
skepparen handhaft beklädnadsuppbörden, dock har den
na uppbörd varit mycket liten och endast omfattat låne
persedlar och båtmössor. Olägenheterna för uppbörds
skepparen - sådana finnas nämligen - sammanhänga 
med omfattningen av hans tidigare arbetsuppgifter och 
kanske främst med det förhållandet, att han haft enelast 
en värnpliktig till hjälp med uppbördernas vård. Det vill 
synas som om det blir tvunget att avse ett underbefäl för 
detta ändamål framförallt med hänsyn till intendentur
inventariernas omfattning. 

I marinöverintendentens utredning rörande den nya 
organsationen sades beträffande materialutredningstjäns
ten att det - med hänsyn till materialutredningens natur 
av förbrukningsartiklar av alla slag - syntes relativt lik
giltigt åt vem uppbördsmannaskapet uppdrogs. Det blev 
nu torpecluppbördsmannen, vilket möjligen kan tänkas 
ha berott på dels att hans tidigare uppgifter tålde vid ut
ökningen, dels att man icke ville tillskapa någon ny upp-
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hördsman ombord. Tjänsten har gått utmärkt sedan upp
bördsmannen erhå llit ett kvalificerat biträde av e tt u n
derbefäl. 

Expeditionsunderofficerens handhavande av skriv
mater iel m m har visat sig vara en god lösning, mycke t 
beroende på atl expeditionslokalens inredning givil möj
ligh e t till uppläggande av ett buffertlager, där dc, som 
behövt skrivmateriel, kunnat hämta sådan. 

För intendenturtjänsten medförde stridsutbildnings
perioden dels de relativt sm å ohigcnhctcr, som alllid föl
ja med att viss personal i kök, tvättinrättning m m un
dandrages för annan verksamhet, dels även att förplä g
nadsdivisionen fick deltaga i stridsutbildningen. 

Biträdande fartygsintendenten sattes att, efter planer 
som baserats på den övriga besättningens utbildningspr o
gram, leda utbildning och övningar i fartygs- och matc
rielkännedom, som togo sikte på att lära förplägna dsper
sonalen förbindelse- och transportvägar samt att i någon 
mån bibringa alla sådan kännedom om köksmaskiner 
m m, att vem som helst skulle kunna använda m ateri e
len. Unc~er ticlen kunde fartygsintendenten i samråd 
med övriga tjänstegrenschefer ägna sig åt p lanläggning 
av stridsljänsten. 

slutomdömet för den tid, den nya organisationen 
prövats på Tre Kronor blir att det väsentliga m ålet med 
densamma - fartygsintendentens frik oppling från k assa
tjänsten till förmån för intendenturtjänsten - · i huvud
sak vunnits. Samtidigt får man erkänna att organisatio
nen ännu lider av vissa brister i en del detaljer men del 
var väl heller in te annat a tt vän ta - det är ju en ganska 
stor förändring som lH'lller på att genomfö1·as och man 
får nog räkna med några å r av erfarenh eter och fins lip
ning innan det nya sätter sig. 
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o 

Arsberättelse i navigation och sjöfart för 
år 1947. Utdrag. 

Avgiven av ledamoten Berling. 

Sjöfart. 
(Forts. från häfte 7, sid . 35'0 

Svenska handelsflottan under år 1947. 

I januarihäftet 1948 av Kommerskollegii komm.ersiella 
m eddelanden å terfinnas vissa uppgifter rörande den 
svenska handelsflottans bestånd vid slutet av åren 19-16 
och 19-17 samt dess förändringar under sistnänmda år. 
E tt par sarnmanställningar av huvudsiffrorna återges här 
nedan. 

l 9 4 6 l 9 4 7 

Antal 
l 

Brutto- Antal 
l 

Brutto-
ton ton 

A.ngfartyg l 677 585.10(] 686 634. 56l ... ... . ......... .... .... .. 
Motorfartyg ·· · ··· ·· ·· ·· ··· ······ ·· 624 1.071.8G9 685 1.196.754 

segelfartyg ....... . ...... . ... ......... 

med hjälpmaskin ..... . . .. .. .. .. 772 77.162 753 75.834 

andra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -

Snmrna 2073 11.734.137 1 2124 11.907.149 

Dc här för 19-16 angivna siffrorna skilj a sig något 
från dem som lämnades i föregående årsberä ttelse och 
som grundade sig på de anmälningar till fartygsregistret, 
som h ade inkommit 1/ 1 19-17. Efter denna tidpunkt ha 
emellertid anmälningar gjorts rörande förändringar, som 
ägt rum under 1946 och som sålunda föranlett korrige
ringarna av de för detta år ursprungligen länmade upp-
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gifterna. Eftersom motsvarande förhålland en kunna fö r

väntas påverka här ovan för 1947 lämnade siffror, ~tro 

c~.essa och till följd härav de uppgifter, som. i det följand e 
lamnas, att anse som preliminära. 

~v uppgifterna i tabellen ovan framgår, att fartygs

bestandet under år 1947 ökats med 51 fartyg och 173,01 2 

bruttoton. Den svenska handelsflottan är därmed större 

än den någonsin tillförne varit. Tonnagesiffran överstirrce 

nämligen med 108,000 ton den högsta siffra - 1931 års"'

som tidigare noterats. Därtill kommer att handelsflottans 

eff~ktivitet ökats avsevärt mera än de anförda siffrorna 

utvisa genom det stora tillskott av yngre och modernar e 
fartyg med hög fart, som tillförts flottan. 

A v tabellens. siffror framgår vidare, att ökningen i 

fartygstonnage hll ojämförligt största delen är att hän. 

föra till motorfartyg, vars andel av det totala tonnaget vid 

1947 års slut uppgick till 62,6 %, medan ångfartygens an
del stannade vid 33,3 %. 

Nedanstående tablå ger upplysning om svenska han

delsflottans förändringar under år 1947 beträffande skil 

da öknings- och minskningsposter. 

Tillkomna j'artyg: Antal. Bruttoton. 

Nybyggda i riket ............... . 54 117,317 
Nyregistrerade äldre fartyg ..... . 6 3,900 
Förvärvade från utlandet ....... . 37 90,844 
Förändring av art ............. . 4 529 

Summa 101 212,590 

Avgångna fartyg: Antal. Bruttoton. 

Förstörda genom krigsåtgärd l 1,988 
övriga förolyckade .... . ........ . 11 3,408 
Kondemnerade 

••••••• o ••• o ••• o •• l 20~1 

Slopade .. .. ..... ... ....... . ... . lO 64-± 
övergångna i utländsk ägo ..... . 
Förändring av art ............. . 

23 32,809 
4 5.25 

Summa 50 39,578 
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Sveriges utrikes sjöfart år 1947. 

I förutnämnda häfle av kommersiella meddelanden 

s terfinnas även vissa uppgifter om Sveriges utrikes sjö

fart år 1947. Av vad där anföres synes följande vara av 

särskilt intresse. 
Sveriges utrikes sjöfart under sistförflutna år var av 

belydligt större omfattning än under å r 1946. De från 

utlandet till Sverige ankomna och därifrån avgångna far

tygens tonnage har sålunda under år 19-17 ökat med me

ra än en tredjedel, eller med 8,850,000 netloton från 

24,63<1,000 år 1946 till 33,484,000 nettoton. Det svenska 

tonnagets andel utgjorde 16,763,000 ton och översteg där

med endast obetydligt det utländska tonnagets andel, som. 

utgjorde 16,721,000 ton. 
En jämförelse med år 1939, som synes kunna repre

sentera förhållandena under förkrigstiden - kriget hade 

under detta års fyra sista m ånader intet större inflytande 

på den totala omfattningen av Sveriges utrikes sjöfart 

-- visar emellertid, att sjöfarten under år 19-17 utgj ort 

endast 67,0 % av 1939 års, d v s minskats med cirka en 

tredj edel. 
Slutligen kan det vara av intresse att här Himna någ

ra uppgifter rörande de svenska storhamnarnas - Stock

holm, Göteborg och Malmö - utrikestrafik, gällande så

väl den direkta som kombinerade utrikessjöfarten på de 

olika hamnarna. 

1939 • •••••••••• o •••• 

1946 . ............... 
1947 •• o ••••••••••• •• 

Summa ankommet och avgånget tonnage 

1,0 00 nettoton. 

Stockholm. Göteborg. Malmii. 

7,189 10,4.60 7,931 
5,440 8,071 5,6G7 
7,278 10,600 7,575 

För alla tre hamnarna är en fortsatt stegring alt no

tera i den 1945 påbörjade uppgången av den utrikes sjö

farten. Den starkaste ökningen komn1er liksom föregå en-
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de år på Göteborg, heroende på den kraftigt utvidga

d~ A tlanttrafiken, med 2,529,000 ton, medan llppgåugen 
for Slockholm och Malmö utgjorde 1,838,000 respeklive 

1,908,000 ton. I förhållande till 1939 års trafik -företer 

19-17 å rs en obetydlig ökning för Stockholm med 1,2 ;,;, 

och för Göteborg med 1,3 % men en minsknina för 1\Ialmö 
b ' 

dock endast med ·1,5 %. 

Utredningar. 

1943 års sjöbefälssakkunniga. 

I å r 1944 avgiven årsberättelse i navigation och SJO

fart meddelades att chefen för handelsdepartementet i 

juli 19-13 låtit tillkalla i årsberättelsen angivna utrednings

män för att utreda och avgiva förslag rörande utbilclnit;g_ 

en av dels fartygsbefäl, dels nwskinbefäl för handel~
floltan. 

Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande elen 1 feh

nwri 1916 'uppdrogs därjämte åt ledamöterna i förenämn

da utredningar samt rektorn vid navigationsskolan i Stock

holm C. A. Bergström alt verkställa ulrcdnina och averiva 

förslag rörande sådana med sjöhcfälsutbild~ingen s~rn
manhängancle frågor, som_ an ginge utbildningens oraa-
nisation. "' 

Seclan utredningarna avslutats, överlämnade de sak

kunniga elen 30 april Hl--17 av utredningarna föranlett be

tänkande med förslag angående utbildning av befäl för 
handelsflottan m m (SO U 19"17: 31). 

En sammanfattning av i betänkandet framlagda för

slag av mera allmänt intresse återgives i det följande. 

Organisation av skolor för sjöbefälsutbildning. 

Den högre maskintekniska undervisningen, som en

ligt nuvarande organisation bedrives i navigat.ionssl.;:olor-
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nas andra maskinist- och övermaskinislklasser, föreslås 

överflyttas till de tekniska läroverken genom in r ~i ttandc 

därstädes av nya fackavdelningar, benämnda o,jörnaskin

fackskolor och lydande under överstyrelsen för yrkesut

bildningen. Dylika fackskolor föreslås inrättade i Göte

borg, Malmö och Stockholm. 
Den högre nautiska lltbilclningen anses icke såsom ma

skinutbildningen ha någon naturlig samhörighet med un

dervisningen vid dc tekniska skolorna. Några väsentliga 

fördelar förutsältas därför icke kunna vinn as med en 

överflytning av organisationen för den nautiska undervis

ningen till överstyrelsen för yrkesutbildningen och här

under lydande skolor. Däremot anse de sakkunniga, alt 

starka skäl tala för alt den hittillsvarande splittringen 

av de nautiska skolorna i flera smärre skolen!Jeler bör 

avlägsnas, och unelervisningen förläggas till en enda lä

roanstalt, navigationsskolan i Göteborg. 
Den lägre sjöbefälsutbilclningm - utbildningen av 

unelermaskinister (vilken beteckning föreslås ersätta den 

nuvarande maskinist av 3 :e klass) samt skeppare av 

första klass - föreslås fö rlagd till yrkesskolorna på dc 

orter, där särskilt intresse för saclan utbildning kan på

räknas, i första hand Göteborg, Slockbolm, Malmö, Här

nösand och beträffande skepparkurserna även Kalmar. 

Huvudsakligen till yrkesskolorna böra även neclan 

omnämnda förberedande kurser förläggas. 
Lärarpersonalen för den högre maskin tekniska utbild-

ningen anses böra organiseras enligt de för de leld1iska 

läroverken gällande grunderna. P ör dc ord inarie lärarna 

i navigationsskolan föreslås icke någon ändring av hit
tills gällande uppdelning i adjunkter och lektorer. 

För llibilclning au navigationslärare föreslås , att den 

nuvarande navigalionsHirarkursen uppdelas i två perio

d er, av vilka den första skulle förläggas till Slockholms 

högskola och omfatta studier för godkänt betyg i filoso

fisk ämbetsexamen i ämnena matematik, mekanik, aslro-
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nomi och eventuellt meteorologi. D en andra perioden 

sku1le förläggas till navigationsskolan i Göteborg och ut

göra avslutning av de teoretiska s tu dierna m ed ämnena 

navigation och kompasslära samt praktisk lärarkurs. 

studieplaner. 

Den som icke avlagt realexamen eller motsvarande 

kunskapsprov med minst vitsordet godkänd i matemalile 

skall före inträde i styrmansklass och klass I (nuvarande 

andra maskinistklass) vid sjömaskinfackskola ha genom

gått och godkänts i särskild genom det allmännas försorg 

anordnad förb eredande kurs, omfattande 21 veckor. Un

dervisningen i denna kurs skall helt avse att bibringa ele

verna så dana kunskaper i allmänna ämnen, som erford

ras för den högre fackliga utbildningen. Dylik kurs fö

reslås skola anordnas dels vid navigationsskolan i Göte

borg, dels vid yrkesskolorna i Göteborg, Malmö och Stock
holm. 

studietidens indelning och längd för d en högre nall

tiska utbi/tdningen anses i stort sett böra vara oförändrad . 

Sista läsåret förlänges dock från 33 till 37 veckor, vari

genom den sammanlagda studietiden komme att omfatta 

(33 + 37 =) 70 veckor. Styrmansexamen borttages och 

ersättes med ett enbart på lärarnas bedömning grundat 

flyttningsbetyg till sj ökaptensklasscn. Sistnämnda klass 

avslutas Ined examen, sjökaptensexamen. 

Genomgång av styrmansklass med godkända betyg i 

den utsträckning, som för närvarande fordras i styrmans

examen, anses tillräcklig för erhållande av den behörig

het , styrmansbrevet m edför. 

Rätt till privatistexamen föreslås å terinförd. 

För att förkorta studie tiden för elever med särskilt 

höga förkunskaper föreslås inrättandet av en särskild stu

dentlinjc, omfattande ett läsår. 

Undervisningsplanen för den högre maskintekniska 

utbildningen bygger på studieordningen vid de tekniska 
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läroverken. Den sammanlagda studietiden omfattar 74 

veckor. Liksom för den nautiska linjen föreslås, att exa

m en efter den första årskursens slut (nuvarande maski

nistexamen av andra klass) bortfaller. Rätt alt såsom 

privatist avlägga examen vid sjömaskinfackskola bör me,l

ges för bland annat dem, son1 avlagt examen på maskin

avdelningen vid marinens underofficersskola. 

studietidens längd för rlen lägre sjöbej'älsutbildningen 

skulle vara: för skepparkurserna 13 och för undermaski

nistkurserna 16 veckor. 

Praktisk utbildning. 

Åtgärder föreslås vidtagas för förhällring av j'w·tygs

bej'älets praktiska utbildning i första hand genom_ en ut

vidgning av skolskeppsverksamheten, eftersom dc utbild

n ingsformer, varmed man sökt ersätta den tidigare obli

gatoriska segelfartygstjänsten, visat sig var otillräckliga. 

Premiering genom_ lidstillägg anses böra medges för tjänst

göring å seglande skolskepp med 100 % och å andra skol

fartyg med 50 %. Tidstillägget skulle dock sammanlagt 

icke få överstiga 12 månader. 
Tjänstgöringen som befälselev anses böra förlöggas 

till tiden efter dc teoretiska studiernas slut oeh ulgöra ett 

tredje och sista huvudmomentet i styrmansutbildningen 

tjänstgöring som slynnansassistent. Sådan tjönstgöriug 

bedöm.es vara så värdefull, att den skulle kunna premie

ras med tidstillägg, motsvarande 50 % av den verkliga. 

tjänstgörings tiden. 
D(m för inträde i styrmansklass (och skepparkurs) 

€rforderliga praktiktiden föreslå s förkortas till 2-1 må

nader. 
Huvudmomenten i maskinbej'älets praktiska utbild

ning böra allt,iäm_t vara verkstadspraktik och sjötjänst. 

Anordnandct av verksladsskolekurser förordas. Vi

dare föreslå s att för maskinbefäl å större modernt ut

I·ustade fartyg, där elektriska anläggningar förekomma i 
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stor utsträckning, anordnas kurser i elektroteknik. I-Iiir· 

nämnda kurser skulle förHiggas till Yrkesskola. 

Praktiktiden före inträde i lägr~ klass ä maskintek

niska linjen föreslt1s förkortad från 30 till 2-± månader 

varav minst 12 månaders verkstadspraktik och 12 måna

ders sjötjänst. För· inträde i undermaskinistkurs fu ll 

ständig kurs, fordras en praktiktid av 20 månader.' 

Behörighets bestämmelser. 

Beträffande behörighet för fartyasbefäl föreslås vissa 

jämkningar i nuvarande bestäm.mels
0

er. 

".~llko.~·en för erhållande av de olika behörighetsbre

ven for hogre fartygsbefäl framgå av nedanstående nor

malutbildningsplan för styrmän och sjökaptener. 

l. Praktisk tj äns t som däcksmanskap å han-

delsfartyg eller som elev å skolskepp . . . . 2-1 mån 
2. G o 

enomgang av förberedande kurs vid na-

vigationsskola1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mån 

3. Genomgång av slynnans- och sjökaptens-

klass vid navigalionsskola.... . .... . ...... 17 mån 

4. Praktisk tjänst som styrmansassistent å 

handelsfarlyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mån2) 
5. Styrmansbreu. 

G. Praktisk tjänst som styrman å handels-

fartyg · · · · . .... .. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . 2t m ån 
7. Sjökaplensbreu. 

Tjänst till sjöss å örlogsj'arlyg föreslås liksom tidi

gare likställas med tjänstgöring å handelsfartyg. Dock 

skall för behörighe t till fartygsbefä l minst 18 m ånaders 

tjänst (för nä rv a rande 12 måna d er) ha fullgjorts på h a n-

1
) Utgår för den som a vlagt r ealexamen ell er motsvarande ku n

ska psprov. 

') Däres t den praktiska tj änstgöringen förrä ttas i anna n ordnino· 

ä n som s ty rmansassis t ent, kvar s tå r nuvarande fo rd ra n pä 18 må n: 

der s praktisk tjän s t . 
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clelsfartyg. Frå n denna regel undantages sjöofficer, som 

för erhållande av styrmansbrev skall ha tjänstgjort mins t 

12 månader (för närvarande 6 m ånader) å handelsfartyg. 

Av den befälstjänst, som fordras för sjökaplensbrev, skulle 

stamofficer vid flottan, liksom reservofficer och värnpW-:.

tig officer, få tillgodoräkna sig 6 månader (för stamoffi

cer tidigare 12 månader) av den tid, han tjänstgjOl'l i offi

cersbefattning å örlogsfartyg. 
Betr~:iffande rälten att tillgodoräkna teoretisk utbild

ning vid flottan föreslås icke någon väsentlig ändring. 

För maskinbej'älet föreslås inrättande av en ny behö

righetsgrad, skeppsingenjör, avsedd för den, som. förvär

vat kompetens för tjänstgöring såsom maskinchef å fartyg 

med en maskinstyrka, överstigande 4000 hästkrafter. Så

som behörighetsbeteckning för annat maskinbefäl före

slås övermaskinist (oförändrad), maskinist (för närva

rande maskinist av 3. klass) samt maskin- och motorskö

tare (oförändrade). övermaskinistens behörighet såsom 

maskinchef har begränsats något. 
Yillkoren för erhållande av de olika behörighetsbre

ven för högre maskinbefäl framgå av nedanstående nor

malutbildningsplan för högre maskinbefäl. 

l. Praktisk tjänst som maskinmanskap till 

sjöss (minst 12 m ånader) och arbetare å 

mekanisk verkstad (minst 12 månader). . 24_ mån 

2. Genomgång av förberedand e kurs 1
) 5 m ån 

3. Genomgång a v högre och lägre klass på 

maskinteknisk linje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mån 

4. Praktisk tjänst till sjöss och å mekanisk 

verk s lad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 m Em 

5. ,1/askinisibrcu (nuvarande maskinistbrev 

av 2. klass). 
6. P raktisk tj ä ns t som maskinbefäl till sjöss 24 m å n 

' ) Utgår fö r den som avlagt r ea! )xam en eller m otsvarand e kun

skapsprov. 
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7. öuermaskinistbreu. 
8. Praktisk tjänst som maskinbefäl av högre 

grad å större fartyg (minst 4000 hkr) i 
oceanfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2t mån 

9. Skeppsingen}örsbreu. 

Utbildning vid flottan må liksom tidigare tillgodoräk
nas för erhållande av maskinbefälsbehörigheL Ett vä
sentligt avsteg göres dock från denna regel, eftersom det 
förutsättes, att den som avlagt examen å maskinavdel
ning vid marinens underofficersskola skulle, sedan er
forderlig praktik fullgjorts, endast kunna erhålla samma 
behörighet som den, som genomgått lägre klass å ma
skinteknisk linje. Likställighet med den, som avlagt av
gångsexamen i högre klass å maskinteknisk linje, föreslås 
underofficer vid flottan först kunna erhålla efter att så
som privatist ha genomgått prövning i ämnena ångtelc
nik, förbränningsmotorer, elektroteknik och rättskunskap. 

För erhållande av maskinbefälsbehörighet å handels
fartyg föreslås, att den, som utbildats vid marinen skall 
ha fullgjort minst 8 månaders tjänst å handelsfartyg mo t 
för närvarande ingen. 

N"u gällande premiering- genom tidstillägg med 50 % 
-- av verkstadspraktik vid örlogsvarv föreslås bortfalla. 

Vid en jämförelse mellan i betänkandet framförda 
förslag och nuvarande bestämmelser frapperas man av 
den olikbet i behandling, som å ena sidan den civile yng
lingen och å andra sidan den vid flottan stamanställde 
fått röna av kommitten ifråga om deras möjligheter att 
uppnå behörighet som sjöbefäl. För den civile ynglingen 
har kommitten på allt sätt velat underlätta denna möj
lighet, medan den för flottans folk försvårats. över hu
vud taget ha alla särbestämmelser, som nu gälla för flot
tans personal, föreslagits att ändras i för sagda personal- , 
kategori ogynnsam riktning. .:\ven i övrigt framgår med 
all tydlighet av betänkandet, att man på allt sätt efter-
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strävat alt om icke direkt förhindra så dock avsevärt för
svåra rekrytering av handelsflottans befälspersonal med 
personal ur flottans stamkadrar. Dc sakkunniga ifråga
sätta sålunda, om det är rationellt att tynga uuderoffi
cersuthildningcn vid marinen med kursmoment, som icke 
kunna ha någon praktisk betydelse för deras tjänst å ör
logsflottans fartyg. Dc sakkunniga uttala sig här i frå
gor, som de helt sakna kompetens att bedöma, och deras 
här åsyftade uttalande måste enbart betraktas som ett yt
terligare försök att fjärma örlogs- och handelsflottorna 
från varandra. Då de sakkunniga vidare rekommendera, 
att de vid marinen fast anställda, som äro intresserade av 
att övergå till handelsflottan, med ekonomisk hjälp i form 
av avskedspremier, övergångsersättning och utbildnings
premier, böra i stället för underofficersutbildning beredas 
tillfälle alt gcnomgft av dc sakkunniga föreslagna utbild
ningsanstalter, ha de helt bortsett från statsfinansiella in
tressen och på allvar drivit ut på djupa vatten, där ensi
diga kårintressen helt synes ha fålt bestämma kursen. 

Det är ovisst, till vilket resultat belänkandet kan kom
ma att leda. För närvarande torde det, jän1te över det
samma avgivna yttranden, ligga under överarbetning i 
kommerskollegium. 

1946 sjömanskommitte. 
I olika skrivelser åren 191-1 och 19-15 gjorde svenska 

sjöfolksförbundet m fl sjöfartsorganisationer underdåni
ga framställningar, som i första hand avsåga revision av 
gällande beslämmelser rörande sjöfolkets arbetstid, far
tygens bemanning, kosthållet och bostäderna ombord på 
fartvgen samt arbetarskyddslagstiftningen på sjöfartens 
onu:åde; dessutom påyrkades en allmän revision av sjö
manslaoens bestämmelser. Allmänt anfördes i skrivelser-o 
na, atl den sociala lagstiftningen för sjöfolket i dess nu-

Tidskrift i Sjöväsendet. 27 
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varande utformning i väsentliga avseenden icke be re der 

sjöfolket förmåner, motsvarande dem, som. enligt gällan

dc lagstiftning tillkomma arbetare och övriga anställda 

inom industrier och andra näringsgrenar i land. 

I anslutning härtill beslöt Kungl. Maj :t i januari och 

februari 1946 att bemyndiga handelsministern att tillkalla 

sju utredningsmän att verkställa utredning och avgiva för

slag i fråga om sjöfolkets arbets- och levnadsförb ållanden. 

Utredningen, till vars ordförande utsågs filosofie do l;: torn 

A. Björnberg, har antagit benämningen 19·16 års sj ömans

};:ommittc. 
Handelsministern, som. haft frågan under gemensam 

beredning med cheferna för justitie- och sociald epar te

menten, framhåller i sitt yttrande till stadsrådsprotokollet 

bl a fö lj ande: 
»l fråga om arbetstiden bör undersökas möjligheter

na för en mera allmän tillämpning inom. sjöfartens om rå

de av principen om åtta timmars arbetsdag. I fd'lga om 

bemanningen på fartyg bör 1933 års bem.anningssakku n

nigas b'etänkancle med därtill fogade utredningar och för

slag och de principer för frågans lösning, som clät:i km~1-

mit till uttryck, kunna tjäna utredningen till leclmng vtd 

utarbetande av förslag till nya bestämmelser.. Därvid hör 

hänsyn även tagas till sådana förhållanden på _om ri\det, 

som må ha tillkommit efter det tidigare utredmngsarhc

tcts avslutande. Frågan om kosthå.llcl ombord är redan 

föremål för utredning inom konuncrskollegium och sta

tens institut för folkhälsan . Xven om bostadslörlwllan

dena ombord böra studeras med hänsyn till möjl iga fö r

bättringar, torde detta problem nu kräva mindre upp-
.. "ll o t 1q t•> CllCL" 

n1ärksanthet 1ned hansyn ti att sa sen som · ·•" ... 

omsorgsfulla utredningar en ny bosladsförordning utf~1_r
dacles. Beträffande arbctarskydclslagsti{lningen på S.J O

fartens område finner jag lämpligt att det förslag avvak

tas, som torde kunna förvänlas från 1H38 års rn·hctar-. 

skyddskommitte. I anledning av vid 193;) f1 rs riksdag 
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väckta motioner, nr 34 i första kammaren och nr 81 i 

andra kammaren, hemställde riksdagen genom skrivelse 

(nr 291) den 6 juni 1935 hos J{ungl. Maj :t om skyndsam 

utredning angående frågan 0111 utvidgning av redares an

svar i samband med föreskrifter för säkerhet till sjöss. 

Enligt Kungl. Maj :ts uppdrag avgav kommerskollegium 

den 28 oktober 1937 betänkande med förslag i detta ämne. 

Förslaget anmäldes i samband med genomförandeL av 

1938 års sjöarbetstidslag. Anledning torde finnas för ut

redningen att taga i övervägande nyss nämnda förslag. 

Därvid torde, i den utsräckning så befinnes lämpligt, sam

råd böra sökas med 1938 års arbetarskyddskommitte. 

Utredningen bör i fråga om sjömanslagens besläm

m elser skyndsamt överväga huruvida föreliggande, av 

1938 års sjömanslagsutredning avgivna förslag till vissa 

ändringar böra, utan alt nya eventuella förslag till änd

ringar avvaktas, underställas riksdagens prövning. När 

det gäller sjömanslagens bes tämmelser i andra avseenden 

än som redan berörts, hör utredningen överväga möjlig

heten att för sjöfolket skapa större trygghet i anställ

ningen. Eftersträvas bör att på socialförsäkringsområdet, 

i fråga om egnahemslagstiftningen etc, skänka sjöfolket 

fönnå ner, som dels motsvara dem, som konnna arbetare 

och övriga anställda i land till del, dels äro anpassade 

efter sjöfolkels levnadsförhå llanden. 

Utredningen bör även und ersöka möjliga utvägar aU 

utvidga välfärdsanordningarna för sjö{olket i svenska och 

utländska hamnar. 

Den behjärtade ve rksamhet, som hu vudsakligc'n P'oi 

enskilt initiativ i detta hänseende bedrives, torde i sin 

nuvarande form icke i tillräcklig ulstrbickning kunna till

godose behovet av välfärdsanordningar för sjöfolk i ham

narna. Utredningen hör därför undersöka möjligheterna 

att utbygga vcrksamhclen, even tuellt genom att ställa den 

lineler enhetlig allmän ledning och tillsyn eller under led-
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ning av ett offentligen erkänt organ. Därvid bör ntrcd
ningCJl beakta önskvärdheten av alt svenska s trävanden 
på detta område samordnas med motsvarande interna
tionella och i varj c fall att så långt möjligt det hittills 
framgångsrikt bedrivna samarbetet med Danmark och 
Norge utvecklas.» 

Den 15 april 19-!7 avgav utredningen sill första be
tänkande, innefattande utredning och förslag rörande väl
färdsanordningar för sjöfolk i hamn (SOU 19-17: 29). 

I betänkandet red ovisas för i Sverige och utlandet re
dan befintliga välfärdsanordningar s:'\ som sj öfartsho Lcll, 
klubbrum för sjömän m m. I anslutning därtill ha ri k t
linjer dragits upp för verksamhelens härutinnan framtida 
utbyggnad, p]anering och drift. Yidare har förslag av
givits angåeudc anordnaadel av hibhoteks- samt kurs- ocll 
studieverksamheten för sjömän. 

För ledningen av välfärdsarbetel föreslår kommillen 
inrättandet av ett offentligen erkänt Kungl. Maj :t direkt 
underställt organ, e lt handelsf'!otlans vällänlsrdd, med 
uppgift aH leda och samordna välfi:irdsarbe let och på 
längre sikt draga upp riktlinjerna för välfärdsarbetet 
bland sjöfolket. Rådet skulle bestå av åtta av Kungl. Maj :t 
utsedda ledamöter, av vilka tre skulle företräda de om
hord anställda, två redarna, två d c olika organisationer, 
som bedriva välfärdsarbete bland sjöfolket samt en, ord
förande, som icke företräder ntlgot av de nämnda intres
sena. Såsom självskriven ledamot borde i rådet dessut
om ingå chefen för kommerskollcgii sjöfartssociala avdel
ning. I hetänkandet förutsättes att r ådets utredningm· och 
förslag överlämnas till Kungl. Maj :t, som uppdrager frå
gornas vidare handh1ggning åt kommerskollegium. Ge
nom en sådan ordning skull e rådets administration för
enklas och förbilligas och undvikes, att något mera kost
samt kansli behöver upprättas. 

Den direkta lokala ledningen av välfärdsarbetet för 
sjömännen förutsättes i mindre och medelstora hamnar 
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alltjämt ankomna på s ly r els en för sj ömanshemmct eller 
läsrummel i orten. I större sjöfartscentra anses starka 
skäl tala för atl särskilda lokala välfärdskonunitleer bil
das, under vill-ca de olika inom orten verksamma grenar
na av välfärdsarbetet skulle sortera. 

Dc av kommitten beräknade engångskostnaderna för 
välfärdsanordningar under den närmaste femårsperioden 
up)Jgå till åtta miljoner kronor. För täckande av dessa 
kostnader föreslås upprällandet av en välfärdsfond. 

I elt särskilt avsnitt av betänkandet behandlas hälso
kontrollen av sjöfolk. Kommitten föreslår, att kon tinuer
lig sådan kontroll skall föreskrivas och att i syfte att möj
liggöra en effektiv och rationell undersökning av sjöfolket 
s k hälsocentraler inrättas i större sjöfartscenlra. 

Betänkandet föranledde proposition (nr 17-1) till 19-18 
års riksdag, som också biföll densamma. 

I februari i år har kommillen avgivit sitt andra be
tänkande med förslag till ny sjöarbetstidslag. 

Underhållstjänsten i Förenta Staternas 
flotta. 

Av kommendörkaptenen F. Malm . 

Efler det nu avslutade världskriget har från arneri
kanska källor utkommil en rikhaltig serie av litleralur, 
berörande de problem, som mötte den amerikanska na·
tioncn, då den efter Pearl Harbour fann sig indragen i 
kriget. Dc utkomna skildringarna behandla från den ena 
eller andra svnvinkeln den gigantiska kraftutveckling, 
varigenom USA från ett pålvtmget defensivt utgångsläge 



392 

lyckades först ås tadkonnna jämvikt och därefter gradvis 
övergå till offensiva operationer, vilka i alltmer stegrat 
tempo koncentrerades nwt axelmakternas h emland och i 
sinom tid ås tadkom deras kollaps. 

De i bokform eller såsom artiklar i tidskrifter m m 
p ublicerade skrifterna belysa m ed en i vissa fall förvå
nande öppenhjärtighet dc stora och i vissa fall krigsav
görande nyheterna i fråga om. vapenmaterielens utveck
ling, takti skt uppträdande etc, varmed USA :s krigsm.akt 
bemästrade problemet alt anfalla och betvinga, befästa 
och väl försvarade öar och kuster. 

I vissa av dessa skildringar b eha n dlas även den ut
veckling av m arinens underhålls tjänst, som blev nödvän
dig för att skapa förutsättningar för dessa amfibieope
rationer. I en bok, »US Xaval Logistics in Lh e seeond 
world war» av D. S. Ballantine, har lämnats en in
gående skildring över under hålls l j änstens svårigheter 
och huru desamma bemästrades. Den am.erikanska ter
men »logis li c» betecknar entellerlid underhållstjänst i en 
vidare ben;ärke]se i.=in vi här i Jandet vanligen inlägga i 
begreppet. Ballantine själv definierar ordet med den 
process, varigenom en nations resurser, både mänskliga 
och materiella, mobiliseras och inriklas mot ett militärt 
mål. Den officiella definitionen inom CSA :s ma1·jn lyder: 
THlförscl av malericl och personal, innefallande anskaff
ning, lagring, distribuering och transport av materiel samt 
anskaffning, inkvartering och förphignad, utbildning, för
delning och transport av personal ävensom servicetjänst 
:för sjöstyrkorna. 

Författaren, själv sjöofficer och under kriget tjänst
görande i Stillahavsområdet, går skarpt till rätla med den 
före kriget n'\.dande inställningen hos ameriknnska sjö
officerare aU i huvudsak lämna underhållstjänstens pro
blem obeaktade. Mellankrigstidens gängse uppfattning i 
dellahänseende var i dessa kretsar, att en sjöstyrka rusta
des och gjordes beredd till strid och att därcfler inga 
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andra problem :förelågo än att begagna de för h anden 
varande tillgångarna. Planläggningen. för olika krigs
fall b estod i slort sett endast av bestämmandet av sh·ate
aiska mål utan närmare studier av underhållsmöjlig·heo · 

tern a. 
Under det att författaren medger, att underhå lls tjäns

ten är en tjänande broder - »subservient» - till det stra
tegi ska planläggningsarbetet, erinrar han om att under
hållsproblem.et samtidigt är en av de faktorer, som av
gör on1 det planerade företaget över huvud är möjligt 
att genomföra. Den sjöstyrkebefähavare, som icke ge
nom utbildning och erfarenhet förvärvat förmåga att be
mästra underhållsplanläggningen och övervaka under
hållstjänsten , är därför illa skickad att utöva sitt befäl. 

Författarens reflektioner över underhå llsplanlägg
ningen för krig förefalla alt ha en hel del att säga oss. 
Han påpekar, att denna planläggning naturligen uppdelas 
i tre skilda faser, dels en beräkning över behovet av ma
teriel och personal för ett givet mål. vilken beräkning till 
sin natur är ett militär-tekniskt problem, dels själva an
skaffningsproccsscn, som utgör resultanten av nationens 
samlade personella, materiella och industriella kapacitet, 
och som sålunda kan betraktas såsom ett civil-tekniskt 
spörsmål, dels slutligen den serie åtgärder, varigenom de 
framskaffade personella och materiella resurserna insättas 
på användningsplatsen, vilket moment snarast är ett mi
litärt problem, i tilltagande grad ju närmare 011erations~ 
området man framför dessa resurser. 

1\'Ir Ballanline varnar uttryckligen sina yrkesbröder 
att :'Hcrgå till den kanske bekväma men för nutida sjö
krigföring overkliga uppfattningen, att frågor om ekono
mi hushållning och underhåll icke tillhöra sjöofficerens 
yrl~esmässiga ;rbelsområde. Den tidigare inställningen 
»to le ave matlers of housekceping to the paymasters 
until as in warlime they are matters of critical impor
tancc» , vill han avråda :från. 

Så Emgt Mr Ballantinc. 
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För svenska förhållanden äro hans reflexioner och 
varningar säkerligen i vissa fall tillämpliga. Y årt för
svarsväsende i allmänhet - och icke minst marinen --
har sannolikt efter en 150-årig fredsperiod kommit att ge
nomsyras av åtskilligt, som icke är förenligt med krigets 
hårda verklighet. Della gäller i all synnerhet de områ den 
av den militära tjänsten, som_ plägar betecknas »förvalt
ning». Under en så långvarig period av fredlig u l veck
ling har givetvis krigsmaktens förvaltning icke kunnat 
undgå att påverkas av de olika strävanden och ström
ningar, som eljest karakteriserat samhällsutvecklingen, 
utan hänsyn till om dessa i och för sig äro förenliga med 
en effektiv krigföring. De säkerhelsmarginaler i fråga 
om personal och materiel, som från militärt håll efter
strävats för att möta krigets fordringar ha »av ekono
miska skäl» gradvis knappats in. Man har många gånger 
spelat ut den ena försvarsgrenen mot den eller de andra 
- vad A icke behöver skall icke heller behövas för B 
och C - och därefter förkortat korsvis. Fredsekono
miska syi'lpunkter hava därför efter hand i alltför hög 
grad blivit förhärskande vid tillmätande av försvarets 
behov. 

I viss mån äro även inom den befintliga organisations
ramen åtskilliga frågor oklara. På grund av bristande 
krigserfarenhet vet man t ex icke tillräckligt, mn den in
r e organisationen och arbetssättet på ett örlogsfartyg el
ler vid en kustartilleribefästning verkligen håller måttet 
under krigsförhållanden. Det måste anses tveksamt och 
i varje fall otillräckligt prövat, om funldionsfördelningen 
mellan det stridande förbandet och dess depå- och etapp
organisation är rikligt avvägd, så att tjänsten kan fun
gera även under, före och efter strid. Vid övervägande 
av organisatoriska och liknande problem, som möta i den 
marina tjänsten, har man alltför ofta anledning att sL\ 
tveksam, om en viss organisationsform, ett visst arbetssätt, 
ett visst beräkningssystem verkligen överensstämmer med 
krigets krav. 

3D5 

Man har desto mer anledning att ställa sig spörjande 
i dessa frågor, som det av uttalanden från krigsdeltagare 
framgår, att i vissa fall den fredsmässiga tjänsten vid 
krigsutbrottet helt enkelt upphörde att fungera vid de 
stridande enheterna. 

I en artikel i oktoberhäftet 1947 av US Xaval Insti
tute Proeecdings ger en Commander C. S. Arthur en del 
intressanta upplysningar on1 dessa förhållanden. Han be
rättar att fd\n en jagare, tillhörande asiatiska flottan, före 
den 1 december 1941 avgavs ca 200 rapporter och upp
gifter av olika slag per månad. Två månader senare in
skränkte sig samma jagare till att vid behov hämta pro
viant, drivmedel och ammunition, varvid kuappast nå
got pappersarbete förekom. Som författaren så måle
riskt uttrycker sig: »VVhen Mars breathed his fiery breath 
upon the navy, records and administrative organisations, 
proccdures and regulations went up in a puff of smoke». 

Commander Arthur berättar vidare, att han hösten 
1942 vid tillträdande av tjänst på en jagare, som tillbragt 
ett år i eskorttjänst i Nordallanlen fann såsom enda rest 
av fredstide1is administrativa organisation två handlingar, 
nämligen »Watch quarter and Station Bill» och »Captain's 
Night Order Book». På en annan jagare i samma för 
band, befanns det, att »First Lieutnant» aldrig hört ta
las om »Bureau of Ships Manual», till dess hans nya chef 
frågade efter den. 

Författaren beskriver i fortsättningen den fullstän
diga kollaps av den inre tjänsten, som blev en följd av 
den hastiga upprustningen till sjöss och bristen på ade
kvata medel att bemästra situationen. Si~rskilt påpekar 
han hur materielredovisningen ombord bröt samman, vil
ket i sinom tid framtvang drastiska åtgärder. Redovis
ning av reservdelslager ombord var så bristfällig, att mr:m 
aldrig kunde lita på att föreskriven lagerslm·lek var till-
gänglig. Vid ett tillfälle tvangs en chef för flolla att 
ålägga underställda chefer att icke ge sina fartyg av-
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gångsorder, förrän reservdelslagren voro uppbringade till 

föreskriven storlek. Ä ven materielredovisningen i övrigt 

var så bristfällig, att så sent som under slutet av 19-15 det 

måste utfärdas instruktion av innehåll, att man skulle 

inventera vad som då fanns ombord och börja på nytt igen. 

Commander Arthur tillskriver dessa bristfälligheter 

icke så mycket krigels vcrl{ningar och efterverkningar, 

som det otidsenliga siitt, på vilket order, föreskrifter och 

best~immelser utfärdades. De administrativa metoder, 

som kommo till användning, ansåg han vara avpassade 

för den amerikanska flotla, som fanns under amiral De
wcy's tid. 

I fortsättningen av sin artikel, som är bctillad »A 

real solution for the papcrwork quandary» påyrkar för 

fattaren en systematisering och ensriktning av militära 

och förvallningsbetonade order, instruktioner m m, som 

m åste tillställas sjöstyrkorna och föreslår åtgärder i detta 
syfte. 

Enär det vid studium av nu gällande förvaltningsföre

skrifler för USA:s flotta framgår, att Commander Arthurs 

önskemål åtminstone delvis blivit tillgodosedda, skall jag 

icke i delta sammanhang närmare redogöra för innebör

den av hans förslag. J ag vill emellerlid rekommendera 

hans artikel till begrundancia av den marina personal, 

som ombord och i land brottas med dc påta gliga bris[cr

na i detta hi:inseende vid den svenska marinen. 

En trcdj e skribent i ovan omförmäld tidskrift, Com

mander L. Lee, har i en artikel i januarinumret av tid

skriften, benämnd: »The l\' a vy Advances in Bussiness Ma

nagcmcnl», några upplysningar att himna i Yad angfrr här 
ifrftgavarande arbetsomd de i USA. 

Författaren, officer vid Supply Corps, var under en 

period av kriget tjänstgörande vid ett artillerimateriel

förrå(l. Ull~imningen från detta förråd var i ordinarie 

fall ca ett dygn från beställningens rmkomst och kunde 
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Jå grund av den stora freksensen - 1200- 1600 per dag 

~ icke påskyndas. För sådana beställningar, som be

tecknades brådskande - »emcrgcncy» - hade dock an

ordnats expediering i förlur. Efter en kort tid hade 

emellertid antalet ?;cmcrgency»-fall stigit till flera hund

r a per dag, vilket medförde att expedieringslakten för de 

ordinarie beställningarna steg till fem dygn. I-lans er

farenhet är sålunda, att dylika avsteg från ordinarie ar

betstakt förr eller senare fresta till missbruk med en 

sänkt kapacitet av verksamheten i övrigt såsom följd. 

Sanuna författare inskärper betydelsen av att mate

r ielbehoven för varje operation äro rätt beräknade. Då

de överskoll och brist i dylika beräkningar äro av ondo. 

Genom att binda för stora m_atcrielkvantitcter vid ett fö

retag berövar man ofta nog ett annat, pågående eller pla

nerat företag de materiella förutsättningarna för att ktm

na genomföras. Ä ven om_ så icke skulle var: a förhålla n

det, innehär produktion, transport, emballenng m m av 

den övcrflödiaa materielen en direkt förlust av motsva-
::-. . t 

rande arbets-, transport- och lagringskapacitet eller .JUs 

sådan kapacilet som under krig ständigt ä r knapp. Om 

förfaHarens reflexioner i detta hänseende äro befogade 

i USA med dess praktiskt taget outlömliga resurser, ~iro 

dc helt visst ännu mera tillämpliga pt't svenska för

hållanden. 
Yid begrundande av dylika på krigserfarenhet grun

dade ultala~Hlen och vad de innebära för svenska förhål

landen är det ofrönkomligt alt man ställer sig fr:\gande, 

hur det ~ir beställt med k rigsberedskapen inom detta ae-

belsområde här i landet. En annan tanke, som ligger 

nära lill hands, är alt det m~lsle anses betydelsefullt för 

denna beredskap, aH man, medan ännu krigets crfar~n

h eter äro i friskt minne i de krigför ande länderna, nar

marc studerar underhällstjänsten inom marinen under 

krig och att man ulnytljar därstädes Yunna erfarenhe~er, 

evalverade efter svenska förhållanden, till att undvika 
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gjorda misstag och tillrättalägga d et egna landels bercd

skap på detla område. 

.. Sedan vissa delar av för den amerikanska marine n 

gallande bestämm elser fö r »the Logislics» genom m ar iu

allachcn i \\'ashing ton s tä llts till förfogande, h ar man 

fått 1~1 öjli gh e~ lill inblick i hur detta arbclsomr;hle är upv

lagt mom USA. Ehuru avsedda för nwcket s törre fö r 

hållanden än i Sverige, torde det säll "och dc metoder 

som tillämpas i amerikanska flotlan, hava åtskilli gt a t~ 
lära oss, enär bestämmelserna häru tinnan utfärdats i me1 

eller mindre omedelbar anslutning till andra världskriget 

och sålunda måste anses bygga på krigets erfarenheter. 

Jag skall därför söka att i några följand e häften av 

denna tidskrift beskriva huvudinn eh å llet av nvssnämnda 

föreskrifter och att därvid försöka påvisa de. förhållan

den , smn kunna vara av intresse för svenska 1narincn. 

Det är självfallet, att möjligh eterna att på detta säll 

vinna insyn i detta arbetsområde äro tämligen begränsa

de och att Inan d~1rför icke rimligen kan vänta sig sam

ma resultat, som skulle kunna vinnas genom studier på 

ort och ställe. 

Jag har varit tveksam om formen för en elvlik skild

ring men slutligen stannat vid att d et är mes~t lii.Inl)lie·t 

att beskriva innehållet enligt dispositionen i det m;1Cl~i
kanska samlingsverket och sålunda taga varje del av det

samma för sig. Det har även varit tveksamt om i vad 

mån amerikanska termer och begrepp lämpligen böra 

översättas. En~ir i m å nga fall någon direkt m otsvarig

het till dylika begrepp tjänstegrader m m icke finnas i~

om den svenska marinen, har jag funnit det bäst alt i 

llrincip avstå från översättning, med mindre än fullstän

dig m o lsvarighet finnes härstädes. 

Några synpunkter på slitning och Vo::be:: 

stämning i marinpjäser. Ett inlägg. 
Av förste byråingenjör A. Bergqvist. 

I »Tidsk rift. i Sjövi:isendet.» för juni 19~18 har kap len 

!VI. I-l ammar i sin artil;:el »~ågra synpunk ter på slitn ing och 

\'0 - hesiämning i marinpjäscr» gjort n ågra uttalanden 

om \Y eibel - contra Boulengekronograferna som tarva 

dels ett klarlägga nde, dels en komplettering. 

Yid användni11g av spolboulengckronograf behövs en 

mälbas av sådan längd, atl passagetiden blir i storleks

or dnin g 0,1 sekund. Boulengekronografen ger då en nog

grannhet av c :a 100 mikrosekunder, vilket ungefä r mot

svarar det värde av ± 1 m / sek i \'0 , som författaren upp

ger. 
\\' eibelkronografen, som utexperimentera ls och under 

de senaste fem åren uteslu tande anväi1d es vid anneför

vallningens provskjutningscen tral i Karlsborg för Y0-mät

ning av lantartilleriets pjäser, och som därför mycket in

gående studerats, har i och j'ör sig ellmätfcl av c:a 2 mik

rosekunder (typ \Y 9 c), d v s 50 gånger noggrannare ä n 

Boulengckronografen. Mälbasen skulle därför teoretiskt 

kunna förkortas till c :a 2 me ler med önskad noggrannhet 

i V0-bcstämningen. En sådan extremt kort mätkanal blir 

emellertid synnerligen kånslig för störningar av olika slag 

i dess magn etiska -- elektriska förhållanden (en uttöman

dc redogörelse av dessa störningar kommer snart alt pu

bliceras) . E n mäthas ptt -1 till 7 m väljes dårför j prak

tiken. Härigenom bli r så v ä 1 s Lörningarnas inverkan på 

m ätresulta tet. som deras absoluta storlek mindre. 

En läsare av k ap ten Hanunars artikel kan hitt få den 

uppfattningen, alt \Yeibelkronografen (särskilt) för grova 

pj äser ger sämr e noggrannhel än Boulengckronografcn. 

Som etl Idargörande har dtirför undertecknad velat fram

hålla d e t ovan sagd a och fastslå, att om den för stnämnda 
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kronagrafen fick arbeta med så lång mätbas som exem

pelvis _en femtedel av Boulcngekronografens skulle de n 

ge avgjort noggrannare mätresultat. 

Kapten Hammar torde emellertid avse a t t \V cibelkro

nograf i förbindel:; e med lätt flyttbar, spolj"örsedcl mätka

nal av lll.):cket kort mätbaslängd (exempelvis 5 meter som 

Bofors skjutfält m~vänder) ej ger tillräckligt pdlilliga vär

d : n .. .. Detta negativa påstående är tyvärr ännu korrek t, 

da SJalv~ spoluppställningen k.an ge upphov lill okoni

gerbar~. fe_~· . En del av de möjliga felkällorna äro synner

ligen forra<.h~ka och kunna därför lätt undgå uppmärk

~~mhe ten. VHi dc tillfällen, då undertecknad berells till

fallc a lt närvara vhl AB Bofors jämförelseskjutninaar har 

dock någon gång efter mindre rättelser av appa~aturen: 
:c; anun~ .. m~.lresultat (inom rimlighetens gränser) erhålli ts 

n v c.l.~ Jal~Iforda l_cron_ograferna. Samma förhållande gäller 

de ]amforclseskJutmngar, som utförts av provskjutnings
centralen. 

Vid d et senaste tillfället (7 / G 19·18) sköls ett s tort an

ta_l skol l ,med 12 cm och 15 cm kan, d v s de kaliberslor

Je:~ar, som tidigare i Bofors ofta givit fel aktiga r esultat. 

\'1d detta till fälle jämfördes den normala up
1
;s tällningn 

a~ tvenne Boulengckronografer oc.:h c:a 80 meters basav

~ la nd, med en \Yeibelkronograf, typ \ V !) b, bas 4 meter 

arm~ns n:älbilsutrustning för fältbruk), oscillografupp

lc~kmng (l England och U S A ofta kallad »camera»), 

mal?as 80 meter, och slutligen med en kvartsurskrono

graf (counter), typ RCA, och 5 meters bas. Sc resultat
labcll. 

Påp_ekas hör, att kvartsursuppställningen av vederbö

J'and e C.J. ansl\gs jnlrimmad, varför dess mätvärden ej äro 

utslagsgivande som bevis för denna apparaturs ~uwänd
harhet. 

:VInn ser, a tt t o m med så kort mätbas som "1 m eter 

oeh med kronogr·afer med dc reläer av äldre, mindre nog

gt:ann i y p , s~m ingå i typ \V 0 b \V cibelkronografer~a 

och Boulengckronograferna ge rimligt samstämmiga re
sultat. 
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Denna jämförelseskjutning gav alltså ej nå gon för

Idaring till det tidigare konstaterade förhållandet, nämli

gen att ibland avsevärda skillnade_r la~nna uppstå. 

Senare har emellertid provskjulnmgsccnlralen upp

täkt en tidigare, ej uppmärksammad störningskälla, som 

troligen förorsakat anomalierna. Den mätkanal, som ar

betat på vV cibelkronografen, och som vid ovannämnda 

skjutningar var »fritt» placerad, har vid tabellinskjut

ningar m m varit fastsatt vid skjutfältets krafti~a _järn

mast. Om emellertid en mätkanal är placerad mv1d en 

kraftig järnkonstruktion, vilket synes ha varit fallet vid 

de skjutningar med grövre kalibrar, där man fått fclal_c

tiga värden med \Veibelkronografen, har man en farl1g 

felkäll a . En stor, samlad järnmassa, som ligger ganska 

nära kanalens mitt kan genom magne tisk influens inverka 

olika slörande p å projektilens magnetfält vid dess passage 

genom första och andra spolen. Denna inverkan blir ut

präglad vid projektiler med relativt långt avstånd l~~cllan 

deras magnetiska nord- och sydpoler. Professor Jorgen

sen, civili~1genjör vV cibels m ed uppfinnare, har vid konfe

ren s bekräftat möjligh eten av denna störningsorsale Ve

-rifikation genom praktiska försök har emellertid ännu ej 

föret agits, såv ida ej kvartsurels måtresultal, se tabellen, 

kan anses vara e tt sådant bevis. 

För underledmad står det klart, att man skall kunna 

utnyttja '" cibclkronografens fältmässighel och noggrann

het även vid marinen, sedan man lärt sig behärska dc 

störningsorsaker, som uppkomma speciellt vid mätt:ing av 

skeppskanonens \'0 • On1 dc av kapten I-lammar nanmda 

»utländska» mälmetoderna kan mycket sägas. Underled.-

nad vill i detta sammanhang endast framhålla en upp

fattning, som mognat bl a efter stuelieresa till _miliU\ra 

skjutpla tser i U S A och England, nämligen ~U mgcn -~v 

de antydda metoderna är överlägsen. Å tnunslone fo1· 

fältmässig \'0-mätning, äro dc snarare underlägsna den 

av KAF1~ utvecklade och adopterade systematiken med 

\V eibelkronografcn. 
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131 och 132 : Boulengekronograf 
B,. 2 : MedelYiirdet 
I V1 och \\'2 : Mätbilens krona grafer 
IV1. 2 : Medelvärdet 
vV 3 : \'i'eibelkronograf 
O: Oscillograf 
C: Counter lKvartsur) 

Samtliga hastigheter äro redu cerade 
till att gälla V0 . 

Siffror utan förtecken ange en positiv 
s kil! o ad. 
Då avsi kten med jämförelsemätning. 
en delvis var att konstatera ett stort 
fel, voro \V1 och IV2 från början ej 
n y kal i brer ad e (k al i brering var fö re. 
tagen (61·e biltransporten från l\ ar]s. 
borg till Bofors). 
Under de sista seriern a förändrades 
vVeibelkronografernas känslighet och 
spolarnas varvtal på olika sätt för 
att möjligen få fram ett stort fel. 
(Tabellen är sammanställd från ett 
sr,kundärprotokoll, varför resen oras 
för event. fel). 




